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مقدمة
ما الذي يتضمنه هذا الدليل؟

القائمة على  اإلدارة  االقتصادي هيكل دورة  األمن  بوحدة  الخاصة  األساسية  الثالث  التدريب  تتبع وحدات 
النتائج1 الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر بمراحلها األربع )الشكل 0-1(. ويستعرض الفصل األول 
هذه المراحل. ويرافق هذا الدليل وحدة التدريب الثانية الخاصة بوحدة األمن االقتصادي التابعة لـ»اللجنة 
الدولية« تحت عنوان التخطيط والرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي. وهو يقدم للقارئ 
نهج اإلدارة القائمة على النتائج، ويبين كيف يمكن تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج عند إدارة المشروعات 

التي تنفذها وحدة األمن االقتصادي كلٌّ على حدة.

الشكل 0-1:  تغطي وحدات التدريب الثالث األساسية الخاصة بوحدة األمن االقتصادي دورة اإلدارة القائمة على النتائج 
بأكملها. الحظ أن الرصد يرد في الوحدة الثانية بداًل من الوحدة الثالثة.

إلى من يوجه هذا الدليل؟
على الرغم من أن الدليل قد صمم خصيًصا لتلبية احتياجات موظفي وحدة األمن االقتصادي الذين 
يقومون بتصميم المشروعات في هذا المجال ومتابعتها، فإن كثيًرا من المفاهيم واألدوات الواردة فيه 

ذات صلة بجميع موظفي »اللجنة الدولية« المشاركين في إدارة المشروعات.

هيكل الدليل
الفصل األول: اإلدارة القائمة على النتائج

يورد هذا الفصل مقدمة عن اإلدارة القائمة على النتائج، ما هي؟ ولماذا هي مفيدة؟ وكيف تتم هيكلة 
عملية اإلدارة القائمة على النتائج؟

الفصل الثاني: المفاهيم والمصطلحات األساسية في اإلدارة القائمة على النتائج
النتائج على عدد من المفاهيم األساسية بوصفها لبنات للبناء. ويقدم هذا  تعتمد اإلدارة القائمة على 

الفصل األفكار الرئيسية التي تطبق في إدارة مشروعات األمن االقتصادي.

الفصل الثالث: اإلدارة القائمة على النتائج لمشروعات األمن االقتصادي
في هذا الفصل، ُتترجم اإلدارة القائمة على النتائج إلى سياق العمل الميداني الخاص بوحدة األمن 
االقتصادي. ويوضح الدليل »كيف يتم ذلك« عن طريق توجيه القارئ عبر مراحل دورة المشروع 

كل على حدة. ويرد مثال من الممارسة الفعلية لتوضيح العملية.

1    غالًبا ما يشار إلى هذه الدورة باسم »دورة المشروع«.

وحدة التدريب 1: تقييم األمن االقتصادي

وحدة التدريب 2: التخطيط والرصد والتقييم 
النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي 
وحدة التدريب 3: استجابة وحدة األمن 

االقتصادي - تنفيذ المشروع

صياغة والتخطيط
                                        ال
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تعل
وال
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هائ
الن

يم 
تقي
 ال

   
   

    
    

حليل 
التقييم األّولي والت

والرصد التنفيذ 
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المالحق
تقدم المصادر العملية األكثر أهمية في شكل مالحق:

الملحق 1: نموذج مقترح مشروع خاص بوحدة األمن االقتصادي	 
الملحق 2: نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي	 

المصادر المرافقة
الكتيب أن ُيستخدم بشكل منعزل، ولكنه يشّكل جزًءا من مجموعة شاملة من  ليس الهدف من هذا 
األدوات  وُتقدَّم  االقتصادي.  األمن  وحدة  لموظفي  بها  الموصى  المنهجية  مًعا  تحدد  التي  المصادر 

الرئيسية في هذه المجموعة في األقسام الفرعية التالية.

نماذج التخطيط وإعداد التقارير
من أجل تطبيق المفاهيم العامة الواردة في الدليل )األدلة( على المشروعات الفعلية، ثمة حاجة إلى 
أدوات ونماذج رسمية. وألغراض التخطيط وإعداد التقارير، تغطي ثالث وثائق أساسية تكميلية مًعا 

دورة المشروع بأكملها:
الدليل األساسي لعمليات 	  التقييم األولي الخاص بوحدة األمن االقتصادي هو  ُيعد نموذج تقرير 

التقييم األولية )الملحق 2 في دليل األمن االقتصادي، التقييم األولي لألمن االقتصادي(،
يغطي نموذج مقترح مشروع خاص بوحدة األمن االقتصادي مرحلة التخطيط )الملحق 1 في 	 

هذا الدليل(،
يغطي نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي التنفيذ باإلضافة إلى 	 

مرحلة الرصد والتقييم النهائي )الملحق 2 في هذا الدليل(.
صياغة والتخطيط
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نموذج تقرير التقييم النهائي
الخاص بوحدة األمن االقتصادي

نموذج مقترح مشروع الخاص
بوحدة األمن االقتصادي

نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي
الخاص بوحدة األمن االقتصادي

الشكل 0-2: يمكن توثيق الدورة الكاملة لمشروع ما باستخدام النماذج الرئيسية الثالثة.

من الضروري أن يكون القراء على دراية بهذه الوثائق األساسية؛ إذ ستتم اإلشارة إليها في ثنايا هذا 
الدليل بوصفها مراجع. وعلى خالف نموذج تقرير التقييم األولي الذي يجب على جميع موظفي وحدة 
إلزامًيا. ومع ذلك، فإن جميع  النموذجين األخيرين ليس  األمن االقتصادي استخدامه، فإن استخدام 
موظفي األمن االقتصادي يتم تشجيعهم بقوة على االستعانة بهما ألنهما يمثالن ممارسة جيدة وألن 
استخدام النماذج الموحدة من شأنه أن يساعد على زيادة تنسيق ممارسات وحدة األمن االقتصادي 

وتقاريرها.2

2    في حين يوصى بشدة باستخدام هذه النماذج القياسية، فإن للبعثات حرية تعديل التنسيق وفًقا للسياق المحدد.
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أدوات جمع بيانات التقييم األولي والرصد الخاصة بوحدة األمن االقتصادي
تشمل أدوات جمع بيانات التقييم األولي والرصد الخاصة بوحدة األمن االقتصادي مكتبة وثائق تحتوي 
على استطالعات رأي يمكن استخدامها لجمع البيانات عن الموضوعات األكثر صلة بوحدة األمن 

االقتصادي.

وجميع هذه المصادر متاحة أيًضا في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي.3

للتقييم الخاص بوحدة األمن  التنفيذي  أيًضا على نموذجين إضافيين هما »الملخص  3    يحتوي مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي 
االقتصادي«، و»ملخص الرصد والتقييم الخاص بوحدة األمن االقتصادي«. وهما أقصر على نحو مقصود وأكثر مالءمة للقارئ 
من نماذج التقارير الكاملة، وبالتالي يمكن أن يمثال وسيلة مفيدة لمشاركة النتائج األساسية لتقييم شامل أو تقارير الرصد والتقييم مع 

عدد أكبر من المتلقين.





1.  اإلدارة القائمة على النتائج
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دليل وحدة األمــن االقتصــــادي

1-1 لماذا تحتاج الوكاالت اإلنسانية نهًجا مهنًيا لإلدارة
عادة ما ال يستطيع األشخاص المتضررون جراء نزاع أو كارثة ما تحديد نوع المساعدