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 اكتشاف اسفري" "كتيبات
تطرح جمموعة " اكتشاف اسفري" يف طياهتا مسائل تتعلق بكيفية استخدام معايري اسفري يف سياق خاص. تتكون هذه اجملموعة 

" يساعدان على االمتثال ملقاربة حسب اسفري التقدير ة" و"عملياسفري حسب  صد والتقييملرّ عملّية اأساسا من كتيبان بعنوان "
 اسفري يف تعزيز كرامة اإلنسان عند االستجابة اإلنسانية. ويتطلب كالمها االستعانة بدليل اسفري نظرا ملا يتضمناه من مراجع.

كاالت اخلاصة ابلربانمج اإلنساين ويلعبان دورا هاما كال الكتيّبان يتوافقان مع ما تدعو إليه حلقة اللجنة الدائمة املشرتكة بني الو 
 . والتقييم واملراجعةالرصد إثر تقدير االحتياجات والتحليل والتنفيذ و 

وأن يتوفر لديه دليل اسفري. ال يهدف الكتيبان  والتقييمبان، ينبغي أن يكون لدى القارئ فهما أساسيا لعملييت الرصد لفهم الكتيّ 
 لتوجيهات دليل اسفري.رسا  فهم واح  الوكاالت املتخصصة بل إثرائها إلإىل تعويض كتب 

 املعيار اإلنساين األساسي

لتعكس املعيار األساسي اإلنساين الذي  2016تشري جمموعة "اكتشاف اسفري" إىل معايري اسفري األساسية وسيتم مراجعتها سنة 
 (5رقم انظر أيضا امللحق ( للكتيبنياملساس ابحملتوى احلايل دون سيعوض املعايري األوىل 

  الكاتب
 ابن مونتيفيلد

 شكر وتقدير

 ريتشارد ،جيتجابري ديفيد فالون، دي اسرتيد كرو، هنا  سكوت شابلوي، جون بوتون، بونينو، فرانشيسكا أرتياغا، دانيال
مينجا  ،ابساين وارنر مايبيزي، ألربت ديفيد لوكريشو، لوب، تزيفاتومريا كياين، ماراي غرييرو، شاول األخضر، سكوت غارفيلد،
 واتسون، كاثي وارنر، الكسندرا واليس، وليام ،سزاز دايان شنايدر، كلوداي سامجيسرت، الياس روب، فياما روست، نيكوال ،بوشيل
 .ووسرت كيلي اخلشب، غافن ويتلي، أندي

 املصطلحات
لإلشارة إىل كل النتائج يف مجيع املراحل واملستوايت: املدخالت  نتائج الرصديستخدم هذا الكتاب التوجيهي مصطل  

 مباشر على النتائج. واملخرجات وحىت التأثريات. وعادة ما تكون لعمليات التقديرات أثر
ما نقوم  – للقياس وعلى الرغم من كون كلمة "مؤشر" ُتستخدم يف سياقات خمتلفة، إال أنه ميكن التحديد إذا ما استخدمت

  الطموح. واهلدف من األدا  أو –ه بقياس
 

  
  sphereproject.org/ar .5201فربايراسفري للتقييم. نشره مشروع اسفري يف جنيف. 

 ترخيص. 4.0االسناد املبدع املشرتك الغري التجاري  ترخيص هذا العمل مبوجب مت 
  

http://www.sphereproject.org/sphere/ar/
http://www.sphereproject.org/sphere/ar/
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 25 رصد نتائج تدخالتنا

 28 تكييف مشروع االستجابة لعمليات لرصد

 32 التقييم
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 35 الّتمعن والتعلم

 37 اختيار املؤشرات املناسبة: 1امللحق رقم 

 39 : التغريات املومسية والقيم املرجعية واألسس2امللحق رقم 

 40 : جدول تتبع املؤشر3امللحق رقم 

 41 : اسفري ومعايري جلنة املساعدة اإلمنائية4امللحق رقم 

 48 : مقارنة بني معايري اسفري األساسية واملعيار اإلنساين األساسي.5 رقم امللحق

 50 املراجع واملزيد من املطالعات

 الرسوم البيانية واجلداول

 6 : العالقات القائمة بني خمتلف مكوانت دليل اسفري1الرّسم البياين رقم 

 9 : السياق الذي يقع فيه الرصد واإلجرا ات واألعمال2الّرسم البياين رقم 

 11 : استعمال دليل اسفري يف مراحل خمتلفة من عملّية تقييم منوذجّية1اجلدول رقم 

 12 :الرصد والتقييم من خالل سلسلة النتائج3الّرسم البياين رقم 

 13 : مثالني عن تطبيق ملا ينص عليه دليل اسفري يف جمايل الرصد والتقييم. 4الرسم البياين رقم

 17 الرصد والتقييم حسب كتب املعايري اإلنسانية األخرى

 18 5: املؤشرات الرئيسيّة من املعيار األساسي 2اجلدول رقم 

 21 : مؤّشرات العمليّات الّنوعية والكمّية حسب اسفري3اجلدول رقم 

 22 :مثال على مؤشر املسا لة داخل اسفري4اجلدول رقم 

 24 : أدا  العاملني يف جمال املعونة6: املؤشرات الرئيسّية املرتبطة ابملعيار األساسي رقم  5اجلدول رقم 

 25 : مؤشرات النتائج النوعية والكمية داخل اسفري6اجلدول رقم 

 26 : األهداف الكمية املذكورة يف املالحظات االرشاديّة السفري7اجلدول رقم 
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 29 : املؤشرات الرئيسية السفري املتعّلق بتتّبع سياق التدخل8اجلدول رقم 

 30 :بعض املؤشرات الرئيسية السفري الّصرحية حول االعرتاف ابالختالفات بني اجملموعات9اجلدول رقم 

 31 :بعض املؤشرات الرئيسية اسفري الّصرحية حول املواحيع املتشعبة10اجلدول رقم 

 34 : تطبيق معايري جلنة املساعدة اإلمنائية على سلسلة النتائج5الرسم البياين رقم 

 39 : املرجعية والقيم األساسية ملؤشر يتغري مع تغري الفصول 6الرسم البياين 

 49 دليل لتحديد املعايري األساسية يف املعيار األساسي اإلنساين: 11اجلدول رقم 
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 الكتّيب؟ اهذملن يتوّجه 
 :التالية واألفراد سيكون كتّيب اسفري للّرصد والّتقييم مناسبا ومفيدا للمجموعات

 يما يل يساعد هذا الكتيب على اجلهات املعنّية

الفرق العاملة على تقييم 
 االحتياجات

حتديد مؤشرات تتوافق مع ما ينص عليه دليل اسفري عند عملية تقييم االحتياجات وميكن 
للوكاالت املختلفة من نفس القطاع العمل وفقها واليت ستبقى ذات صلة خالل الفرتة املتبقية 

 من الربانمج.

مبا تنص ها الربامج والنتائج وربطاختيار مؤشرات دقيقة تغطي مجيع جوانب عملية تنفيذ  املسؤولون عن برامج التصميم
 عليه معايري اسفري.

ومن أن السعي ورا   ،التأكد من أن الربامج تتوافق مع معايري اسفري وذلك حسب السياق مدراء الربامج
 حتقيق ذلك ميكن قياسه يف مجيع اجملاالت.

 يميتقعملّيات الاملكلفون ب
 
 

يف مراحل التصميم والتقدير لتوفري مقياس مناسب لتقييم جودة  استخدام اسفري يةفهم كيف
 املساعدة اإلنسانية.

كيفّية الّتصّرف إن مل يقع اإلشارة إىل اسفري بشكل واح  يف عمليّات   االعتبارخذ بعني األ
 الّتقييم ورفع الّتقارير.  

املشتغلون على برامج خاضعة 
 ييمللتق

 وما تستلزمه عند الربجمة. فهم ما تتطلبه معايري اسفري
 وأطر رصد كافية.احلفاظ على هنج مرن لتصميم الربامج وتنفيذها وحمان سجالت جيدة 

 االستعداد إلجياد الوقت ودعم عمليات التقييم للتمعن فيها.
 عملّيات برامج سؤولون علىامل

 الّتقييم

لإلعالم عن تقدم مرحلة  فهم خمتلف الطرق اليت ميكن من خالهلا استخدام معايري اسفري
  .وأمهية تطبيق معايري معرتف هبا عامليا التقييم

 تقدير الروابط القائمة بني معايري اسفري ومعايري جلنة املساعدة اإلمنائية.

املكلفون بربامج الدروس 
 املستخلصة

بنا  على معلومات ذات مصدر موثق ومستنبط من عمليات الرصد والتقييم واليّت  العمل
ميكن استخدامها الستخراج الدروس منها والتعلم منها على مستوى القطاع وحىت أمشل من 

 ذلك
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 دليل اسفري

"امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف جمال االستجابة اإلنسانية" ويُفّسر ما ينبغي القيام به يف اجملاالت األربعة  يوح  دليل اسفري
. ونظرا الختالف وسائل تطبيق وحمان كرامتهم عند االستجابة الشعوب املتضررة من الصراعات أو الكوارثحياة  املتعلقة إبنقاذ

 عامليا. االمتثال هلا، يقدم دليل اسفري توجيهات بشأن جوانب املساعدة اإلنسانية اليت ميكن املعايري واملؤشرات حسب السياق

 اسفري ات القائمة بني خمتلف مكوانت دليل : العالق1رقم  رّسم البياينال

 

 

 

 

 

 

هي معايري نوعية بطبيعتها حتدد مستوايت اجلودة الدنيا اليت يُراد بلوغها يف عمليات االستجابة  املعايري األساسية واملعايري الدنيا:
 اإلنسانية يف القطاعات األربع التقنية. قبل تطبيقها، ينبغي اختيار املعيار حسب السياق الذي تفرحه أوحاع احلالة الطارئة. 

 خالت مقرتحة تساعد على الوفا  ابملعايري الدنيا. دهي أنشطة وم التدابري األساسية:

 مدى قياسيكمن اهلدف منها يف  .ُيسرتشد هبا ملعرفة ما إذا كان قد مت حتقيق املعيار املطلوبهي "عالمات"  :الّرئيسّيةاملؤشرات 
 .وترتبط ابملعايري الدنيا وليس ابلتدابري األساسية ،والنّتائج أملستخلصةتطبيق التدابري األساسية 

وإذا تعذر تطبيق التدابري واملؤشرات األساسية، وجب تقييم اآلاثر السلبية النامجة عن ذلك على السكان املنكوبني واختاذ تدابري 
 .التخفيف املناسبة

مزيج بني البياانت الكمية والنوعية اليت توح  اهلدف من األدا . تقوم جمموعة من هذه البياانت بتحديد  إن املؤشرات األساسية
يف الدليل على الرغم من كثري من احلاالت، ترد املقاييس ويف   يقا لكل معيار أساسي ومعيار أدىن.األهداف اليت جيب حتقيقها تطب

 أن بعضها توجد مفصلة يف املالحق.

أخذها يف االعتبار عند تطبيق املعايري الدنيا والتدابري  اإلرشاديّة نصائ  ينبغياملالحظات  تقّدم : : اإلرشادية املالحظات
وتقدم  معيّنة أو حمدوديّة يف املوارد تعلق مبعاجلة صعوابت ت توجيهات فهي تقّدم ة يف خمتلف الظروفسيّ لرّئياألساسية واملؤشرات ا

أولوية. وميكن أن تتناول هذه املالحظات أيضا قضااي حساسة ذات عالقة ابملعايري أو املؤشرات وأن  ذاتالنصائ  بشأن القضااي 
 .تصف املعضالت أو املسائل اليت يدور حوهلا جدل، أو أن تّعوض الثغرات القائمة يف املعارف احلالية

 املعايري األساسّية

 املؤّشرات الّرئيسّية واملعايري الّدنيا 

 املالحظات اإلرشادية

 امليثاق اإلنساين الّتدابري األساسّية

 مبادئ احلماية

 املواضيع املتشّعبة 
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 امليثاق اإلنساين

احلجر األساس  امليثاق اإلنساينمن أجزا  متعددة يساهم كل جز  منه يف هذا الكتيب بشكل خمتلف. ويعترب  يتكون دليل اسفري
ميكن استخدام البنود االثنتا عشر للميثاق اإلنساين كبديل ملعايري جلنة و للدليل واخللفية األخالقية والقانونية للعمل اإلنساين 

  لتقييم.مليات ايف إطار ع عروفةامل 1املساعدة اإلمنائية

 .يف جمال العمل اإلنساين قييمالتّ ات ه آلية فريدة لعمليّ م امليثاق اإلنساين بديال ال مثيل له ومعرتف به عامليا على أنّ قدّ يُ 

 احلماية  مبادئ
مبادئ احلماية إطارا لضمان محاية احلقوق املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وتعرف بدور الوكاالت اإلنسانية يف محاية   توفر

 2.ر يف مجيع عمليات الرصد والتقييمكل من يعاين من العنف أو اإلكراه. وجمددا، ينبغي إدراج ما ذُك
ينبغي جلميع الوكاالت اإلنسانية أن  هذا،من  اإلنسانية يف تردي أوحاع الناس. وللحدّ  هم األعمالابغري قصد، قد تس وأحياان

 تسرتشد مببادئ احلماية حىت وإن مل تكن خمتصة أو لديها مهمة يف هذا اجملال. 
 فيما يلي أهم أربعة مبادئ للحماية: 

 جتنب األنشطة اليت تسبب مزيدا من الضرر للناس 
  مبا يتناسب مع احلاجات وبدون متييز.  –حمان حصول الناس على املساعدة بدون حتيز 
 محاية الناس من األذى البدين والنفسي نتيجة العنف واإلكراه 
 مساعدة الناس على املطالبة حبقوقهم، والتماس احللول املتاحة، والتعايف من آاثر االنتهاكات 
حتديد  سيما عندوال حتقيق ذلك. على تساعد قد قارابتامل بعض إال أنرصد مدى تطبيق هذه املبادئ ليس ابألمر اهلني  إن

 "آليّات الّرصد والّتقييم القائمة على املشاركة" النهج الذي يقرتحه الربانمج. انظر تطبيق من خالل عاجلتهام ما سيّسهلالقضااي 
  .19رقم الصفحة 

 .2010املسائل املتعلقة ابحلماية يف برامج املياه والصرف الصحي يف هاييت بعد زلزال عام 
 إىل أهنا تشارك وكاالت متخصصة يف قطاعات تقنية أخرى بورت أو برانسسريعا ما انتبهت الوكاالت العاملة يف خميمات 

 إجياد مواقع داخل املخيمات املزدمحة يتسىن فيها مشاكل احلماية. على سبيل املثال، كان من الصعب جدا على هذه الوكاالت
 وإذا ما مت وحع املراحيض يف مكان ان  من املخيم، واليت بدورها تستوجب منفذا يسم  بعبور سيارة يوميا. –وحع مراحيض 

 صميم املخيمستكون النسا  عرحة للخطر السيما ليال. وللحد من هذه املخاطر، مت البحث عن حلول كتوفري اإلحا ة وإعادة ت
  وتوزيع أكياس "بيبو". 

                                                             
 امللحق املعايري السبعة اليت تقرتحها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مذكورة يف هناية هذا الكتّيب ويفتفاصيل  مجيع 1
 4رقم 

 http://www.humanitarianresponse.info/applications/ir/indicators)) على سبيل املثال، ميكن االطالع على هذا الرابط 2

املؤشرات ذات الصلة ابحلماية ومجيع التوجيهات املتعلقة بتعميمها لدى جمموعة احلماية العاملية. سوف تقوم  شبكة  واستخدام األدوات املتاحة ملعرفة 
التحدايت اليت  لىع تويالتعلم النشط للمسا لة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين والشراكة الدولية يف املسا لة اإلنسانية ) ألناب( بنشر ورقة شاملة حت

 . 2015قطاع احلماية يف عمليات التقديرات وستتبعها توجيهات إحافية سنة يعرتحها 

http://www.humanitarianresponse.info/applications/ir/indicators
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 5رقم املعايري األساسية واملعيار 

تُعترب احلجر األساس هتمُّ مجيع القطاعات ابعتبارها نقطة مرجعية واحدة ملختلف النظرايت وتتعلق  معايري أساسيةهناك ستة 
  .جناعة األعمال طبقا للمعايري األساسية. إن عملية تقدير األدا  هلا أن تبحث يف أبعمال واختصاصات الوكاالتمعظمها 

بشكل واح  مع عمليات التقييم والرصد ودورمها يف دعم  ابألداء والشفافية والتعلماملتعلق  5ويرتبط املعيار األساسي رقم 
والتدابري األساسية اليت يتضمنها   13د من املعلومات ابتدا  من الصفحة الشفافية والتحسني من جودة االستجابة. يف ما يلي مزي
 سُتطرح يف اجلز  األوسط من هذا الدليل التوجيهي. 

حلقة الربانمج وعلى عملية  طيلةاليت تشمل خمتلف القطاعات  املواضيع املتشّعبةة النظر يف ودليل اسفري واح  يف ما يتعلق أبمهي
أن تشمل هذه اجلوانب مبا يتناسب مع السياق. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي على عملية تقييم العمل اإلنساين أن تراعي  مييالتق

اختالف اجلنس عند التصميم والتنفيذ واستخالص النتائج وهي عملية أسهل بكثري إذا ما مت اختاذ اختالف اجلنس والعمر يف 
 . 3احلسبان منذ البداية

  

                                                             
Mazurana, D., Benelli, P., Gupta, H., & Walker, P. (2011), Sex and Age Matter. Tufts University, USA.  
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  ابلّرصد والّتقييم؟ ماذا نعين

 الّرصد

 يقيس الرصد مدى التقدم احملرز مقابل أهداف املشروع ومدى أتثري الربانمج على الناس والسياق ويتتّبع الوكاالت ومدى تنفيذها
رصد املعلومات هو توجيه لعمليات مراجعة الربامج والتأكد من  ابلنتائج. إنّ  فالرصد هو مقارنة األهداف املتوّقع تنفيذها .لرباجمها

عمليات الرصد أن تصنف حسب اجملموعات من النسا   وعلى مستحقيها. مشلتاملساعدة اإلنسانية قد وأن  ةستهدفعايري املامل
 والرجال واألوالد والبنات وغريهم ما سيسم  ألصحاب القرارات تقدمي النتائج للمجتمعات وحتديد املشاكل واالجتاهات الناشئة.

بياانت الرصد  اإلدارة النظر يف علىأي  مي األفضل للمجتمعات املتضررةأمهها يف تقدويكمن للرصد جمموعة من األهداف 
 واالستجابة هلا.

عين هذا الدليل التوجيهي بتقدمي خمتلف اجملاالت من العمل اإلنساين اليت يقع فيها الرصد كالسياق الذي يتم فيه واألنشطة يُ 
 والعمليات اخلاصة به ونتائجها على اجملتمعات املتضررة. 

 اليمني إىل الشمال وينظم أنواع الرصد الثالثة حوهلا. يقدم الرسم البياين التايل سلسة من اإلجرا ات واألحداث من 

 : السياق الذي يقع فيه الرصد واإلجراءات واألعمال2الرّسم البياين رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الرصد
 السياق حسب

مسائل احلماية 
 املتعلقة ابألمن

فراحيات 
 املشروع

 واملخاطر

مواجهة التغريات 
 املومسية

نظم السوق 
 واألسعار

 النزوح \ تنقالت السكان

 األثر النتائج املخرجات األنشطة املدخالت الّتصميم االستدامة

 املوارد:
 تقنية
 بشرية
 مادية

 نظم
 أدوات
 توقيت

 على: احلصول
 بضائع

 خدمات
 قروض / أموال

آاثر على 
القصري  املدى

 واملتوسط

آاثر على 
 مدى أطول

 إجيابية وسلبّية، مباشرة غري مباشرة
 مقصودة غري مقصودى

 رصد العملية رصد النتائج
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 التقييم

 ، التقييم هو5حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :بتنقي  هذا التعريف  4بألنا قامت شبكة
ختبار منهجي وموحوعي للعمل ا التقييم هو

االنساين بغية استخالص العرب للتحسني يف 
 السياسات واألعمال واحلث على املسا لة. 

أو مشروع قائم  تقييم منهجي وموحوعي لربانمج أو سياسة
 لتصميم والتنفيذ والنتائج.أو منتهي ل

 العمل جمال يف واألدا  للمسا لة النشط التعلم يتعلق ابلتقييم ولكن التعريف اليت قدمته شبكة فيماهناك اختالفات عديدة 
اإلنسانية جيمعها كلها حتت هدفني اثنني يتجليان يف املسا لة والتعلم. هناك بعض التقييمات  املسا لة يف الدولية والشراكة اإلنساين

 وأخرى تركز على إحدامها دون األخرى.  اليت جتمعهما معا

وتساعد يف معرفة تصميم  قد تكون عمليات التقييم داخلية أو خارجية ولكن جيب أن تكون منهجية وموحوعية وذات مصداقية
هداف املشروع وأمهيته و مدى تنفيذ أنشطته. كما تساعد التقييمات يف التطلع على العالقات الداخلية واخلارجية والتنسيقات وأ

 الربامج وأتثريها.
الذي يقدم عددا من األسئلة املتعلقة ابلبحث  شروط التكليفته متفق عليهما مسبقا يف عادة ما يكون نطاق التقييم ومنهجيّ 

واليت بدورها تُنّق  من طرف املسؤولني عن التقييم عرب تقرير خاص. ابلتايل، يهدف التقييم إىل اإلجابة عن هذه األسئلة انطالقا 
 . ويف كثري من األحيان، يتم جتزئة هذه األسئلة إىل أسئلة فرعية.6ن األدلة اليت تظهر حينهام

 ميكن القيام ابلتقييمات يف مراحل خمتلفة من العمل اإلنساين ومن أبرزها: 
 :بغاية إخبار املدرا  إجرا  تقييم مباشرة بعد بد  العملية اليت هتدف إىل تقدمي معلومات عن املسؤولني يف حينها  تقييم مباشر

 .آبخر املعطيات
 إجرا  تقييم يف املرحلة الوسطى للربانمج. هذا النوع من التقييم جُيرى لعمليات االستجاابت اإلنسانية تقييم يف متصف الفرتة :

 الكربى أو طويلة املدى.
 منها تتجلى يف استخالص الدروس معرفة جرا  تقييم يف املرحلة النهائية من الربانمج أو بعد انتهائه والغاية إ :هنائيم تقيي

 الثغرات اليت ميكن تفاديها يف أعمال مستقبلية.

ال ميكن حصرها يف أي رسم بياين أو خارطة. يقدم اجلدول أدانه عملية منوذجية ية تقييم لربانمج إنساين تعترب فريدة و إن كل عمل
وليس اهلدف منه التقيد به أو تعميمه. قد تتخذ عمليات  7نسانيةاإلستجابة االنسبيا لتقييم خارجي ُأجري يف آخر مرحلة من 

 أطراف متعددة منهجا خمتلفا متاما.    قبل تقييم اليت تُقام من

 

                                                             
  - ALNAP – املسا لة اإلنسانيةشبكة التعلم النشط للمسا لة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين والشراكة الدولية يف  4
 DAC – جلنة املساعدة اإلمنائية/  -  OECD -هي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  5

 2014، ألناب، أدلة غري كافية علىاطلع  املثالعلى سبيل  6
 http://betterevaluation.org/plan: يُرجى زايرة هذا املوقع التقييمملزيد من املعلومات حول عمليات  7
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 : استعمال دليل اسفري يف مراحل خمتلفة من عمليّة تقييم منوذجيّة1اجلدول رقم 
 تطبيق دليل اسفري األنشطة مسامهات

حتديد احلاجيات إلجرا  التقييم، توحي   
 اجلهات املعنيةاهلدف الرئيسي، حتديد 

أو مبادئ احلماية كإطار  األساسّية استخدام املعايري
 توجيهي للتقييم

احلماية كمرجع  أو مبادئ األساسّية استخدام املعايري حتديد املسائل األساسية واملنهجيات الفضلى الشروط املرجعية
 واح  عند اإلجابة عن أسئلة هامة خاصة ابلتقييم

 

 حتديد مسؤول عن التقييم أجنيب عن املؤسسة
االستعانة مبسؤول عن التقييم ذو خربة مثبتة يف تطبيق 

 اسفري 
 

االستعانة ابلّتدابري األساسّية واملالحظات االرشاديّة  حتديد املسائل األساسية ونطاق العمل
 لإلخبار عن مدى تطّور املسائل الفرعّية

 

 تقدمي منهجية وتربير اختيارها التقرير االستهاليل
 حتديد املسائل الفرعية
 اقرتاح خمططا للتقرير

ة واملالحظات اإلرشادية سيّ رّئياالستعانة ابلتدابري ال
مدى تطور املسائل الفرعية ميكن أن يطلع على 

 املعلوماتواألدوات املستخدمة جلمع 
  مجع املعلومات ودراستها  

 اإلشارة إىل معايري اسفري عند عملية أتطري النتائج. .األّويل تقدمي الّتقرير التقرير األويل
  االستجابة  للنتائج األولية 

مراجعة النتائج انطالقا من مالحظات  
 اصحاب املصاحل 

 

تقدمي التقرير النهائي: النتائج واملالحظات  التقرير النهائي
 والتوصيات

استخدام معايري اسفري لتأطري التوصيات كل ما 
 أتيحت الفرصة

  نشر تقرير مستقل ورد الوكالة سواي النشر

 قييمداخل عملييت الرصد والتّ ت

 متاما. أننا ننسى أهنما عمليتان منفصلتان معا لدرجة التقييم و لرصددائما ما ُتستخدم كلميت ا

إن عملية الرصد عملية متواصلة أو على األقل مرحلية ومتواترة وتتم داخليا وتعىن أساسا أبعمال املنظمة ونتائجها وابلنظم. يف 
النتائج أبكملها من عملية التقييم هي عملية مؤقتة ختضع لعوامل وتتم خارجيا تعىن أساسا ابملردودية وتنظر يف سلسلة أن حني 

 مدخالهتا إىل مدى استدامتها.
غري أن هناك جماالت تتداخل فيها عمليتا الرصد والتقييم السيما عند تصميم الربانمج وتنفيذه حيث أن األهداف اليت مت رصدها 

 قييم"(لتّ اب" املتعلقسيقع تقييمها فيما بعد. )انظر إىل اجلز  
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 والتقييم بصفتها األدوات األساسية لقياس التغريات الطارئة وتظهر فائدهتا إذا: عمليت الرصديف  املؤشرات ُتستخدم

  ما ُاستخدمت املؤشرات طوال حلقة الربانمج عند الرصد والتقييم: عادة ما يستند التقييم إىل الرصد من خالل استخدام
 املعلومات والتقارير املتأتية من عملية الرصد كمصدر.

 ملؤشرات وجعلها معايري دوليةما متت املوافقة على ا 
 .ما وافقت جهات خمتلفة تعمل حمن نفس املنظومة على اعتماد مؤشرات مشرتكة 

 حىت وإن كانت عملية التقييم عملية تتم خارجيا عند هناية الربانمج إال أهنا حتتاج إىل ختطيط منذ البداية.

تقدير االحتياجات وتصميم الربانمج. وميكن تيسري عملية التقييم  سَتسهل عمليتا الرصد والتقييم إذا ما مت إعدادمها خالل عملية
اليت حتتاج إىل ختطيط منذ البداية إذا ما استندت على عملية الرصد. سيساهم كل هذا يف حتسني التعلم وفرض مزيد من 

  املسا لة.

 والتقييم من خالل سلسلة النتائج الرصد :3 الرّسم البياين رقم
 

 
 

                       

 

 

 

 صد والتقييم واملساءلة والتعلم" مقاربة "الر 

أصبحت اليوم الوكاالت اإلنسانية تفكر أبكثر مشولية يف هذا اجلز  من عملها وتقوم العديد منها ابلربط بني اجملاالت األربعة: 
 ."علمالتقييم واملسا لة والتّ و "وحدة الرصد   8تدعى )ميل( ةاملسا لة والتعلم والرصد والتقييم وإبنشا  وحد

 يذكر األدا  والشفافية والتعلم.  5املقاربة بوحوح ولكنه يتفق معها متاما: املعيار األساسي رقم  ال يذكر دليل اسفري هذه
  

                                                             
MEAL : Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning. 8 

 رصد السياق

 االستدامة

 رصد النتائج

 األثر النتائج املخرجات األنشطة املدخالت التصميم

 رصد العملية

 أثر الّتقييم تقييم مباشر

 أشكال اخرى من الّتقييم
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 كيف يساهم اسفري يف عملييت الرصد والتقييم؟
ميكن واليّت قّيمة العايري امل من ابإلحافة إىل التوجيهات اليت يقدمها اسفري فيما يتعلق ابلقطاعات التقنية فهو ينص على جمموعة

خاصة وإجرا ات عمل  ايت ال متلك فيها الوكاالت أهدافاالستفادة منها يف أي مرحلة من مراحلة الربانمج والسيما يف احلاالت ال
 تقوم على معايري واححة. 

على  أتكيد ، هناكيف الدليل ما ذُكركما يؤكد اسفري على املقارابت القائمة على حمان حقوق املتضررين ومشاركتهم. وابعتبار 
  .حسني يف اجلودة واملسا لةللتّ  جهود وحرورة بذلبادئ اإلنسانية املحرورة احرتام 

 يقدم اسفري نوعني خمتلفني من التوجيهات املتعلقة ابلرصد والتقييم يف العمل اإلنساين 
  األعمال الداخلية للوكالة مثل برجمة العمليات والنظم والقدرات واألدا 
 ة مثل مدى تطبيق املعايري اإلنسانية.األعمال اخلارجية للوكال 

 : مثالني عن تطبيق ملا ينص عليه دليل اسفري يف جمايل الرصد والتقييم.  4لرسم البياين رقما
 

 

 

 

 
 الرصدعمليات اسفري و 

عند تقييم االحتياجات وحتليل جماالت االستجابة والتصميم  ميكن االستعانة بدليل اسفري أثنا  عمليات الرصد طوال املشروع مثال
 وتنفيذ الربانمج والرصد والتقييم. 

العمل جار حمن جمموعات عاملية لتحقيق  -مؤشرات حسب كل قطاع تقين ل"قائمة معتمدة" لال يقدم هذا الكتاب التوجيهي 
االستجابة يف عمليّات دليل اسفري يف اختيار املؤشرات وتصميم أنظمة الرصد مستخدمي بل اهلدف منه  دعم  -ذلك 

ليات الرصد. إن اهلدف من هذا الكتاب ال عم يفمتتلك الوكاالت أدواهتا اخلاصة اليت تساعدها  ابإلحافة إىل ذلك.اإلنسانية
 .الثالثامللحق واليّت يتطّرق إليها استخدام املؤشرات وحتديد األهداف حول توجيهات اقرتاح يف بل يكمن يف تقدمي نسخة قياسية 

  

يقدم دليل 
 .اسفري

توجيهات لعمليات الرصد ...
 والتقييم يف العمل اإلنساين

توجيهات لعمليات الرصد ...
 والتقييم يف العمل اإلنساين

معايري ميكن قياس العمل ...
 اإلنساين وفقها.
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 اسفري والتقييم 

هاما يُعترب الدليل لتأطري رصد األعمال اإلنسانية،  دليل اسفري هلا خبالف التوجيهات العامة واخلاصة ابلوكاالت اليت يقدمها
  ملعايري الدنيا اليت ينص عليها.السيما ابلنسبة للمشاريع اليت تسعى إىل إثبات التزامها اب

تؤكد قابلية مؤشرات اسفري على التأقلم مع خمتلف الظروف على مدى جدواها بغض النظر عن منهجية التقييم املتبعة. ال يقدم 
وإمنا كيف ميكن توظيف املعايري  التقييم" توجيهات حول كيفية القيام بعمليات لعمليات التقييمالتوجيهي "اسفري  الكتاب

 .املنظمةواملؤشرات اليت ينص عليها وإدراجها يف املنهجيات اليت تستخدمها 

 دون األخرى.  للتقييماستخدام منهجية  حولابلتايل، ال يقدم هذا الكتاب أية نصائ  

املفيد جدا استخدام املؤشرات اليت تقوم على ما ينص عليه دليل اسفري: فاملعايري الدنيا متفق عليها دوليا واستخدام مؤشرات من 
 دة يساعد على حتسني املقارنة بني املشاريع.وحّ مُ 
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 استخدام اسفري حسب السياق
ا مم ،خاصة هبا وإمكانيات طارئة عوائق ونتائجختتلف األعراف االجتماعية وتوقعات الناس من مكان إىل آخر ولكل حالة 

 ابستمرار. ومراجعة فرحياته الربانمج  ينبغي رصديستوجب على العاملني يف اجملال اإلنساين فهم سياق أي تدخل. و 

مجيع احلاالت ة كانت، ميكن تطبيقها يف ة أو كميّ ، نوعيّ رّئيسّيةسياق. واملؤشرات ال  أيّ ق يفمت معايري اسفري الدنيا لُتطبّ مّ صُ 
 ولكن ينبغي األخذ يف عني االعتبار السياق اخلاص ابلوحع.

 املستوى الذي يوصي به اسفري.  حتتأو  فوق ر نوعي معنّي ملؤشّ  قيمة مستهدفةحسب احلالة، ميكن للوكاالت اختيار وحع 

   9حسب السياق عندما:الرّئيسّية ميكن أقلمة املؤشرات 
  ألثر السياق على القدرات ونقاط الضعف لدى شامل حتليل قبل وبعد وقوع الكارثة و يم للسياق للمنظمة فهم سليكون

 السكان املتضررين.
  .أقلمة مؤشر اسفري حسب السياق يساعد اجملتمع املتضرر على استعادة منط حياته املعهود وعيشه الكرمي 
  .أقلمة مؤشر اسفري لن تتسبب يف أي أحرار للمنتفعني 
 

 ،السياقو املعايري الدنيا السفري  وألقلمة األهداف حسبقبل االستجابة انطالقا من السياق وأعراف املنطقة. عادة، تتم األقلمة 
 . عني االعتبار اخللفية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية جيب األخذ يف

عني االعتبار التدابري األساسية واملالحظات اإلرشادية مع احرتام املعيار األدىن.  نبغي على عمليات أقلمة املؤشرات أن أتخذ يفي
لقد مت تطوير املؤشرات للتعرف على املرحلة اليت ميكن للشعوب املتضررة أن تعيش يف استقرار وبكرامة. وعندما تضع وكالة ما 

 ملؤشرات والتخفيف من أي آاثر سلبية على املتضررين.هدفا، عليها أن توح  ذلك وتفسر غايتها. وجيب العمل على الوفا  اب

 .4انظر أيضا إىل دليل اسفري: "ما هو مشروع اسفري؟" الصفحة 

ا املعلومات سيصعب جدّ  هاتهبدون . تقدير االحتياجات عملّية مرحلة حامسة منقيقة دّ الة و رجعيّ املعلومات املمجع عترب عملية تُ 
 رصد النتائج. ملزيد من املعلومات حول اختيار املؤشرات ومجع املعلومات، انظر إىل الكتاب التوجيهي:" اسفري لعمليات التقدير".

وعند البحث عن التغريات الطارئة على املؤشر، ميكنك مقارنته بقيمته "املعهودة" )املعروفة ابلقيمة املرجعية( ومقارنته أيضا 
تحليل ل فهما واححايستوجب  وهذا ،بعد الكارثة  وقبل الكارثة. ختتلف أحياان القيمة املرجعية حسب الفصولابألوحاع مباشرة 

 .(والقيم املرجعّية واألسس املومسيةالّتغرّيات :2رقم السياق )انظر أيضا امللحق 
  

                                                             
 2013. ووسرت كونسالتنغ "أُخذ من مالحظات التدريبات لفيديو "اسفري حسب السياق 9
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 : (4: "ما هو مشروع اسفري؟" الصفحة انظر إىل دليل اسفري) يوجد سياقني حمّددين ينبغي تسليط الّضو  عليهما،

  أنه من بني أسباب التوترات القائمة بني الشعوب املستضيفة والنازحني اهتمام عمال اإلغاثة بتحقيق املعايري الدنيا عند
هذه احلالة  ففي. ما يعيشه املستضيفون ُيصّنف دون املعايري املنصوح هبا االستجابة للنازحني دون االنتباه إىل أنّ 

على الوكالة أن ُتكّيف القيمة املستهدفة من خالل تبسيطها مع احرتام مبادئ احلماية للحد من هذا األمر. ومن 
املستحسن أيضا تقدمي بعض املساعدات إىل الشعوب املستضيفة وعلى كل تغيري يف األهداف األولية أن تكون واححة 

 ومسوغة.
 ةساسياألساعدات امل، لتحقيق مؤشرات اسفري ، من األفضل تقدمي تاحة بكثريعندما تفوق االحتياجات املوارد امل 

ويف احلني نفسه، ينبغي بذل مزيد من  حل فئة صغرية من اجملتمع املتضرر.للجميع بدال من الوفا  الكلي ابملؤشرات لصا
  .األمر يقتضيه ما حسب االحتياطات مستوى من اجلهود للحصول على شركا  جدد وموارد مالية إحافية والرتفيع

أكرب  شي . إن خطر "عدم القيام أبي املوارد تتوفر ت إحافية إذا لزم األمر حىت وإن علينا دائما العمل على أن نبذل جمهودا
 بكثري من خطر "عدم حتقيق املؤشرات".

 مؤشرات جمال اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة حسب ما يقتضيه السياق

عة الصومالية املعنية ابإلمداد ابملا  واإلصحاح والنهوض ابلنظافة مثاال عن تطبيق املؤشرات بتكييف ما تنص عليه تقدم اجملمو 
أهدافا دون مؤشر اسفري الذي ينص على  – ااقرتاحاهتوبررت بكل عناية  –اقرتحت اجملموعة  2012حسب السياق. ففي سنة 

 لرتا من املا  لكل شخص يوميا للشرب والطبخ والنظافة الشخصية. 15حرورة توفري 

: كتاب 2012انظر إىل : "مزيد من املطالعات" : اجملموعة الصومالية املعنية ابإلمداد ابملا  واإلصحاح والنهوض ابلنظافة 
اإلطار واملعروف أيضا بعنوان  – فةومعايري اجملموعة املعنية ابإلمداد ابملا  واإلصحاح والنهوض ابلنظا إلسرتاتيجيةتوجيهي 

 .Strategic Operational Framework (SOF)التشغيلي االسرتاتيجي 
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 الرصد والتقييم حسب كتب املعايري اإلنسانية األخرى
اليت مت تطويرها تقريبا على  تتطرق العديد من الكتب التوجيهية إىل عملييت الرصد والتقييم من أبرزها املعايري املرافقة ملعايري اسفري

تُغطي الكتب األربعة للمعايري املرافقة السفري  أنه يستفيد من توجيهاهتا. نفس املنحى وهي متوافقة جدا مع دليل اسفري حىت
بعض ي(. فيما يلي )إدارة املاشية واالنتعاش االقتصاد جمالني واسعني ومها جمال األطفال )احلماية والتعليم( وسبل كسب العيش

 .خاصيات كل كتاب
 تشّعبة كما أّن مبادئ احلماية السفري يؤيّدها. ميف دليل اسفري كمواحيع  الّتعليمو محاية الطّفلتندرج 

  خمططا لعمليات الرصد اخلاصة بوكالة ما وعمليات رصد أخرى  املعايري الدنيا حلماية الطفل يف العمل اإلنساينتُقدم
"رصد محاية الطفل" عمليات رصد األوحاع مبزيد من التفاصيل يف حني  6ول املعيار يتنا. تتشارك فيها وكاالت خمتلفة

ما يتم  وعادة ( عمليات رصد االستجابة. 14إىل  7يتناول جز  "املعايري الرامية إىل تلبية احتياجات الطفل" )من املعيار 
 .رصد الربامج على مستوى الوكاالت للتأكد من أن املخطط خيضع جلميع املعايري الدنيا حلماية الطفل يف العمل اإلنساين

  معايري دولية السيما تلك اليت تتعلق برصد وتقييم برامج التعليم  املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ )اآليين(تُعترب
راحل االستجابة الطارئة كربامج الوقاية وبرامج التنمية طويلة األجل )انظر إىل حتليل معياري اآليين وسياساته خالل مجيع م

(.تنص  املؤشرات الرئيسية واملالحظات اإلرشادية هلذين املعيارين مبن جيب إشراكه من اجلهات املعنية يف عمليات 4و 3رقم 
وطلبة الرصد، وأنشطة تقييم االستجاابت اخلاصة ابلتعليم، وبنا   ،EMISالرصد والتقييم، وأنظمة معلومات إدارة التعليم 

  rhttp://www.ineesite.org/a القدرات عرب التقييم واملشاركة بنتائجه والدروس املستخرجة منه لتحسني األعمال املستقبلية

على مجيع عمليات الرصد والتقييم أن تراعي سبل كسب عيش اجملتمعات املتضررة من الكوارث قدر  سبل كسب العيش:
 "مارس " اسفري إرشاداته املتعلقة بكسب العيش )السيما يف اجلز  املتعلق ابألمن الغذائي( مبا تقدمه مبادريت زاإلمكان. يُعزّ 

 وابملاشية" واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة " و" املعايرياالقتصادييف كتاهبما " احلد األدىن ملعايري االنتعاش  10"الجس"و
فكالمها تساعدان على تقييم أهم عناصر سبل كسب عيش اجملتمعات املتضررة من الكوارث وهو أمر حروري عند 

 .االستجابة
 جاابت اليت تدور حول تُقدم املعايري واإلرشادات يف الطوارئ اخلاصة ابملاشية توجيهات مفصلة عن تقييم ورصد االست

على أتثري عملّية الرصد والتقييم وأمهيتهما يف إقامة  6املاشية. ويف ارتباطه مبعايري اسفري األساسية، يُركز املعيار األساسي رقم 
دليل أنظمة متشاركة منذ بداية املشروع. ويضم اجلز  الثالث مراجع ملنهجيات قائمة على املشاركة كما حيتوى كل جز  تقين من ال

أداة تعليم  "الجز"على قائمة مرجعّية خاصة بعملّية الرصد والتقييم منقسمة إىل املؤشرات العملية وأتثريها. هذا وقد أنشأ مشروع 
 /http://www.livestock-emergency.net .إلكرتونية خاصة بعملّية الرصد والتقييم تتعلق ابملداخالت املعنية ابملاشية

  حتليل مستمر ملدى إحافة إىل املساعدة والتوجيه فيما يتعلق ابلتحليل والتقييم  املعايري الدنيا لإلنعاش االقتصاديتُقدم
وتقييم  د الربامج الدائمةاألسواق والسرتاتيجيّات سبل عيش الشعوب املنكوبة كما أهّنا تقدم إرشادات حول كيفية رص حركّية
وتوزيعها. تساعد هذه املعايري على تصميم املنازل واألسواق مع األخذ يف عني االعتبار املؤسسات واحلكومات وديناميات ج الربام

ل واجتاهات العم املومسية لّرزانماتوتؤكد املبادئ التوجيهية على أمهية توقيت ا واجلنس والبنية التحتية للسوق الرئيسية. السلطة
 .اجلاري تطبيقه هبدف االستجابة للتغريات السريعة للبيئات ات اليّت تطرأ على التقييموالّتحديث

                                                             
MERS : Minimum Economic Recovery Standards / LEGS : Livestock Emergency Guidance and Standards 
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  5 رقم ابملعيار األساسي املتعلقة الرئيسيةاملؤشرات  حملة عن
 يتم تكييف املشاريع حسب األداء. أنّه ؛ إذبذلك إبالغ اجلهات املعنيةيقع أداء الوكاالت اإلنسانية ابستمرار و دراسة رى جت
 والتمعن وهو يتعلق أساسا ابلرصد االستجابة اإلنسانية واألوحاع اليت تتم فيهامجيع القطاعات  يف 5 رقم ق املعيار األساسيطبّ ويُ 

 .والتواصل
 5األساسي  ن املعيارم : املؤشرات الرئيسيةّ 2 اجلدول رقم

  التوجيهاتاستنادا إىل  -التفسري  ( 5رقم  )املعيار األساسي سييّرئاملؤشر ال
لتستجيب للمعلومات اليّن مّت يتم تكييف الربامج 
 .لرصد والتعلما مجعها خالل عملّييت

عمليّات ستجابة لاالروع مشتكييف  أدانه: أنظر
 .28 الصفحة –لرصد ا

.  هاهو احلفاظ على نوعية االستجابة وحتسين الرصدالغرض األساسي من 
القيام بعملّية الرصد كما على الوكالة ال، ولكي حيدث هذا بشكل فعّ 

مع  لتفاعل السريع واملناسبابسم  توجيب أن تكون هناك آلية  ينبغي
 السلبية أو الفرص اجلديدة الناشئة. الرصدنتائج 

 ممثلني عنتشمل مصادر الرصد والتقييم وجهات نظر 
فضال عن اجملتمع املضيف إذا  األشخاص املستهدفني

 .ُوجد
القائمة على  والتقييم الّرصد آليّات أدانه: أنظر

 .19الصفحة  -املشاركة 

حيتاج  ابلتايل، .خمتلفةيؤثر العمل اإلنساين على اجلماعات واألفراد بطرق 
املتعمدة وغري املتعمدة،  -اآلاثر  األخذ يف عني االعتبارالرصد الفعال إىل 
قة غري فراد املستهدفني واملستهدفني بطريعلى األ -،اإلجيابية والسلبية

. جيب أن استوجب األمرسكان البلد املضيف إذا  مبن فيهم - مباشرة
لعمر واجلنس، ورمبا حتتاج أن احسب  مصنفة على األقلتكون البياانت 

 تكون مفصلة أكثر تبعا ملعايري االستهداف ونوع االستجابة والسياق.

 ةيتم مشاركة املعلومات الدقيقة و احملدثة وغري السري
فني والسلطات احمللية ذات الصلة مع املستهد

 .ابستمراروالوكاالت اإلنسانية األخرى 
القائمة على  والتقييم الّرصد آليّاتأدانه: أنظر 

 .19الصفحة  – املشاركة

ونتائج  أنشطتهامع اجلهات املعنية من حيث  شفافةينبغي أن تكون الوكاالت 
املسا لة  على دعم الرصد نتائج االنفتاح والتواصل حول سيساعدعملها.  
للسكان املتضررين.  الرصد الذي يقوم به السكان أنفسهم يعزز من ابلنسبة 

 استخداماهلدف من الوحوح بشأن إّن  الشفافية واجلودة وملكية املعلومات.
والطريقة يتم مجعه من البياانت سما هو الذي سيحدد واملستخدمني  املعلومات

  اليت سُتقدم هبا.

 معايري بشكل منتظم فيما يتعلق جبميع يتم رصد األدا 
ذات الصلة )ومعايري األدا   الدنيا التقنيةو اسفري األساسية 

العاملية أو الوكالة ذات الصلة(، تقاسم النتائج الرئيسية مع 
عمليات الرصد  أدانه: أنظر الرئيسيةاجلهات املعنية 

 – مداخالتناورصد نتائج  21 الصفحة –واألدا  
 25 الصفحة

يقتصر أدا  الوكالة على قياس مدى اتساع نطاق برانمج إجنازاهتا  بل ال 
والتقدم فيما يتعلق جبوانب مثل  -يشمل أدا  وكاالت الوظيفة العامة 

املستوى إنسانية جيدة  أبعمال هاعالقاهتا مع املنظمات األخرى ومتسك
 .كفا ة نظم إدارهتاحفاحها على  لقوانني واملبادئ و احرتامها لو 

أو  ا ذا هدف معنيري الوكاالت ابستمرار تقييمجتُ 
قامت استجابة إنسانية كربى عملية ل مراجعة تعليمّية

 .وفقا للمعايري املعرتف هباهبا 
 -والتعلم  التمعنو  32الصفحة التقييم،  أدانه: أنظر

  35الصفحة 

يف هناية االستجابة، يف حني أن  تقييم الربانمجب عادة تقوم املنظمة
. مرحلة من مراحلهيف أي  واملراجعة الّتعليمّية تتم" املباشرةالتقييمات "

السياسات  تغيريات يفالقيام بم إىل تؤدي عمليات التقييم والتعلّ 
ني عن  مستقلّ نيتتم عمليات التقييم من قبل موظفني خارجيّ . و واملمارسات

  أي ليس ابلضرورة عّمال اتبعون للمنظمة فريق تنفيذ املشروع

   يف اجلدول أدانه، واليّت مّت ذكرها مخسة مؤشرات تدعمه لمعيارل
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  الرصد والتقييم القائمة على املشاركةت آليا

إنشاء آليات منهجية بسيطة، تشاركية ويف التوقيت املناسب، وذلك لرصد : 1 رقم الرئيسي املؤشر، 5 رقم املعيار األساسي
 .واملبادئ املعلنة للربانمج، وخمرجاته وأنشطته” اسفري“من معايري التقدم احملرز حنو حتقيق مجيع ما هو مالئم 

 ُتستخدمأدوات وإجرا ات املؤشر ويتطلب  .لتدخالت اإلنسانيةلحتقيق معايري اسفري كهدف  عملية الرئيسي املؤشريصف هذا 
توثيقها لتسهل عملية مجع البياانت و  بسيطةأن تكون األدوات  وعلى قدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف.بطريقة منهجية لرصد الت

ة تساعدك على معرفة ما سيّ ما توفرت مؤشرات رئيإذا  كل شي   رصدليست هناك حاجة ل تكلفة عملية الرصد. خفف منتّ ولل
 حتتاجه.

 (1 رقم األساسيلرصد )انظر أيضا املعيار اب القائمة على املشاركة اخلاصةالنهج 

أوالد و نسا  من رجال و  املعنيني ابألمرعدد كبري من السكان املتضررين وغريهم من  مشاركة لرصدا على ةالقائمالنهج  تطلبت
 والتقاطملعلومات أبنفسهم مجع ا مهمةممثلي اجملتمع بطرق خمتلفة كإعطا  ميكن القيام بذلك . خمتلف الفئات العمريةبنات من و 

، والتغريات اليت على يد منما مت استالمه و و  ما مت إجنازه حوللومات ملع ، إحافة إىل مجعهملدراسات االستقصائيوالقيام اب ورالصّ 
 .   حتققت

، متخذة الشكل اهلرمي من أعلى إىل أسفلمنظورا أوسع من املقارابت اخلارجية  القائمة على املشاركةاملقارابت  قدمتُ ما  دائما
متكننا هذه املقارابت من التعرف على جمهودات الشعوب  ،اخلصوصوعلى وجه  املشاركني. وتقويةكن من احلصول على امللكية ومتُ 

 القائمة على املشاركةالعمل للتوفيق بني املؤشرات احملددة من خالل املقارابت  مزيدتاج اىل حن قديف إسعاف أنفسهم. و  املتضررة
 وبني مؤشرات اسفري.

 املشاركة  والتقييم

العديد من التقييمات إىل  عمليات التقييم. هتدف إثر اعتمادهاوميكن  اسفرياليت يؤكد عليها ثوابت الاحدى من ة  املشارك تعترب
وحىت أحياان غري املستفيدين. واهلدف منها يف حقيقة األمر أكرب بكثري حيث أنه إذا ما جهات نظر املستفيدين احلصول على و 

طرح املسائل اليت يرون  من خالل مالتقيي ملستفيدين عند تصميم عمليةاإدراج متت العملية يف مرحلة متقدمة، ميكن خالهلا 
  .على سبيل املثال حرورة معاجلتها والطرق اليت سُتعتمد جلمع البياانت

إال أنه ميكن  العمل اإلنساينلدى أنشطة  ليس شائع له خصائص متيزه عن بقية التقييمات وهو القائم على املشاركةالتقييم إن 
  11.ستنتاجات اليت ستنبط منهالالو لكل عملية تقييم  متني أساسمة ذات قيّ  رؤيةإحافة ابلتايل بسهولة نسبيا، و اعتماد هذا النوع 
مع السكان  من الطرفني، أي عمال اإلغاثةقضااي االتصال  1رقم  لمعيار األساسيل التابعة رّئيسّيةات الاملؤشر تعاجل العديد من 

 املسا لة.  تطبيق يساهم يف أساسيوهو أمر املتضررين، 
  

                                                             
على سبيل املثال، راجع مالحظة طريقة شبكة التعلم النشط للمسا لة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين التالية على التقييم التشاركي:  11

http://www.alnap.org/resource/19163 



 20 عملّية الّرصد والتقييم حسب اسفري|
 

 على: 5 رقم الثالثة يف املعيار األساسي اإلرشادية ظةاملالحرصد والتقييم.  تنص أثر عملييت التداخل فيما يلي دليل على 

أن  األثر عمليات تقييمو النتيجة  على جيب على التغيريات اليت تطرأ على حياهتم، وابلتايل أوىل ابحلكمن هم يكان املتضرر السّ  إنّ "
 النهجالنوعية، فضالً عن  اإلشراك طرقوغري ذلك من ابنفتاح  االصغا  إليهم ما يستوجب موتعليقاهت انطباعات الناس تتضمنا
 ".الكمية

.  1رقم يف إطار املشروع نفسه، كما هو موح  يف املعيار األساسي القائمة على املشاركةومن املمكن أيضا تقييم جودة العمليات 
 ميكن استكشاف هذا من خالل أسئلة التقييم أو أسئلة فرعية مثل:

  ّوحتديد األولوايت يف تقييم االحتياجات االستجابة: كان املتضررون يف خمتلف مراحلما هي الطرق املختلفة اليت شهدها الس 
 ؟عمليات الرصد والنتائجو االستهداف و اختيار آليات االستجابة املناسبة و 
 ؟  ذلك، ملا املتضررين؟ وهل قام السكان ابستخدامها؟ إذا كانت اإلجابة اللسكان وهل توجد آليات تقييم فعالة حتفظ أمن ا

 انمج نتيجة ملثل هذه اآلرا ؟رب ال ما هي التغيريات اليت وقع إجراؤها على
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 ات رصد األداء وتقييمهعمليّ 
وضع آليات أساسية لرصد األداء العام للوكالة فيما يتعلق إبدارهتا ونظم  2رقم  ، املؤشر الرئيسي5 رقم ملعيار األساسيا

  مراقبة اجلودة لديها
أو  ما نقوم به وليس عن صحة بعملناقيامنا  كفا ةو  ة وسرعةخيربان عن مدى فعاليّ  األعمال اليت حنن بصدد القيام هبارصد إن 

 . تنجز عنه قداآلاثر اليت 
املوارد البشرية ك  برانجمهالتحقيق وكالة ال هاتستخدماليت كافة اإلجرا ات والنظم والعمليات   عملية رصد األعمال تتضمن

 5 رقم انظر أيضا املعيار األساسي)ومجع البياانت واخلدمات اللوجستية للتوزيع والنظم املالية  املسا لةآليات واالتصاالت و 
فرصة لتحديد  ما جعل الرصد على كفا ة وفعالية املخرجات هلا أثر املنظمةاليت تستخدمها  ظمفالنّ  (. 2 رقم اإلرشادية ةاملالحظ

  .املشاكل يف وقت مبكر واالستجابة هلا
إال أهّنا قد تكون انفعة أيضا إذا  ى الوكاالت اليّت تعمل مبفردها أو االستجاابت الفريدة من نوعهالعق هذه املقاربة طبّ وغالبا ما تُ 

 12. وحتسني كفا ة العمليات اجلماعية يف نظرعلى الالعمل مّت على سبيل املثال، . لعمل معاا ما اختارت وكاالت خمتلفة
 .ةكميّ  أو ة نوعيّ  أن تكون ةرات العمليّ ؤشّ مل ميكن

 : مؤّشرات العمليّات النّوعية والكميّة حسب اسفري3اجلدول رقم 
 مثال على مؤشر كّمي للعملية مثال على مؤشر نوعي للعملية

من الصفحة 
 الدليل

290-292 181-184 

إدارة معلومات   5 رقممعيار النظم الصحية  املعيار األدىن
 حة.الصّ 

ينبغي أن يسرتشد ختطيط خدمات الصحة وتقدميها 
جبمع البياانت املناسبة عن الصحة العامة وحتليلها 

 وتفسريها واستعماهلا.

إدارة : 4 رقم الغذائية توصيل املوادمعيار  -األمن الغذائي 
  التموينسلسلة 

ينبغي إدارة البضاعة وما يرتبط هبا من تكاليف إدارة جّيدة بتطبيق 
 نظم شفافة وتفاعلية.

 

 :3 رقم ئيسير الرّ املؤشّ  ئيسير الرّ املؤشّ 
صدر الوكالة املنّسقة تقريرا منتظما شامال ينبغي أن تُ 

حة وحتليال وتفسريا لبياانت ن معلومات الصّ يتضمّ 
ابإلحافة إىل تقرير عن التغطية اليت توفرها الواب ، 

 خدمات الصحة ومدى االستفادة منها.

 )جزئيا( 4 رقم األساسياملؤشر 
 التموين: سلسلة إبدارة املتعلقة التقارير تضم أن ينبغي 

 التموين ونسبتهم. سلسلة إدارة جمال يف العاملني عدد 

املقاييس الضمنية 
 قياسهاجيب   -

واملتقامسة  املذكورةلمواصفات يستجيب لوجود تقرير 
 .بشكل مناسب مع اجلهات املعنية

 ،يف مجيع املستوايت ،التموينسلسلة  العاملني يففني عدد املوظّ 
 الذين مت تدريبهم يف خمتلف مراحل إدارة التموين.

 يف كل مستوى التموينعدد املوظفني يف إدارة سلسلة 

                                                             
" اخلاّص ابلّلجنة الّدائمة املشرتكة بني Reference Module for Cluster Coordination at the Country Level " ملزيد من املعلومات اطّلع على 12

  الوكاالت
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 توفري اخلدماتوزيع و تّ ال
 رصدالتسليم و والتقليل و  والتقدمي التحديد هابين منعمليات كان الربانمج يشتمل على التوزيع، سوف يتطلب ذلك جمموعة من   إذا

تستوجب كل منها مجع املعلومات اإلدارية  ذه املراحل إجرا ات إحافية عديدةتتضمن كل مرحلة من ه.  اجلودة والتخزين والتوزيع
 .الفحص ومرحلة  التموينإدارة سلسلة  مثلوذلك لّعدة غاايت 

ومل يقع ، فعالستخدم وأهنا تُ  االنتها  من التوزيع، من املهم التأكد من أن البضاعة وصلت فعال لألسرة أبمان وبشكل كامل، وعند
 .على مستوى نقطة التوزيع وعلى مستوى األسرة رصد عملّيةب القيام كل ذلك  يتطلبحيث  بيعها مثال

 على حتثّ و  الصحية والدعم النفسي واالجتماعية خدمات أخرى مثل الرعاية ر الوكاالت اإلنسانيّ إىل السلع املادية، توفّ  إحافة
على  بةراقاملالقيام بعملّية ينبغي كما  .توفريهاعند  أيضا إىل الرصدحتتاج هذه األنشطة  إذ وغريها من األمور اإلجيابية ةالنظاف

 .الالت إذا ما وجدت ومعرفة مدى أثر خدماهتا فيهمخاالالكتشاف مستوى اجملتمع احمللي أو األسرة 
سلط الضو  على جمموعة واسعة من العوامل اليت جيب عمليات التوزيع ويإىل  من دليل اسفري التقنيةفصل من الفصول كل يشري  

  .رصدها واليت بدورها سيتمتخطيط الأخذها بعني االعتبار عند 

 (1املعيار األساسي رقم ات املساءلة )انظر أيضا عمليّ 
معايري اسفري  اليت تدور حوهلاهذه هي املقاربة األساسية . اجتاه املنكوبنياملسا لة هي املسؤولية اليت يتم محلها يف هذا السياق، 

كنهم من متُ آلية آمنة وفعالة  توفرحمان وتوفريها مع  تقدمي املعلومات ذات الصلة ابملشروع إىل السكان املتضررين واليت تشمل
 . إذا لزم األمرأو تقدمي شكوى  الربانمجتقييم أو ديري املشاريع مل ابدا  آرائهم

سبيل  على .اآلليات املستخدمةحسب  اليت سيتم االستعانة هبا املؤشراتختتلف و  أن ختضع للرصد عمليات املسا لةعلى ينبغي 
و  -مبا يف ذلك الشكاوى - هاوأنواععدد االقرتاحات يف موقع املشروع، ميكن تسجيل " تصندوق االقرتاحا"املثال، إذا مت توفري 

 .و تقدميها مع غريهااملتضرر  هذه املعلومات مع اجملتمع مشاركةوميكن بعد ذلك .  ردود الوكالة
 اسفريمثال على مؤشر املساءلة داخل :4اجلدول رقم 

 246-244 الصفحة من الدليل

 : ختطيط املستوطنات البشرية2معيار املأوى واملستوطنات البشرية رقم  املعيار األدىن

 واملأمون السليم يتي  االستعمال أن املؤقتة اجلماعية واملستقرات واالستضافة العودة ختطيط شأن من
 .املنكوبني السكان قبل من األساسية واخلدمات للمرافق

 :1رقماملؤشر الرئيسي  املؤشر الرئيسي
ينبغي استشارة كافة الّسكان الذين حيصلون على مساعدات اإليوا  والتماس موافقتهم خبصوص موقع 

املأوى أو املكان املسقوف املخصص هلم، وحصوهلم على اخلدمات األساسية وفقاً إلجرا ات 
 التخطيط املتفق عليها.

  -املقاييس الضمنية 
 أن تقاسجيب ما 

مثل هذه  لىعصول كان املتضررين القادرين على احلات التشاور ونسبة السّ عمليّ  ععدد ونو 
 .االستشارات
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ظمة الشراكة ناملوقع اإللكرتوين ملزايرة  لالطالع على ذلك، ميكنو  ،سا لةإىل أمهية امل املعيار األساسي اإلنساين أيضا يتطرقهذا، و 
   13.الدولية للحصول على إرشادات مفصلة حول قضااي االمتثاللة اإلنسانية  من أجل املسا

 من خاللاملتضرر  ملمثلي اجملتمع تقدمي تقاريرميكن القيام بذلك من خالل و  لمسا لةلآخر  وجها اجنازات مشروع التواصل تعترب
مستوايت النجاح مقارنة ابألهداف تظهر ' لوحة'أو ' ميزان'الفتات على شكل و  اجملتمع اللقا ات بني أفرادوسائل اإلعالم و 

 . الرئيسية

 استخدام الرسائل القصرية لتعزيز املساءلة اجتاه املستفيدين: اجمللس الدامناركي لالجئني يف الصومال 
ة ال يكلفهم األمر غري سعر إرسال رسالة قصري . قّدم اجمللس الدامناركي لالجئني أداة جيدة مُتّكن املستفيدين من اإلدال  آبرائهم

 –دون إخضاعها للرقابة   -يتم ترمجة الرسائل إىل اللغة اإلجنليزية ووحعها . للتعبري عن رحائهم أو تشكيهم من خدمات اجمللس
 . يسبوك مع التحفظ التام على أمسا  وأرقام املرسلنياوالف  وتويرتعلى االنرتنت 

حة الفرصة ملواجهة املشاكل إابن وقوعها مع إرسال رّد إىل تسم  هذه اخلدمة بتوفري آلّية آمنة للناس ليقدموا تشكياهتم وإات
 .املستفيد عند الّتحقق من الشكوى

 اخلاّص ابتّفاقّية حقوق الطّفل. "SMS Highlightsاطّلع على املرجع "

 يات الشكاو آليّ 
قادرة على حتديد القضااي ذات األولوية والعمل و اليت جيب أن تكون آمنة  أحد اجلوانب الرئيسية للمسا لةة الشكاوي تُعد آليّ 
 من  يف حني تقدم كل على حرورة توفري هذه اآلليات 1رقم  ئيسية املرتبطة ابملعيار األساسيات الر املؤشر  ذ تؤُكدإ .احللهبسرعة 

 14.لشكاوىل مباشرةحلوال  املعيار األساسي اإلنساين من 5رقم وااللتزام 6ملالحظة اإلرشادية رقم ا
التغيريات اليت أدخلت على الربانمج  ومراجعة ظم املعمول هبا لتلقي الشكاوى والتعامل مع ردود الفعل النُّ مراجعة التقييم  على

 هذه األسئلة: قد تشمل أسئلة التقييم. لذلك كنتيجة

 ن من املستفيدو  وليس)كان املتضررون اليت يقوم هبا السّ  لشكاويال وآمن وسريع االستجابة لعّ هل كان هنالك نظام ف
 ؟(الربامج فقط

  ؟وردود األفعال للشكاوىما هي التغيريات اليت جا ت نتيجة 

  

                                                             
 قضااي املسا لة واالمتثال. أنظر ويشري املعيار األساسي اإلنساين إىل كل من 13
14
 www.corehumanitarianstandard.org   www.hapinternational.org  
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 املوارد البشرية وقضااي املوظفني

 :وهو ينص على 15 اإلغاثة عمالأبدا   6 رقم عىن املعيار األساسييُ 

 األمر الذي يؤدي إىل متكني العاملني يف جمال املعونة منوفر الوكاالت اإلنسانية إدارة مناسبة، ودعماً إشرافياً ونفسياً اجتماعياً، "ت
اكتساب املعرفة واملهارات والسلوكيات واملواقف الالزمة للتخطيط من أجل استجابة إنسانية فعالة، والقيام بتنفيذها مبا حيفظ 

 " .اإلنسانية واالحرتام
 : لتاليةملؤشرات ااب ابالستعانة ذه هي مسؤوليات اإلدارة اليت ميكن رصدهاه

 

 العاملني يف جمال املعونة: أداء 6 رقم ة املرتبطة ابملعيار األساسي: املؤشرات الرئيسيّ 5 رقم اجلدول

 جيب أن تقاس  -املقاييس الضمنية  املؤشر الرئيسي
 املوظفني واملتطوعني ملستوايت منإظهار االستعراحات اليت جترى ألدا  

وسلوكياهتم  ومهاراهتم ومواقفهمعلق مبعارفهم الكفا ة الكافية فيما يت
 ومسؤولياهتم املنصوص عليها يف توصيف وظائفهم.

 ( مراجعة األدا أسبابتواتر )

 نتائج مراجعة األدا  

معاقبة من يقوم من العاملني يف جمال املعونة خبرق قواعد السلوك اليت متنع 
 السلوكيات الفاسدة واملسيئة معاقبة رمسية.

 عليها املخالفات والردود أرقام وسجالت

جتسيد سياسة الوكالة وممارستها ملبادئ مدونة املمارسة السليمة ملبادرة الناس 
 واملعونة، أو ما يشابه ذلك.

 لسياسات املناسبة لوجود واثئق 

 ال يوجد دليل على عدم االمتثال
 واملشاكل واإلصاابت ابإلعيا  املعونة جمال يف العاملني إصابة معدالت ثبوت

 االستجابة عملية مدى على اخنفاحها أو ابإلجهاد، املرتبطة الصحية
 .للكوارث

ميكن تصنيف نسبة تردد مرض سببه التوتر بني  
 املوظفني حسب املوقع والدور.

  .حىت ميكن القيام جبميع عمليات التقييم وفقهابل  أرحية هامة للتقييمما ميثل  وهو

 : شيوعا بني األسئلة األكثرومن 

  بشكل جيد، لتقدمي االستجابة  ودعمهم كافيا من حيث العدد، وهل مت تدريبهم( عنيواملتطو )هل كان عدد املوظفني
 املخطط هلا؟ 

 

  

                                                             
  ooo.dwwenatopemoweopamoppowp.www و ooo.newnieepoep.www :يف اإلغاثةص أنظر خصوصا إىل منظمة األشخا 15



 25| عملّية الّرصد والتقييم حسب اسفري

 رصد نتائج تدخالتنا
 اإلنسانية ابالستجابة يتعلق فيما أمكن، حيثما املبكر والتأثري النّتائج، رصد :3 رقم الرئيسي املؤشر، 5 رقم املعيار األساسي

 . عموما   املتضررين والسكان السكان على
 :رصد نتائج املشروعل
  املؤشر  الطارئة على التغيرياتحتتاج إىل قياس 
 هذه التغيريات الطارئة األخذ يف عني االعتبارالسهل جيب أن يكون من و . 

هذا أنك جيب أن تعرف القيمة األولية للمؤشر، وأن منطق الربانمج قوي مبا فيه الكفاية ابلنسبة لك لكي تكون على ثقة من  يعين
يف نوعية البياانت اليت قمت  أيضا الوثوقيتطلب ذلك كما .ل الربانمجإىل حد ما، كنتيجة لتدخّ حدث،  رصود قدأن التغيري امل

 .  جبمعها
إال  التدخل يف املراحل املبكرة من االستجابة اإلنسانية، وخاصة يف حاالت الطوارئ املفاجئة أثرال يكون مناسبا حماولة قياس  قدو 

 .دائما بصفة النتائجقياس  أنّه ينبغي
اجلهات الرصد هو رصد مستوايت الرحا بني السكان املستهدفني واملنظمات الشريكة و  عملّية احدى اجلوانب املهمة من نتائج

وميكن ربط هذا . شي  من وجهة نظر منفذي املشروعوجهات نظر إحافية هامة، بدال من رؤية كل هذا يوفر  إذ األخرى املعنية
بعض التوجيهات أو األهداف الكمية، النوعية اسفري عايري مالبا ما يتضمن احلد األدىن من غ.اجلانب مع عمليات املسا لة أخرى

وميكن التعبري عن مؤشرات النتائج من حيث النوعية أو . حمن املذكرات التوجيهية، أو حمن املالحق لكل فصل من الدليل
 .الكمية

 مؤشرات النتائج النوعية والكمية داخل اسفري :6 م رق اجلدول
 على مؤشر كمي للنتائج مثال مثال على مؤشر نوعي للنتائج 

 162 98 الصفحة 

 ء: مرافق املا3 االمداد ابملاء رقممعيار  املعيار األدىن
 اليت ابللوازم وتزويدهم للسكان مناسبة مرافق إقامة ينبغي
 واستعماله وحفظه املا  من يكفي ما مجع من متكنهم
 على واحملافظة والطهي الشرب إىل حاجاهتم لتغطية
 حىت الشرب ما  سالمة ولضمان الشخصية، نظافتهم
 .استهالكه وقت

 ونقص احلاد التغذية سوء إدارة معيار
 احلاد سوء التغذية2 :رقم الدقيقة املغذايت
 والشديد
 والشديد احلاد التغذية لسو  التصدي

 وحفظه املا  جلمع أوعية على العائالت حتصل أن ينبغي ر الرئيسيملؤشّ ا
 أو أو كليهما، سدادات ذات أو حيقة أعناق ذات
 وأن ونقله وسحبه املا  حلفظ اآلمنة الوسائل من غريها

 1.) املالحظة اإلرشادية اُنظر( ابلفعل تستعملها

يف املائة  90على  يزيد ما يتمكن أن ينبغي
 إىل الذهاب من املستهدفني السكان من
 من أقل يف سرياً  منه والعودة الربانمج موقع
 .للعالج( املخصص الوقت ذلك يف مبا( يوم

املقاييس الضمنية 
 جيب أن تقاس  -

 سرةحسب كّل أنوع وتصميم صهاريج املياه 
 طريقة ختزين املياه

 استخدام صهاريج املياه وأنظمة التخزين األخرى

املسافة بني منازل السكان املستهدفني ومراكز 
 التغذية

نسبة السكان املستهدفني دون نطاق املسافة 
 املستهدفة
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 سفريالاملالحظات االرشاديّة  يف : األهداف الكمية املذكورة7رقم  اجلدول

الصفحة من 
 الدليل

173 – 174 

 العامة املتطلبات الغذائية: 1 توصيل املواد الغذائية رقم –األمن الغذائي معيار  املعيار األدىن

 .يهم أكثرهم تعرحا للخطرف ن، مبةرثاللسكان املتضررين من الكالغذائية  تلبية املتطلّبات انحم

املؤشر 
 الرئيسي

 ومصادر)احليوانية املنتجات )أو والبقول ،)الدرنيات أو احلبوب( األساسية األغذية من جمموعة توفري ينبغي
 (.5و 3 و  2رقم ةاإلرشاديّ  املالحظات انظر( الغذائية املتطلبات تليب اليت الشحوم

املالحظة 
اإلرشادية 

 الثانية

 السكان، حاجات مبتوسط اخلاصة التالية ابلتقديرات االستعانة ينبغي:احلصص وختطيط الغذائية املتطلبات
 :الغذائية :املتطلبات6 رقم املرفق يف شرحه يرد كما املعنيني السكان توائم لكي األرقام وتكييف
 اليوم يف للشخص حرارية سعرة 2100
 للجسم الالزمة الطاقة جمموع من يف املائة10الربوتني  ميثل
 للجسم الالزمة الطاقة جمموع يف املائة من  17الدهون تثمل
   .الدقيقة املغذية العناصر من مناسبة كميات على احلصول ينبغي

 

 املقصودة اآلاثر غري

.  أو كليهما اأو سلبي ااإلنسانية عواقب معقدة قد يكون بعضها غري مقصود عن األعماليوح  امليثاق اإلنساين أنه قد ينجر 
 : ما يلي من امليثاق على 9 رقم ينص البند

ندرك أن احملاوالت الرامية إىل توفري املساعدة اإلنسانية قد حُتدث يف بعض األحيان آاثرا سلبية غري مقصودة. ولذلك، فإننا  حنن"
هندف من خالل التعاون مع اجملتمعات احمللية املتضررة ومع السلطات إىل التقليل قدر اإلمكان مما قد يطال اجملتمع احمللي أو البيئة 

 ة على العمل اإلنساين."أي آاثر سلبيمن 

  .إلجراءات اخلاصة بكلتجنب تعريض الناس ملزيد من الضرر نتيجة ب 1رقم ، يتعلق مبدأ احلمايةعلى حنو مماثلو 

يتوجب على نظم الرصد  لذلك ميكن أن تكون النتائج غري املقصودة إجيابية أو سلبية وأن تؤثر على املستفيدين أو غري املستفيدين
 .واالستجابة هلا عليها حتتاج نظم اإلدارة أن تكون مستعدة للتعرفكما النظر يف هذه االحتماالت،  
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 النتائج غري املقصودة 
أنشأت منظمة طبية دولية غري حكومية، كجز  من مبادرة دحر املالراي، برانجما للحد من انتشار هذا الواب  بني املشّردين  يف 

قام الفريق بتقدمي األّولوية حسب املناطق األكثر تضررا من املالراي وقام بتصميم مشروٍع  لالحتياجاتوبعد أن ُأجري تقييم . غينيا
اكتشف فريق  .يتضمن توزيع شبكات البعوض مصحوبة  بدورة تدريبية عن أسباب املالراي واالستخدام الصحي  للّشبكات

العديد من األسر قد استخدمت شبكات البعوض لصناعة حجاب الزفاف  دة، أنّ صد، من خالل زايرة األسر املستفيالرّ 
وعلى الرغم من أن أفراد العائلة كانوا يعرفون أسباب املالراي واالستخدام الصحي  لشبكات البعوض، فإهنم آثروا . والفساتني

 .استخدام املواد كمالبس للمناسبات اخلاصة
 يف ختفيض -ين الذكور واإلانث على حد السوا للمستفيد -ية كبديل لتوزيع املواد الغذائيةقدأما يف غزة، ساهم استخدام املن  الن

ومت اكتشافها  الربانمجومل تكن هذه النتيجة خمططة حمن .  كما سامهت يف احلد من العنف املنزيل  سرةاألمستوايت التوتر يف 
 .فقط يف جمموعات الرتكيز أثنا  التقييم

   أيضابعد التوزيع  - لوكاالتاجملاميع ومسامهات ا
ولذلك، فمن املهم رصد التوفر . تتعلق معايري اسفري الدنيا حبالة السكان املتضررين، وليس ابملسامهة اليت قدمتها الوكالة وحدها

حىت لو  )املقادير اليت تقدمها الوكالة فقط  تدوين .الفعلي للمواد الغذائية والسلع املوزعة على مستوى األسرة بعد عمليات التوزيع
 :دقيقة، مبا يف ذلكالمن االفرتاحات احملتملة غري يتسّبب يف خلق مجلة  (٪100كانت الوكالة توفر 

 مالطعام املقدّ  ستهدفأعضا  اجملتمع امل استهالك، 
 أبي شي  الستهالكه الغذائي عدم اسهام اجملتمع. 
 الوكاالت وفرتُ لغذائية وفقا للمعايري الدنيا، و ٪ من االحتياجات ا30سبيل املثال، إذا كان لدى اجملتمع موارد كافية لتلبية  على
املسامهة املناسبة للوكالة  تتمثل .احلد األدىن من املعايري تلبية ه قد متّ ج  أنّ املر  على٪، ف70أي املتبقية  الكّمية جملتمع اإلنساينا

خضوع املعايري اإلنسانية لقيد "فيديو ؤكد ي. بني املوارد الذاتية للمجتمع احمللي واحلد األدىن من املعايري سد الفجوةاإلنسانية يف 
مسامهة أوليا  األمور يف برانمج التغذية املدرسية يف مجهورية  وأثر على مدى ،عرب إعادة  إحيا  معايري املساعدة اإلنسانية ،السياق"

 .الكونغو الدميقراطية
٪ من قبل 60من املواد غري الغذائية من قبل وكالة واحدة، و  ممني احتياجاهتمن أت٪ من السكان املتضررين  40وابملثل، إذا متكن 

 .وكالة أخرى، سيتم حتقيق احلد األدىن من املعايري
ت الرصد والتقييم، ينبغي أن ُتطرح أسئلة حول االستخدام النهائي للموجودات واحلصص املوزعة كممارسة منتظمة جلميع يف عمليا

توصيل املواد انظر على سبيل املثال معيار )مستفيدين املستهدفني لل تلوص ماهبدف فهم ما حدث مع السلع وإذا  التوزيعات،
  (.الغذا املتعلق ابستخدام  6 رقمالغذائية 

 احلصص بعد التوزيع/ رصد استخدام السلع 

ضررة بشدة مثل حاحية ملعاجلة املياه يف املناطق املت 2008مّت توزيع أقراص الكلور يف الزميبابوي خالل اندالع الكولريا سنة 
مت اكتشاف عند الرصد بعد التوزيع أن الناس كانوا ال يستخدمون  ،ذلكومع  . الكثافة منطقة عالية هراري وهي يف ريروبودي

األقراص، نظرا للتغيري الذي أحفاه إىل طعم ورائحة املا ، وأن  جمموعة أخرى يف املنطقة قامت جبمعها من املستفيدين 
 الستخدامها كوسيلة لتنظيف املالبس.
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 لرصد عملياتستجابة لاالتكييف مشروع 

 رصد على خلفيّة ربانمج الآليات منهجية لتكييف اسرتاتيجيات : وضع 4 رقم يئيسلرّ لتّدبري اا، 5 رقمي ساألسار املعيا
 ر. ياق املتطوّ والسّ  ،ت املتغريةاجالبياانت ، واحلا

 االستجابة لرصد البياانت

 .  استخدامها إلبالغ القرارات اإلداريةاملعلومات احلينية واملنظمة تنظيما جيدا واليت ميكن  -معلومات للهي إدارة  رصد البياانت
مجع  يعترب .ستجابة لبياانت الرصداالرانمج بات منهجية لتكييف اسرتاتيجيات الوكاالت إلنشا  آلي 4 رقم يوجه املؤشر الرئيسي

للموارد وفرصة يعترب مضيعة  ولكّنه. ، وعند االقتضا ، االستجابة هلاها بل جيب بذل اجلهود لفهم اليس كافيّ  فقط املعلومات
 . حائعة إذا مل تكن هناك إجرا ات أو التزام للعمل عليها

توقيت مجع البياانت وحتليلها قد يكون حامسا يف فهم التغريات النامجة عن املشروع أو عن طريق التغيريات يف السياق والرد ا أمّ 
 السهّ يُ  املؤشر أن متابعة ميكن خلطة الرصد وجدول حيث بب، من املهم النظر يف تردد قياس كل مؤشرهلذا السّ .  بشكل مناسب
 .ملزيد من التفاصيل 3 رقم انظر امللحق: هذه العملية

ن املزيد قد يكو لذا . هذا االخفاق سبب رفسّ تُ قد ال و  كما هو متوقع يقع تطبيقه  الربانمج مل غالبا ما تشري املؤشرات فقط إىل أنّ 
 .قرارحروراي قبل اختاذ  من البحث أو التحليل

 قمر  ، املالحظة اإلرشادية5 رقم انظر املعيار األساسي) الربانمج الفائدة منرصد وابإلحافة إىل رصد التقدم احملرز، ينبغي أيضا 
طرأ على األوحاع أن يدفع إىل إعادة النظر يف الفائدة من ورا  التدخل. يف هذه احلال قد تكون عمليات  ريغيت أليميكن (. 4

 .القائمة على املشاركة أفضل طريقة لرصد التغيريات على أمهية هذا الربانمج الرصد
 

 االستجابة لرصد البياانت
، استجابت إحدى املنظمات غري احلكومية احمللية بتوفري سبل العيش يف مقاطعة 2005بعد وقوع الزلزال يف ابكستان يف عام 

العديد من أرابب األسر من الذكور ُفقدوا يف الزلزال مما دفع النسا  إىل ومن خالل الرصد، وجدت املنظمة أن . خيرب ابختوخنوا
والحظ فريق الرصد أيضا أنه دائما ما ُترتك النسا  دون مساعدة ويقع استبعادهن من عمليات . حتمل املسؤولية املالية لألسرة

 صنع القرار يف جمتمع يهيمن عليه الرجال. 

وقاموا ابتباع مقاربة تدرجيية مشلت رفع الوعي . برانمج الّنقد مقابل العمل للرجال والنسا استجاب فريق املشروع من خالل خلق 
كما رصد الفريق تقدم . حبقوق اجملتمع كله، والتأكد من أن مجيع األفراد املؤهلني تلقوا الّتدريب والدعم املناسبان للمشاركة

 .حتقيق األهداف بطريقة مقبولة ثقافيا واجتماعيااملشروع ومدى قبول اجملتمع له يف كل مرحلة للتّأّكد من 
 "خضوع املعايري اإلنسانية لقيد السياقانظر هذا املثال يف شريط الفيديو "
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 سياق الرصد 
 .آثر على أنشطة الربانمج سيكون له يطرأ عليه ي تغيرين أوالدراية أب هرصد من املهمإن السياق هو أهم ما تقوم عليه االستجابة ف

 يشتمل على حتليل قوي للمخاطر و جيدا يستند على فهم سليم للسياق  تصميما مصمّ برانمج مُ كل : واملخاطر األمن
 .نقطة انطالق جيدة لرصد املستمر للسياق حتليل املخاطر إذ توفر عملية. واالفرتاحات اليت حتققت وفقا لذلك

 يرتتب عن بعض اسرتاتيجيات التأقلم وقد . للتأقلم مع الوحع املتغري جيد األشخاص املتضررون من كارثة سبال: التأقلم
قدم معلومات قيمة عن التغيريات يف السياق ترصد اسرتاتيجيات التأقلم  عند الناس أن عمليات ميكن ل.عواقب سلبية
 .   16الّتدخلنتائج وكذلك عن 

 على الّرغم . دمات أتثري على أنظمة السوق احملليةاخللع أو سّ القد أو نّ اليكون جلميع األنشطة اإلنسانية اليت تقدم : األسواق
أقل على اجلهات الفاعلة األخرى،  أتثري لكّنها ستكون ذاتهذه التأثريات سوف تكون إجيابية للمجموعة املستهدفة  أنّ  من

واألسعار، وأن نكون  لذلك ينبغي رصد أتثري تدخالتنا على أنظمة السوق.  األغذية أو التجار وعلى سبيل املثال منتج
 .17لتغيري املقاربة من أجل تقليل هذه اآلاثر السلبية  على استعداد
 : املؤشرات الرئيسية السفري املتعّلق بتتبّع سياق التدخل8  اجلدول رقم

 204-200 62-61 الصفحة من الدليل

املعيار األساسي/ 
   املعيار األدىن

 . : التصميم واالستجابة4املعيار األساسي 
تليب املساعدة اإلنسانية االحتياجات املقدرة للسكان 

فيما الكوارث اليت مت تقديرها، وذلك املتضررين من 
بقدرة و  يواجهوهناملخاطر اليت ابو  يتعلق بسياق ما،

 .على املواجهة واالنتعاشالدولة 

الدخل  :2عيشة رقم معيار سبل امل -األمن الغذائي 
 والعمالة

الدخل والعمل واسرتاتيجيات حيث تتوفر فرص زايدة 
وعلى قدم  ،سبل العيش، فإن  النسا  والرجال  يتمتعون

 بفرص كسب الدخل املناسب. ،املساواة

فيب  التغريات كي جُتّسدالربانمج ل اتميمتص تنقي  املؤشر الرئيسي
 مالناس وقدراهتاجات حو  ،ياق واملخاطرلسّ ا

 متساوية عمل فرص اإلغاثة عمليات توفر أن ينبغي
 بصورة التأثري تتفادى وأن السوا ، على والنسا  للرجال
 املعيشية األنشطة يف أو احمللي السوق يف سلبية

 7.) اإلرشادية انظر املالحظة( للسكان االعتيادية

املقاييس الضمنية 
 جيب أن تقاس  -

يتم رصد اجلوانب اهلامة يف السياق من خالل تردد 
 .مناسب

ات واسرتاتيجيات التأقلم والقدر  يتم رصد االحتياجات
 .ابستمرار

 يتم تعقب التغيريات يف تصميم الربامج وطريقة التنفيذ

 نسبة الرجال والنسا  للحصول على فرص زايدة الدخل
التغريات يف أسعار السلع األساسية خالل فرتة التدخل، 

 مقارنة مع املعايري
أتثري التدخل على  أنشطة ]أخرى[ لسبل املعيشة 

 .العادية

                                                             
صفحيت ، 1، وكذلك امللحق رقم 203، الصفحة 3واألمن الغذائي والتغذية، ومعيار سبل العيش رقم  38، الصفحة رقم 4أنظر مبدأ احلماية رقم  16

206-207 
  amme-koo.tik.oot: رسم خرائط السوق خالل حاالت الطوارئإلحدى مقارابت ( AMME)أنظر أدوات ختطيط الطوارئ و حتليل السوق   17
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 املتشعبة يع ضااملو  رصد: االحتياجات املتغرية

 عامة أو مجاعية أو فردية قضااي وتعاجل االستجابة للكوارث، جماالت من معينة مبجاالت تتعلق شواغل على املتشعبة املواحيع تركز
مثانية من هذه املواحيع واليت تنقسم إىل جمموعتني رئيسيتني: االحتياجات اخلاصة  إىل دليل اسفري ويتطرق. الضعف مبواطن تتعلق

 أو االعتبارات، والعوامل اخلارجية.

والناس املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وكبار السن  انّيةالحتياجات اخلاصة أو االعتبارات: األطفال واجلنسا
ينبغي أن تكون كما   تصنيف بياانت الرصد هلذه اجملموعات اعتمادا على السياق ونوع التدخل ينبغي ذوو اإلعاقة. واألشخاص

على النحو املبني يف املعيار  وذلك حسب العمر واجلنس،بتصنيفهم بياانت التقييم والرصد مفصلة مبا فيه الكفاية للسماح 
  3.18 رقم األساسي

 حول االعرتاف ابالختالفات بني اجملموعات الصّرحية:بعض املؤشرات الرئيسية السفري 9اجلدول رقم 

                                                             
ليس هناك جمموعة مشرتكة من الّتصنيف حسب العمر الذي ُيطّبق يف مجيع . ختتلف درجة التصنيف حسب السن وحسب السياق وطبيعة املؤشر 18

 11-0: ، يف املؤشرات الصحية اخلاصة، ميكن أن تشتمل القيم القياسية على (325انظر صفحة )على سبيل املثال . القطاعات ويف مجيع احلاالت
  .سنوات+ 80سنة؛  79-70سنة؛  69-60سنة؛  59-50. سنة 49-15سنوات؛  14-5سنوات،  4-1شهرا؛ 

 259 102 الصفحة من الدليل

العضوية  معيار التخلص من املخلفات املعيار األدىن
 والئقةمراحيض مناسبة تصميم : 2رقم 

وعلى مقربة  والئقةالئمة ممراحيض  ينبغي توفري
حبيث ميكن هلم استعماهلا بسرعة من مساكنهم، 
 األوقات، ليال وهنارا. كليف  وأمان وسالمة 

: املالبس 2 رقم غري الغذائية اللوازممعيار 
 فرشةواأل

حيازة السكان املتضررين من الكوارث مبا يكفي 
 تهمراح لتأمنيفرشة وأ طنيمن مالبس وبطا

 .همورفاه تهموصح تهمكرامو الشخصية 

ووحعت يف  مت تصميم املراحيض بشكل مناسب املؤشر الرئيسي
التالية: ]إظهار واحد  للمتطلباتتلبية مكان جيد 

 فقط[
  ميكن استخدامها أبمان من قبل مجيع فئات

السكان، مبن فيهم األطفال، وكبار السن 
والنسا  احلوامل واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 (1رقم  اإلرشادية ة)انظر املالحظ

جيب أن يتمتع مجيع النسا  والفتيات والرجال 
لى األقل من كاملتني ع  مبجموعتنيوالفتيان 

الصحي  وجيب أن تتناسب  ملقاساملالبس يف ا
 املالحظاتمع ثقافتهم واملوسم واملناخ )انظر 

 (.5-1 رقم التوجيهية

املقاييس الضمنية 
 جيب أن تقاس  -

 التصميم املناسب للمراحيض
 بياانت مفصلة عن االستخدام

  ةالوفر 
 عدد من جمموعات املالبس املناسبة

 اجلنس والعمر  العمر واجلنس واإلعاقة التصنيف املطلوب
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ملوضوعات املتشعبة املتعلقة ابلعوامل اخلارجية: احلد من خماطر الكوارث مبا يف ذلك قضااي تغري املناخ والبيئة والدعم ا
يف بعض األحيان يوصف هذا الرصد بشكل . حيثما كان ذلك مالئما للسياق د هذه العواملرص ينبغي  .النفسي واالجتماعي

 :واح  يف املعايري الدنيا، ولكن ليس هذا هو احلال دائما
 املتشعبةرحية حول املواضيع صّ البعض املؤشرات الرئيسية اسفري :10رقم  اجلدول

الصفحة من 
 الدليل

254 325 

: 5ر املأوى واملستوطنات البشرية رقم معيا املعيار األدىن
 البيئي الوقع

ينبغي حللول املأوى واملسكن ومتوين املواد 
أن تقلل اآلاثر الضارة  بعةاملتّ وتقنيات البنا  

  .على البيئة الطبيعية احمللية إىل أدىن حد ممكن

معيار الصحة اجلنسية  -اخلدمات الصحية األساسية 
 : الصحة اإلجنابية1 رقم واإلجنابية

خدمات الصحة اإلجنابية ذات  علىالناس  ينبغي أن حيصل
موعة اخلدمات األولية الدنيا يف بداية حالة يف إطار جماألولوية 

 استقرار الوحع. عندالطوارئ وصحة إجنابية شاملة 

املؤشر 
 الرئيسي

كّل املواد ل توفريالبنا  و  ةعمليّ الّسعي، يف  ينبغي
اإليوا ، إىل تقليل أو ختفيف اآلاثر  حلول
إىل أدىن حد على البيئة الطبيعية احمللية  الضارة
 (.4 اإلرشادية املالحظةا)انظر  ممكن

حتتوي مجيع املرافق الصحية  على موظفني مدربني وإمدادات  
االغتصاب ضحااي السريرية ل للرعايةالزمة العدات املكافية و 

 أو منظمة الصحة العاملية. عمال بقواعد العالج الوطنية

املقاييس 
  -الضمنية 
جيب أن 

 تقاس

 تنفيذ التقييم البيئي

 مصادر مواد البنا 

 تدابري التخفيف من التعرية

 .هموتوزيع عدد املوظفني املدربني

  .توفر اإلمدادات واملعدات
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 التقييم
 االستعراض املوضوعيشكل آخر من أشكال أي  : إجراء تقييم هنائي أو6 رقم التدبري األساسي، 5 رقم األساسياملعيار 

 واملعايري الدنيا املتفق عليها. املعلنة أهدافه ومبادئه، مع اإلشارة إىل للتعلم ابلنسبة للربانمج

ويف هذا اجلز  سنقوم مرّة .من هذا الكتاب يف قسم سابق لتقييم العمليات واألدا اسفري  من طرف  ةمستخداملوسائل وقع تقدمي ال
 .من دورة الربانمج اأمهية اعتبار التقييم جز  اخرى بذكر

  19االحتياجات تقديرتقييم عمليات 
تصب  مهمة تقييم املشروع  و . حيدد دليل اسفري املعايري الدنيا لتقييم االحتياجات يف كل من الناحية العامة والقطاعات التقنية

 .  تقييم االحتياجات بشكل صحي عملّية أسهل بكثري إذا مت استيفا  هذه املعايري، وتوثيق 
غطي اجملاالت التالية، واليت ميكن ي، على سبيل املثال، 3 رقم املعيار األساسي. لتقييما هو االحتياجات أهداف عملية تقدير من

 :أن تكون مناسبة لالستكشاف من خالل عمليات التقييم
 فهم سياق الكوارث واألعمال اإلنسانية 
 االستخدام الفعال للبياانت الثانوية 
  تفصيل مجع البياانت 
 العينات التمثيلية والتقييمات 
 تقييم القدرات والقضااي األمنية فضال عن االحتياجات 
 خط األساس املفصل وسياقه 
 تقاسم التنسيق واملعلومات 

 االحتياجات من خالل أسئلة التقييم مثل قديرميكن القيام بدراسة نوعية لت

  وكيف يتّم استخدامه للتّأثري على اخّتاذ القرارات يف  ،الواقعالوحع بدقّة على أرض  االحتياجات قديرأّي درجة يعكس تإىل
 املراحل األوىل من االستجابة؟

 .أكثر " إىل عمليات التقدير بتفاصيلاكتشاف اسفري" " من جمموعةعمليّات الّتقدير حسب اسفرييتطرق كتاب "

  

                                                             
 sphereproject.org/ar "تقديرعمليات الاسفري ل" انظر أيضا  19

   

http://www.sphereproject.org/sphere/ar/
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 الصلة بني الربجمة والتقييم

هل حقق املشروع : ستخدم كمقياس خالل التقييممن شأهنا يف وقت الحق أن تُ  هداف خالل مرحلة التصميم اليتاأل حتديديتم 
 أهدافه؟  إذا مل يكن كذلك، ملاذا ال؟

 . لعمليات التقييم "املادة األولية)نتيجة الرصد( "هذه البياانت  تُعترب -مبرور الوقتيتم حتديد املؤشرات ورصد التقدم احملرز كما  
امكانية  وهذا يعين. الرصد عملّية املمارسات اجليدة يف حتديد أنشطة الربانمج وأهدافه ويف تصميم إطار معايري اسفريتصف 

 :جمموعتني منفصلتني مستمداتن من اسفري يف عمليات التقييماستخدام 
 أن تركز أسئلة التقييم على املعايري  ميكن  ؟احلد األدىن من املعايري التقنية السفري حبّد ذاهتا هل تليب األنشطة املصممة

 . الحظات اإلرشاديةالنوعية أو على التدابري الكمية اليت وجدت يف بعض املؤشرات وامل
 ميكن  ؟ املشروع نفيذوتصميم األنشطة وت املرتقبة الستجابةال حتليخالل عملّيات معايري اسفري األساسية  مت تطبيق أين

بشكل  النماذجلتقييم هذه . التعليق على نوعية النموذج املنطقي وتقدمي يف املنطق الداخلي لالستجابة النظرللتقييم أيضا 
 .صنع القرار يف مجيع مراحل تصميم املشروعب املفيدة املتعلقةصحي ، من الضروري االحتفاظ ابلواثئق 

 :مثل اجملاالت من خالل أسئلة التقييم ميكن دراسة هذه

  دد وزن العوامل خذ بعني االعتبار يف عملية اختاذ قرار االستجابة األنسب؟ كيف كان حيُ اليت كانت أتُ ما هي العوامل
ر على عملية صنع القرار أثّ مه من نوعية االستجابة للتُ ميكن تعلّ  يالذ مات اليت مت استبعادها، وملاذا؟ املختلفة؟ ماهي اخليارا

 يف املستقبل؟
  حعت لتخفيف املخاطر  ياق ومتطلبات الربانمج؟ هل كانت اإلجرا ات اليت وُ لسّ ا لعوائق حمرتماهل كان حتليل املخاطر

 كافية؟

يتعّلق  ابلنتائج واألحداث غري املتوقعة. اطرق تطبيق الربانمج لبياانت الرصد ومدى أتثرهمن لفريق التقييم االعتبار وأخريا، ميكن 
 .5ابملعيار األساسي رقم  هذا

 تطبيق اسفري
 ؟ إذا ما مل تُذكر بوحوح عند تصميمه معايري اسفري بطريقة تتناىف معتقييم برانمج  املمكنهل من 

قد يكون هذا . رصد أو العمل من أجل حتقيق معايري اسفري، فمن املناسب استخدامها يف التقييملإذا اختذت الوكالة التزاما عاما ل
مع اجلهات  اهتاأو يف اتفاق يف منشورات الوكالة أو على موقعها على االنرتنتأو يف الواثئق املتعلقة ابلسياسة العامة  امذكور االلتزام 
 .املاحنة

د معيار مناسب ا حينها أن يعملوا مع الوكالة إلجينيمومع ذلك، يف حالة عدم وجود أي التزام من هذا القبيل، ميكن للمقيّ 
حتظى بقبول واسع داخل اجملال و مثل هذا املؤشر  له ري املرافقةمعايري اسفري الدنيا واملعاي تذكر. الستخدامه يف عملية التقييم

 .   إىل أي وكالة أو جهة ماحنة أو قطاع" نتميي"اإلنساين، و ال 

 . ، ينبغي ذكر ذلك بكل وحوح يف التقريرالتقييم عند بتمعنإذا مت استخدام اسفري 



 34 عملّية الّرصد والتقييم حسب اسفري|
 

 جلنة املساعدة اإلمنائيةو  شروع اسفريم
املعايري ألكثر شيوعا استخدام جمموعة ا إال أنه، معايري اسفري األساسية حسبيف حني أنه من املمكن متاما تصميم عملية تقييم 

يتناول . 5 رقم والتنمية وجلنة املساعدة اإلمنائية، املشار إليهم يف املعيار األساسي االقتصاديةمنظمة التعاون  اليت أنشأهتا ّسبعةال
وخيلق روابط بينها وبني معايري ( معيار التماسك ينطبق إىل حد كبري على جمال السياسات)من هذه املعايري  سّتة 4رقم امللحق 
 .اسفري

 معايري جلنة املساعدة اإلمنائية ودورها يف التقييم

، وإن مل يكن كل تقييم يستخدم  (والتنمية)ستخدم معايري جلنة املساعدة اإلمنائية على نطاق واسع ابعتبارها إطارا لتقييم اإلنسانية تُ 
 .ولوايت أو القيود املفروحة على املواردلألتحديد ك  أو ثالثة فقط معيارينتستخدم بعض عمليات التقييم . كل من املعايري

ويوح  الرسم البياين .  التطبيق على خمتلف جوانب سلسلة النتائج ةوارد انظر إىل معايري جلنة املساعدة اإلمنائية على أهنميكن أن يُ 
 .مفروحةا غري على الرغم من أهن -التايل اجملاالت الرئيسية اليت تنطبق عليها معايري جلنة املساعدة اإلمنائية  

 .تطبيق معايري جلنة املساعدة اإلمنائية على سلسلة النتائج :5رقم  الرسم البياين
 

 

 

 

 

 

 

 

 اخمتلف امنظار  لى الرغم من ذلك فإن معايري جلنة املساعدة اإلمنائية هي األكثر استخداما داخل تقييم العمل اإلنساين، ألهنا توفرع 
عليها دليل اسفري علما أبن هنالك أيضا تداخالت  ينصالقائمة على املشاركة، واليت  قارابتبدال من تلك املستخدمة من قبل امل

  قوية.

 .  حمن معايري جلنة املساعدة اإلمنائية لألمهية والفعالية والتأثريمدرجة ة السفري أعظم تعابريها لّتقنيّ سوف جتد الفصول ا

 . نة املساعدة اإلمنائيةجليف معايري معظم تعابريها جتد املعايري األساسية ومبادئ احلماية 
  

 األنشطة النتائج األثر الّتصميم املخرجات املدخالت االستدامة

 االّتساق اإلرتباط املالئمة الّصلة

 الّتغطية الكفاءة الفاعلّية األثر
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 والتعلم معنالتّ 
 الستجابة.اوالتعلم طوال فرتة  للتمعن: إجراء تدريبات دورية 5 رقم ، املؤشر الرئيسي5 رقم املعيار األساسي

 والتعلم  للتمعن فرص
 يف حاالت الطوارئ قد يكون التمعن سريعا جدا. من التمعن فريق الربانمجمتكن  اأن تتضمن فرص والتقييم خطة الرصدعلى ينبغي 

 ومرتيثا يف حاالت االنتعاش.
 ةعلى سبيل املثال، ميكن للمنظمات استخدام معايري اسفري األساسي .التمعنميكن ملؤشرات اسفري توفري إطار مفيد لبعض دورات 

 قارابتامل أو استخدام يف عملية التقييم الذايتها ميكن استخدامكما . لرصد أدائها وحتديد املؤشرات الرئيسية املناسبة للقيام بذلك
، تؤدي عملية التفكري إىل خطة من احلاالت املذكورةيف كل  .القائمة على املشاركة واملخربين الرئيسيني احملددين لتقييم أدا  املنظمة

 . عمل

 .  ايت والتمعنالذّ دير درا ما يضيع الوقت املخصص للتقنبغي توفري اجملال للتفكري والتعلم منذ مرحلة تصميم الربانمج. اني

 متارين التمعن

 ددّ حتُ .  استجاابهتمويسعى إىل حتسني نوعية  معنتّ المتارين الوكاالت اإلنسانية والعاملني على تبين  5رقم  يدعو املعيار األساسي
عملية األنشطة اإلنسانية ابعتبارها ستخدم يف واليت تُ  جمموعة من األنشطة اليت هتدف إىل دعم التعلم املستمر املمارسة التأملية

  تثبت مباشرة جلودة االستجابة ومدى فعاليتها.

ا  من األنشطة وتسعى يف تتم يف معظم احلاالت بعد االنتهفهي ، متارين التمعنن عالتقييمات اخلارجية هي مثال واحد  مبا أنّ 
 . املقام األول إىل التأثري على االستجاابت يف املستقبل

ميكن وينبغي للوكاالت اإلنسانية بذل جمهود للتعلم وتطوير وحتسني املمارسات حىت يف ذروة العملية  ،أخرى متارين متعنتوجد 
االستماع واستخدام أدوات حمان و مثل تقييم األثر التشاركي : عددا من هذه املمارسات 5 رقم يبني املعيار األساسي.  اإلنسانية

قرتح ي .عدد آخر من هذه املمارسات 1 رقم يعرض املعيار األساسيكما . اجلودة ومراجعة احلساابت ومتارين التعلم الداخلي
 إىلو  "األخرى كلما كان ذلك ممكنا املشاركة يف مبادرات التعلم التعاوين" 8و  7 رقم ّتدابري األساسّية، وال5 رقم املعيار األساسي

لطات السّ و رين كان املتضرّ نتائج الرصد الرئيسية، وعند االقتضا ، نتائج التقييم وعمليات التعلم الرئيسية األخرى مع السّ  مشاركة"
 ."املعنية ومجاعات التنسيق يف الوقت املناسب

 :سئلة مثلأبكن تقييم املمارسات التأملية مي

  اليت مت اختاذها خالل التقييم والتصميم ومراحل االستجابة لضمان إنشا  فرص للتفكري والتعلم؟ما هي اإلجرا ات 
 إىل أي درجة تؤثر وجهات نظر املستفيد يف هذه األنشطة؟ 
 هل وثّقت القضااي اليت أمكن التعرف عليها والعمل على أساسها؟ 
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 التعلم من الرصد والتقييم كوسيلة لتلبية معايري اسفري

لإلجابة على هذا السؤال،  ة؟ ميكن اعتبار عمليات التقييم فرصمىت ميكن القول أبن الربانمج يفي ابملعايري اليت ينص عليها اسفري
 أبنه مت "تطبيق" معايري اسفري.املوافقة  ختمَ وكالة لل وابلتايل هي تقدم

تتفق مع اسفري  بل رورة بلوغ مجيع املؤشرات ذات الصلةمعايري اسفري ال تعين ابلض تطبيقوألن كل تدخل ميثل حتداي خمتلفا، فإن 
 بينما تشرح يف نفس الوقت ،أو عند العمل على حتقيق مؤشرات اسفري حسب السياق تتكّيف مع ملؤشرات تتعّرض عندما

 (15 رقم الصفحة "السياق حسب اسفرياستخدام " انظر أيضا) ّنقص.ال

جيب أن . ملسا لة األدا  والتعلم وكوسيلة لتعزيز اجلودةشاملة وات معيارا لقياس األدا  والنتائج كجز  من جمموعة أد وفر اسفرييُ 
 تطبيق اسفري. عندكون على حد سوا  مفكرين وطموحني ن

يف الفهم والتصرف بنا  على ثغرات فتاح ويكمن املإنك تتفق مع اسفري إذا تعترب أنك من خالل الرصد تتعلم من نتائج التقييم. 
 االستجابة وهو ميثل التعلم النشط. 
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 املناسبةاختيار املؤشرات : 1امللحق رقم 

 يفميكن أن يتسبب مجع الكثري من البياانت حيث  تنفيذ الربامج مراحل منجانب ليس من املفيد من حيث التكلفة قياس كل  
ومع ذلك، ميكن أن يشكل . على املعلومات اهلامة صعبا احلصولاملوارد عن املشروع وإثقال كاهل اجملتمع واملوظفني وجعل  إبعاد

 :على ذلك قد تساعد اخلطوتني التاليتني. اختيار أفضل املؤشرات حتداي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  أفضل للوحع افهم يوفرما من املؤشرات النوعية والكمية  امزجييوجد  تشري املمارسة اجليدة أنه يف أغلب احلاالت

القائمة على املشاركة قد تساعدك على حتديد املؤشرات األكثر قيمة والغنية ابملعلومات الستخدامها لتتبع التقدم احملرز  املقارابت
 .من الوقت ومزيداملقارابت القائمة على املشاركة متيل إىل تطلب مستوايت أعلى من املوارد  .يف املشروع

  .حتليل أوسع للوحع وأتكيد سالسة ختطيط الربانمج على تقدميجيدا  الذي مت اختيارهاملؤشر  قد يساعد

  

 األوىل املرحلة
إنتاج قائمة طويلة من املؤشرات على 

 أساس املعايري التالية:
  املؤشرات القياسية للمجموعة

 حيثما وجدت
  املؤشرات القياسية للوكالة حيثما

 وجدت 
   توقعات أعضا  االحتاد والشركا

 واجلهات املعنية واجلهات املاحنة
  مبا يف ذلك سياق  -حتليل السياق

 وختطيط السيناريو -احلماية 
  واليت سوف تؤثر )املوارد املتاحة

على نوع وعدد من أدوات الرصد 
 (املستخدمة

 الثانية املرحلة
حلد من هذه القائمة إىل احلد األدىن املطلوب لإلجابة على 

 األسئلة التالية:
 االستجابة الحتياجات الناس ؟ تهل مت 
 االستجابة ملعايري اسفري الدنيا ؟  تهل مت 
 ؤشرات سهلة وفعالة من حيث التكلفة املهذه  تعترب هل

 جميع؟تّ عند ال
 ل ستكون نتائج جمموعة البياانت قوية وخالية من ه

 التحيز؟
 العمليات والنتائج؟ نهل ميكننا اإلبالغ بفعالية ع 
  معرفة ما إذا كان الربانمج خارج  سنتمكن منهل

 املسار، يف الوقت املناسب؟
  املتعّلقة تغرياتالهل ختربان املؤشرات املختارة عن 

املخاطر  يفكما هو مذكور السياق،   حمنلربانمج اب
 ؟اليّت قمنا بتحديدها  فرتاحاتاالو 
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 اختيار مؤشرات مشرتكة

املستخدمة داخل كل قطاع من القطاعات التقنية مع وجود نية للتحرك حنو  البياانتوقع القيام بعمل كبري جلمع جمموعة من 
  20. جمموعة قياسية من املؤشرات كلما كان ذلك ممكنا

يف بعض احلاالت، يتم . نطاق اجملموعة تساعد على حتسني اجلودة واالتساق والتنسيق داخل القطاع على املؤشرات املتفق عليها
 . ابلفعل ربط هذه املؤشرات إىل اسفري، وهناك تداخل كبري حىت يف احلاالت اليت ال تكون فيها الروابط صرحية وواححة

 .   ل، يوفر دليل اسفري إطارا مشرتكا لبد  هذه املناقشةبينما حتاول الوكاالت االتفاق على مؤشرات مشرتكة يف هذا اجملا

نتيجة للتنسيق الفعال لقضااي مثل املؤشرات مشرتكة، من املمكن تقدمي التقارير على مستوى اجملموعة أو اإلبالغ عرب املقارابت 
مدرجة حمن ميزانيات الربامج  -ات رصد العملي مثل -هذا التنسيق جيعل الطلب على املوارد، . املشرتكة مثل التحويالت النقدية
 .  ومربرة من حيث النتائج املتوقعة

إما عن طريق إشراك السكان املتضررين والعمل يف اجملاالت  -ميكن للوكاالت أيضا العمل معا لبلوغ احلد األدىن من معايري اسفري 
 .املختلفة، أو عن طريق تقسيم التدخل إىل أنشطة تكميلية وتشاطرها خارجا

 كيفية تفعيل املؤشرات
 من أين سيتم مجع البياانت؟ 
 من سيجمع  البياانت؟ 
 مىت سيتم مجعها، وماهي وتريهتا؟ 
 كيف سيتم مجع البياانت وختزينها؟ 
 من سيحلل البياانت؟ 
 كيف سيتم اإلعالم  عن البياانت؟ 
 كيف سيتم اختاذ القرارات اإلدارية استنادا إىل تقرير الرصد؟ 

 من املواد التدريبية اسفري قتباسم

ومع ذلك، ميكن أن توفر شرارة االنطالق .  عن سبب عدم انسياق األعمال كما هو مرجواملؤشرات املختارة جيدا قد ال خترب 
 .املزيد من التحقيقات ال جرا الالزمة 

  

                                                             
 nomehikeoiehoa.roh.a.iheo/err.iiekioh./io.///  انظر 20
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 : التغريات املومسية والقيم املرجعية واألسس2امللحق رقم 

يف بعض .  تغري بشدة حسب السياقيبعضها اآلخر قد  إال أن بعض املؤشرات مستقرة إىل حد ما مع مرور الوقت قد تبقى
 .  مومسي التغيرياألحيان، يكون 

وغالبا ما تبلغ أسعار املواد الغذائية . معدل اإلصابة ابملالراي أو اإلسهال يف املواسم املمطرة واجلافةيتغري على سبيل املثال، 
ؤشرات يف وحع االستجابة حلاالت الطوارئ، املإذا كنت ختطط لقياس مثل هذه . اصيل أعلى مستوايهتا قبيل وقت احلصادواحمل

 . التفاوت املومسي العادي األخذ يف عني االعتبارمن املهم 

ول: املرجعية والقيم األساسية ملؤشر  يتغري مع تغري الفص6 الرسم البياين

 
استجابة لصدمة خارجية، فإنه يتدىّن إىل مستوى يف حالة و . قيمة املؤشر بطريقة منتظمة كل عام تلفختاملثال املبسط أعاله،  يف

نتيجة التدخل  يف ميكن أن تقاس التحسينات. تقاس أثنا  عملية تقييم االحتياجاتاليت هذه هي القيمة األساسية . جديد
 . يف هذه احلالة، كان التدخل انجحا، وعاد املؤشر إىل منطه الطبيعي بعد عام .اإلنساين على هذا األساس

 أمثلة من دليل اسفري:
 مومسية أعداد انقالت األمراض : 106الصفحة 
 .مومسية اإلمدادات الغذائية، اآلاثر املرتتبة على نقص التغذية :140الصفحة 
 والتقوميات املومسيةألدوات القائمة على املشاركة، ا        :145 الصفحة
 املومسية يف أنظمة السوق :193الصفحة 
 املومسية يف الوصول واألمن يف مواقع التسوية : 244الصفحة 
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 : جدول تتبع املؤشر 3 رقم امللحق
 .بع التغريات يف قيم املؤشرات اهلامة خالل دورة حياة الربانمجاجدول تتبع املؤشر وسيلة بسيطة ولكنها وافية لتت ميقد

، أو األهداف الكمية أو  (سفريال الّدنيامثل معايري )سيقوم الربانمج بوحع أهداف األدا ، واليت قد أتخذ شكل البياانت النوعية 
ميكن توفري هيكل  كما. حتداي هاتفسري و  مع مرور الوقت ذه املؤشراتاليّت تطرأ على هالتغريات كون متابعة تميكن أن . كليهما

  بياانت الرصد تعتمددعم عملية اختاذ القرارات كذلك بصد واإلبالغ أكثر شفافية  استخدام جدول تتبع وجعل الرّ هلذه املهمة عرب 
 . كأساس هلا

 :بتحديد اخلاّصة بكّل مؤّشر يتم مجع أو حساب املعلومات التالية 
  تتعلق مبجموعة من املؤشرات إذا كانت يكون من املناسب إنشا  مذكرة  قد (.واملصدر)للمؤشر ( أو العادية)القيمة املرجعية

 .ختتلف مومسيا
  مع التاريخ( بعد الصدمة وقبل التدخل)قيمة خط األساس 
  سفري عند االقتضا (ال الّدنيا مع إشارة إىل  معايري)القيمة املستهدفة لنهاية التدخل 
  التدخلملدة ( سبوعية وفصلية وشهريةيومية وأُ )القيمة املستهدفة لنهاية كل فرتة. 
  (خالل تلك الفرتة  مّت حتقيقهااليتالقيم أو عدد )القيمة الفعلية للمؤشر يف هناية كل فرتة 
 القيمة الفعلية كنسبة مئوية من القيمة املستهدفة لتلك الفرتة 

ميع وميكن جت أينما يكون املؤشر متمثال يف عدد من االشخاص، جيب أن تكون القيمة مصنفة حسب العمر واجلنس كحد أدىن
املؤشرات داخل اجلدول لتعكس األدوات اليت يتم من خالهلا مجع البياانت، أو مكوانت الربانمج، أو لفصل السياق والعملية 

 . ونتائج الرصد
يجعل التسجيل الالحق والتحليل سمما  ومن اجلدير استثمار بعض الوقت يف احلصول على الشكل الصحي  يف بداية الربانمج

 .واختاذ القرار أسهل بكثريوإعداد التقارير 
كما ميكن أن  وعادة ما يتم إنشاؤها يف جداول البياانت. سوف خيتلف مؤشر تتبع اجلداول بني الوكاالت والسياقات والقطاعات

 :ويرد مثال أدانه .حتتوي على العديد من األعمدة وخصوصا إذا كانت البياانت مصنفة جيدا

القيمة  املؤشر
 املرجعية

القيمة  املصدر
 األساسية

القيمة  التاريخ
 معيار اسفري املستهدفة

       

 :مث ميكن تتبع كل مؤشر على مر الزمن ابستخدام بنية مشاهبة هلذه

الفرتة رقم  
1 

الفرتة رقم 
2 

الفرتة رقم 
3 

الفرتة رقم 
4 

الفرتة رقم 
5 

  

   10 10 10 9 8 القيمة املستهدفة

   10 10 9 8 7 القيمة الفعلية

الفعلية كنسبة مئوية القيمة 
 املستهدفة القيمة من

87% 89% 90% 100% 100%  
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 : اسفري ومعايري جلنة املساعدة اإلمنائية4امللحق رقم 

 املالءمة/  ةاألمهيّ  :معايري جلنة املساعدة اإلمنائية

"تعىن األمهية بتقييم ما إذا كان املشروع يتماشى مع االحتياجات واألولوايت احمللية )وكذلك سياسة املان (. املال مة هو تفصيل 
 21األنشطة اإلنسانية لالحتياجات احمللية وزايدة امللكية واملسا لة والفعالية من حيث التكلفة وفقا لذلك."

  ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري

 1 رقم املعيار األساسي
ميكن ترمجة و .  ضمان مال مة االستجابة اإلنسانية من وجهة نظر السكان املتضررينببشكل واح   1 رقم املعيار األساسي يهتم

 :هذا إىل أسئلة التقييم مثل

 مت فعال استطالع تطلعات  إىل أي درجة تتطابق األنشطة مع تلبية احتياجات وتوقعات السكان املتضررين؟  إىل أي درجة
 اجملتمع؟

  ّنفة، وإىل أي درجة مل متكن هذه البياانت من تصميم الردود؟إىل أي درجة كانت بياانت التقييم املتاحة مص 
 ؟ هل متكن املستفيدون من املشروع وغري املستفيدون منه من التمتع آبلية آمنة ونزيهة للشكاوي 

 املعايري الّتقنّية
 :فيما يلي مثال. املوحوعات ذات األمهية واملال مة إىل أيضا التقنيةاملعايري  شريت

 تلبية حاجات السكان املتضررين يف ":على ما يلي 1رقم  اإلمداد ابملاء واإلصحاح والنهوض ابلنظافة معيار نصّ ي
ا وصيانتها حيثما كان ذلك جمال املا  واإلصحاح والنهوض ابلنظافة وإشراك املستفيدين يف تصميم املرافق وإدارهت

ينبغي أن ينظر التقييم يف املوارد املتاحة للسكان، أنّه وتذكر املالحظة التّوجيهيّة )اخلاصّة أبنشطة تعزيز الّصحة( مناسبا". 
 . كي تكون األنشطة الرتوجيية فعالة وذات صلة وعمليةثقافة احمللية  ابل اإلحاطةفضال عن 

 :يرتجم هذا إىل أسئلة تقييم عامة أو حمددة مثل أثنا  عملية التقييم، ميكن أن

 ة خالل مرحلة التصميم لضمان مال مة االستجابة للسكان املتضررين؟  إىل أي درجة متت ّتقنيّ إىل أي مدى مت تطبيق املعايري ال
 استشارة هؤال  السكان؟

  تصميم أنشطة تعزيز  عندالقدرات واملوارد واملمارسات الثقافية للسكان املتضررين  مّت األخذ بعني االعتبار كّل منإىل أي درجة
 الصحة؟

  

                                                             
والتنمية ، توين  االقتصاديةمنظمة التعاون  -هذا الوصف، وغريه، مقتطف من بيك، تقييم العمل اإلنساين ابستخدام معايري  جلنة املساعدة اإلمنائية  21
 (.2006)للمسائلة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين  شطشبكة التعلم النّ . بيك
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 4 رقم املعيار األساسي

عكس التغريات يف السياق واملخاطر ي  برانمج التصاميم لقد نُ قّ "على مؤشر أساسي يبني أنه  4 املعيار األساسي رقميتضمن  
 :توسيع هذا أيضا حمن توجيه مالحظاتيتم ." واالحتياجات والقدرات للناس

تزداد قابلية الناس للتأثر ابلكوارث ابلعوامل االجتماعية، والسياسية، والثقافية، واالقتصادية، والنزاعات،  السياق ومواطن الضعف:
د يواجه ق. و ( 3انظر املعيار األساسي رقم ) والبيئة الطبيعية، كما ميكن للتغريات يف السياق أن ختلق مستضعفني جدد

املستضعفون عدداً من العوامل يف وقت واحد )على سبيل املثال املسنني املنتمني إىل فئات عرقية مهمشة(. وينبغي حتليل التفاعل 
بني العوامل الشخصية والظرفية اليت تزيد من املخاطر، كما ينبغي تصميم برامج ملعاجلة تلك املخاطر والتخفيف منها، وكذلك 

  .ملستضعفنياستهداف حاجات ا

النظر يف طرق االستجابة اإلنسانية للتغريات السياقية يعترب يرتبط هذا بشكل جيد مع املعيار الثاين للجنة املساعدة اإلمنائية. 
 من جوانب التقييم. اهامّ  اجانب

   ما هي األنظمة اليت وحعت لرصد التغريات يف السياق اخلارجي، او الوحع األمين، أو طبيعة الضعف خالل فرتة التنفيذ؟ 
   ما هي التغيريات اليت مت إجراؤها على األنشطة أو األساليب كلما تغري الوحع وتطور؟ 

 . رجية، والسياق واملخاطر املرتبطة للتدخلومن الواح  أن هناك روابط لقدرة برانمج أو مشروع لرصد التغريات اخلا

 ابطالرتّ  :معايري جلنة املساعدة اإلمنائية
أنشطة ذات طبيعة طارئة قصرية األجل تتم يف سياق أيخذ بعني االعتبار املشاكل املرتابطة  "الرتابط يشري إىل احلاجة إىل حمان أنّ 

 األطول أجال".

  ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري

 4و 3 رقم املعيارين األساسني
الضو  على أمهية فهم السياق عند إجرا  عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط مبا يف  4و 3 رقم املعيارين األساسني سلطي

 : ميكن ترمجة هذا إىل أسئلة التقييم مثل. مفهومة بشكل صحي و ذلك حمان أن البيئات املعقدة واملشاكل مرتابطة 

 األنشطة املخططة مناسبة ابلنظر إىل اتريخ التوتر بني خمتلف اجملموعات املقيمة يف املنطقة؟  هل 
 هل تدعم أو تقوض أنشطة الطوارئ خطة التنمية طويلة األجل للسلطة احمللية؟ 
 إىل أي درجة تدعم أو تقوض إجرا ات االستجابة الفورية  إمكاانت أنشطة اإلنعاش على املدى املتوسط؟ 
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 5 رقم املالحظة اإلرشادية، 1 رقم التغذية وتقديراألمن الغذائي معيار 
 :على ما يلي 5 رقم املالحظة اإلرشادية ،1 رقم التغذية وتقديراألمن الغذائي معيار نص ي
 
ميكن أن يكون انعدام األمن الغذائي انجتاً عن عوامل اقتصادية كلية وهيكلية واجتماعية وسياسية أوسع نطاقاً، مبا فيها  "

السياسات الوطنية والدولية أو املؤسسات اليت تؤثر يف إمكانية حصول السكان املنكوبني على طعام مناسب مغذي، ويف تدهور 
ف ذلك ابنعدام األمن الغذائي املزمن من حيث أنه حالة طويلة األجل انمجة عن مواطن حعف هيكلية، البيئة احمللية. وكثرياً ما ي ُعّر 

ميكن أن تتفاقم يف أعقاب الكوارث. وجتدر اإلشارة إىل أن نظم املعلومات احمللية واإلقليمية املتعلقة ابألمن الغذائي، مبا فيها نظم 
 ".األمن الغذائي املتكامل، تعترب آليات مهمة لتحليل املعلوماتاإلنذار املبكر حبدوث جماعة، وتصنيف مراحل 

  : الّتخطيط االسرتاتيجي1 معيار املأوى واملستوطنات البشريّة رقم
. الضو  على أمهية العمل بشكل مناسب مع كل من السكان املشردين واملقيمني 1 رقم أوى واملستوطنات البشريّةمعيار امليسلط 
 :على ما يلي 3رقم  اإلرشادية املالحظةتنص حيث 

كثريا ما يفضل السكان النازحون الذين ال يستطيعون العودة إىل  استضافة السكان املنكوبني يف األسر واجملتمعات احمللية:"
وغريها مساكنهم األصلية املكوث مع أفراد أسرهتم اآلخرين من األسرة، أو مع أشخاص يشاطرون نفس األواصر التارخيية والدينية 

(. وميكن أن تشمل مساعدات اإليوا  يف مثل هذه احلاالت كل ما يتي  توسيع أو 1انظر املعيار األساسي رقم من األواصر )
غية حتسني ظروف إقامة األسرة النازحة، أو إقامة مأوى إحايف منفصل جبوار منزل يفة أو مرافقها ب  حتسني منزل األسرة املستض

األسرة املستضيفة. وينبغي تقدير آاثر ارتفاع الكثافة السكانية وزايدة الطلب على املرافق والبىن األساسية االجتماعية واملوارد 
 "الطبيعية والتخفيف منها.

 غطيةالتّ  :اإلمنائية معيار جلنة املساعدة
 "."حرورة الوصول إىل الفئات السكانية الرئيسية اليت تواجه املعاانة اليت هتدد احلياة أينما كانوا

  ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري

 2 مبدأ احلماية رقم
مبا يتناسب مع  -بضمان وصول الناس إىل املساعدة احملايدة "احلكومات واجلهات الفاعلة اإلنسانية  2مبدأ احلماية رقم يطالب 

 : يوسع املبدأ هذه الفكرة ابإلعراب عن التوقعات التالية."  حاجتهم ودون متييز
ميكن للناس احلصول على املساعدة اإلنسانية وفقا للحاجة ودون متييز . وال يتم حجب املساعدة عن الناس احملتاجني وحمان  "

 "وصول الوكاالت اإلنسانية حسب الضرورة لتلبية معايري اسفري.
  

http://www.spherehandbook.org/ar/core-standard-1-people-centred-humanitarian-response/
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 4مبدأ احلماية رقم 
للمطالبة ابحلقوق والوصول إىل سبل االنتصاف املتاحة  مبساعدة الناس"اجلهات الفاعلة اإلنسانية  4مبدأ احلماية رقم يطالب 

 ."والتعايف من آاثر سو  املعاملة

 4 املعيار األساسي رقم

أن االستجابة اإلنسانية تليب احتياجات السكان :"ويتطلع إىل نسانيةاإلتصميم وتنفيذ االستجابة  4املعيار األساسي رقم يشمل 
تتوقع احدى ."  ابلسياق،  واملخاطر املواجهة وقدرة الشعب والدولة املتضررين على التأقلم والتعايفاملتضررين من كارثة فيما يتعلق 

 اإلجرا ات الرئيسية أن اجلهات الفاعلة اإلنسانية سوف تقوم ب :
بياانت تقييم مفصلة، وحتليل الطرق اليت أثرت من خالهلا الكارثة على األفراد واجملموعات السكانية املختلفة وتصميم  استخدام"

 "الربانمج لتلبية احتياجاهتا اخلاصة.

 :وتستوحي هذه املعايري أسئلة التقييم مثل

  ّرة من الكارثة؟هل بلغت االستجابة وتوجهت إىل مجيع الفئات املتضر 
 اليت استخدمت لتحديد أولوايت االحتياجات واالستجاابت؟ طّريقةلما هي ا 
 

 املعايري التقنية

يف قسم اخلدمات  1رقم  على سبيل املثال، ينص املعيار األدىن. يف كثري من احلاالت، تكون املعايري التقنية صدى هذا التوقع
 :  الصحية األساسية على ما يلي

أن يستند احلصول على اخلدمات الصحية على مبادئ اإلنصاف واحلياد وحمان املساواة يف احلصول وفقا للحاجة دون  ينبغي"
ينبغي أن تعاجل . يف املمارسة العملية، ينبغي تنظيم املوقع والتوظيف للخدمات الصحية لضمان الوصول األمثل والتغطية. أي متييز

 ةاديموصول القد تكون احلواجز اليت حتول دون . للخطر عند تصميم اخلدمات الصحية االحتياجات اخلاصة لألشخاص املعرحني
اليت حتول دون وصول اخلدمات الصحية ذات  حتديد هذه العوائق. ، فضال عن حواجز االتصاالتةأو ثقافي/ و  ةوسلوكي ةيمالو 

 ".عد حرورةيُ  يهاالتغلب علالعمل على و  و األولوية
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 الكفاءة :املساعدة اإلمنائيةمعايري جلنة 

وهذا يتطلب عموما مقارنة أساليب بديلة لتحقيق . اليت حتققت نتيجة للمدخالت -النوعية والكمية  -تدابري  خمرجات الكفا ة "
 ".األكثر كفا ة ( قابلة للحياة اقتصاداي)واتج، ملعرفة ما إذا كان قد مت استخدام املقاربة أحد النّ 

 ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري
  2 رقم املعيار األساسي

 .(وكاالت متعددة)على مدى فعالية التنسيق  ومدى حتسن كفا ة االستجابة اجملتمعة ( التنسيق والتعاون) 2 رقم املعيار األساسيد شدّ يُ 
  5 رقم املعيار األساسي

 :والتعلم، وينص يف جز  منه علىاألدا  والشفافية  :5 رقم املعيار األساسييعترب 
وما حترزه من  - وإمنا يغطي مهمة الوكالة بشكل عام  على قياس مدى اإلجنازات اليت حيققها برانجمها، أداء الوكالة ال يقتصر "

وقواعدها ومبادئها، تقدم فيما يتعلق جبوانب مثل عالقاهتا مع املنظمات األخرى، والتزامها ابملمارسات السليمة يف اجملال اإلنساين، 
 " وفعالية وكفا ة نظمها اإلدارية.

غالبا ما تسعى التقييمات .نقدية حبتة، على الرغم من أن هناك طرق أخرى للنظر فيها مبصطلحاتالكفا ة  قّيمغالبا ما تُ 
 :الستكشاف الكفا ة من خالل أسئلة مثل

  البشرية واملادية واملعلومات املتاحة بكفا ة؟ )على سبيل املثال هل استخدمت املدخالت  ستخدمت املوارد املالية واملوارداُ هل
 أبفضل وسيلة لتحقيق النتائج وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؟(  إذا مل يكن كذلك، ملاذا ال؟ 

  ُربة التكامل تؤثر على توقيت مت املساعدة يف الوقت املناسب لتلبية احتياجات املستفيد واجملتمع؟ هل أن اعتماد مقادّ هل ق
 التسليم؟  إذا كان األمر كذلك، كيف؟

 ن معتمدون و موزعون بشكل جيد؟قدرة بشكل صحي ، وهل كان املوظفو هل مت توظيف االحتياجات امل 

مقارنة خيارات عايري جلنة املساعدة اإلمنائية إىل مل 22لة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين  يشري وصف شبكة التعلم النشط للمسا
 .  وتستخدم هذه العملية عادة عدد من املعايري وال تعدو الكفا ة إىل أن تكون واحدة منها. ختيار بينهااالاالستجابة املمكنة، و 

 اليّت تنّص على (التحويالت النقدية والقسائم)ألمن الغذائي اب ز  املتعّلقمقدمة اجل وخرب مثال على ذلك.نفس العمليةلاسفري يروج 
 :على ما يلي

للسياق مبا يف ذلك الكفا ة من حيث  احمدد تتطلب حتليال( الغذا  ومساعدات نقدية أو قسائم)اختيار عملية النقل املناسبة "
 ".، واستهداف وخماطر انعدام األمن والفسادومرونة النقلالتكلفة، واآلاثر على السوق الثانوية، 

 :ويرتجم هذا يف أسئلة التقييم مثل

 ؟ حعت للنظر يف جمموعة كاملة من اخليارات املمكنة للرد على االحتياجات احملددة يف تقييم االحتياجاتهي العملية اليت وُ  ما 
 هل كانت هذه العوامل مناسبة وكافية؟ جعل اختيار طريقة وهدف ونطاق الرد؟ كانت تعترب يف  ما هي العوامل اليت 

                                                             
جلنة  -تقييم العمل اإلنساين ابستخدام  معايري منظمة التعاون االقتصادية والتنمية : 2006, لة واألدا  يف جمال العمل اإلنساين شبكة التعلم النشط للمسا 22

 يف جمال العمل اإلنساين للوكاالت االنسانيةدليل شبكة التعلم النشط للمسائلة واألدا  . املساعدة اإلمنائية
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 ةالفعاليّ  :معايري جلنة املساعدة اإلمنائية

حمن معايري فعالية  احمني. ة مدى حتقيق نشاط ألهدافه، أو ما إذا كان ميكن توقع أن حيدث على أساس خمرجاتتقيس الفعاليّ "
 ".الوقت املناسب 

  ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري

 4 رقم املعيار األساسي
 ، وتلبية أو جتاوز مؤشرات اسفريتدرجييا سد الفجوة بني الظروف املقررة ومعايري اسفري الدنيا إىل  4 رقم املعيار األساسيسعى ي

 املعايري التقنية

معظم احلاالت، سيكون قد مت تضمني هذه النتائج يف إطار  يف. تبحث املعايري الفنية ختطيط ما ينبغي أن تكون النتائج املتوقعة
 . رصد العملية، وينبغي أن يكون من املمكن استخدام هذا لفهم التقدم حنو األهداف مع مرور الوقت

   2 رقم املعيار األساسي
 : من األسئلة العامة مثل وهذا يؤدي إىل املزيد. أن يتم تنسيق هذه املساعدات على حنو فعال 2رقم  املعيار األساسييتطلب 

  ُالفاعلة األخرى؟  اإلنسانية ل العملية، أو تتنافس مع، أو تكرر أنشطة اجلهات كمّ إىل أي درجة ت 

 التأثري :معايري جلنة املساعدة اإلمنائية 

واجلماعات املسنني وبني اجلنسني على األفراد  -االجتماعية واالقتصادية والفنية والبيئية  -إىل آاثر أوسع للمشروع  تأثريال ينظر"
 ( ".املنزلية)والصغرى ( القطاع)اآلاثر املقصودة وغري املقصودة، اإلجيابية والسلبية، املاكرو و . واجملتمعات واملؤسسات

.  األثر املنشود يفأنشطة املشاريع و مدخالت  تساهم عادةعادة ما يكون من الصعب حتديد العالقة السببية، و  ،هذا املستوى يف
هذا وميكن بعد ذلك تقسيمها إىل جمموعة من "  هل جنحت؟"رح يف تقييم األثر هو ببساطة لذا فإن السؤال الرئيسي الذي طُ 

 :اثنني فقط من العديد من اخليارات املمكنة هنا مثلنيقدم نو .  األسئلة احملددة

 هل وصل العمل اإلنساين إىل مجيع الناس املعزم الوصول إليهم؟ 
 كان أتثر ذوي اخلربة من قبل السكان املتضررين، ابإلحافة إىل ما كان خمططا ومتوقعا؟   ما 

ويتعلق هذا السؤال الثاين إىل حقيقة أن اآلاثر ميكن أيضا أن تكون غري خمطط هلا أو سلبية، وأهنا ميكن أن تؤثر على جمموعات 
 . أخرى ابإلحافة إىل األسر  أو اجملتمع املستهدفني
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  ؟كيف ينعكس هذا املعيار يف دليل اسفري

 من امليثاق اإلنساين 9 رقم الفقرة

يف بعض األحيان آاثر سلبية غري ا ينجم عنهوحنن ندرك أن حماوالت التقدمي قد ": على من امليثاق اإلنساين 9 رقم الفقرةتنص 
ابلتعاون مع اجملتمعات احمللية والسلطات املتضررة، إىل احلد من أي آاثر سلبية للعمل  هندف. مقصودة للمساعدة اإلنسانية

 ".اإلنساين على اجملتمع احمللي أو على البيئة

 1 رقم مبدأ احلماية

 ".ضرر نتيجة أفعالكالجتنب تعريض الناس ملزيد من  ": إبجياز 1 رقم مبدأ احلماية ينصّ 

ومع ذلك، يكون التأثري األكثر شيوعا مبجرد االنتها  .  يكون من املمكن استكشاف نسبة من التأثري من خالل بياانت الرصد قد
هبدف  وهذا يعين أنه. عادة على مستوى املخرجات والنتائج مؤشرات الرصد تبدو أكثر. من الربانمج، من خالل عمليات التقييم

 .تقييم األثر سوف حتتاج إىل التفاعل مباشرة مع السكان املتضررين

بعد االنتها  من العمل اإلنساين، وحماولة فهم  الوحعمع  ستجابة مقارنة الوحع قبل االيفتأثري ال مدى أسهل طريقة إلثباتتتمثل 
ه التعريف يتطلب أن يكون خط األساس مصنفا للقيام بذلك جملموعات خمتلفة على النحو الذي اقرتح .ما الذي تغري وملاذا

 -بعض الظروف، ميكن أن يكون من املمكن بنا  خط األساس أبثر رجعي  يف. حسب نوع ما، وهذا غالبا ما يكون غري متوفر
 .الوقت ولكن من الواح  أن هذا سيصب  أكثر صعوبة مع مرور

.  



 48 عملّية الّرصد والتقييم حسب اسفري|
 

 واملعيار اإلنساين األساسي.  معايري اسفري األساسية: مقارنة بني 5 رقم امللحق
من  ، يصف املعيار األساسي اإلنساين للجودة واملسا لة العناصر األساسية للعمل اإلنساين2014كانون األول عام  12أطلق يف 
شهرا ، بتسهيل من  12. مت تطوير املعيار األساسي اإلنساين للجودة واملسا لة من خالل التشاور ملدة اجلودةملسا لة و حيث ا

. ، ومشروع اسفريالّطوارئ وإعادة التّأهيل والتّنمية ة األشخاص يف اإلغاثة، وجمموعة الدولية، ومنظم منظّمة الّشراكة يف املسا لة
وهو جيمع العناصر الرئيسية للعديد من املعايري وااللتزامات اإلنسانية القائمة، مبا يف ذلك قواعد سلوك اللجنة الدولية للصليب 

 2010 الدولية منظّمة الّشراكة يف املسا لةاهلالل األمحر  ودليل املعيار األساسي اإلنساين اسفري وامليثاق اإلنساين، ومعايري و األمحر 
املمارسات اجليدة ملنظمة األشخاص يف اإلغاثة وكوالييت كومباس. املعيار األساسي اإلنساين هو رمز تطوعي للمنظمات  ومدونة

 اإلنسانية قد تستخدمه حملاذاة اإلجرا ات الداخلية اخلاصة هبا.

االلتزامات التسع . واملسؤوليات املرتبطة هباالتزامات ومعايري اجلودة، مع كل اإلجرا ات  9أيخذ  املعيار األساسي اإلنساين شكل 
 :هي
 .اجملتمعات والشعوب املتضررة من األزمة تتلقى املساعدة املالئمة وذات الصلة الحتياجاهتم .1

 الصلة.االستجابة اإلنسانية املناسبة وذات   
. اجملتمعات واألشخاص املتضررين من األزمة حيصلون على املساعدات اإلنسانية اليت حيتاجون إليها يف الوقت املناسب .2

 االستجابة اإلنسانية فعالة ويف الوقت املناسب 
. اإلنساينجملتمعات والشعوب املتضررة من األزمة ال تتأثر سلبا وهي أكثر استعدادا، مرونة وأقل تعرحا للخطر نتيجة للعمل  .3

  .االستجابة اإلنسانية تعزز القدرات احمللية وتتجنب اآلاثر السلبية
اجملتمعات والشعوب املتضررة من األزمة يعرفون حقوقهم ومستحقاهتم، حيصلون على املعلومات واملشاركة يف اختاذ القرارات  .4

 .اليت تؤثر عليهم
 على التواصل واملشاركة وردود الفعل تستند االستجابة اإلنسانية 

 .اجملتمعات واألشخاص املتضررون من األزمة حيصلون على آليات آمنة وسريعة الستجابة للتعامل مع الشكاوى .5
  ترحيب ومعاجلةالشكاوى هي موحع 

 . اجملتمعات والشعوب املتضررة من األزمة تتلقى املساعدة التكميلية واملنسقة .6
 .اإلنسانية واملتكاملة ويتم تنسيق االستجابة

 .كن للمجتمعات واألشخاص املتضررين من األزمة توقع تسليم أحسن للمساعدة كما تتعلم املنظمات من التجربة والتأملمي  .7
 .اجلهات الفاعلة اإلنسانية تتعلم ابستمرار وتتحسن

 .والشعوب املتضررة من األزمة تتلقى املساعدة من املوظفني واملتطوعني األكفا  وإدارة جيدة للمساعدة اجملتمعات .8
 يتم دعم املوظفني للقيام بعملهم على حنو فعال، ويتم التعامل بطريقة عادلة ومنصفة.

 .للمجتمعات واألشخاص املتضررين من األزمة توقع أن املنظمات اليت تساعدها تدير املوارد بفعالية وكفا ة وأخالقية كنميُ  .9
 .تتم إدارة املوارد وتستخدم بطريقة مسؤولة للغرض املقصود منها
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 ملعايري األساسية يف املعيار األساسي اإلنساينا دليل لتحديد :11اجلدول رقم 
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 -1املعيار األساسي اإلنساين رقم 
 التقدير

 املساعدة املناسبة وذات الصلة

       

 -2 املعيار األساسي اإلنساين رقم
 التصميم والتنفيذ

 املساعدة الفعالة ويف الوقت املناسب

       

 -3املعيار األساسي اإلنساين رقم 
 القدرات احمللية

القدرات احمللية وجتنب اآلاثر  تعزيز
 السلبية

       

 -4 املعيار األساسي اإلنساين رقم
 االتصاالت

 التواصل واملشاركة، وردود الفعل

       

آليات  -5املعيار األساسي اإلنساين رقم 
 الشكاوى

 الشكاوي مرحب هبا ومستجابة

       

 -6 املعيار األساسي اإلنساين رقم
 التنسيق

 استجابة منسقة ومتكاملة

       

 التعلم -7املعيار األساسي اإلنساين رقم 
 التعلم املستمر والتحسن

       

أدا    -8املعيار األساسي اإلنساين رقم 
 املوظفني

موظفون مدعومون وفعالون ويعاملون 
 معاملة عادلة

       

 املوارد -9املعيار األساسي اإلنساين رقم 
املستخدمة مبسؤولية لألغراض املوارد 

 املقصودة

       

ومع ذلك، فمن املفيد النظر يف التطابق بني مبادئ احلماية . الحظ أن املعيار األساسي اإلنساين لن حيل حمل مبادئ محاية اسفري، إال املعايري األساسية
 .وبعض التزامات املعيار األساسي اإلنساين
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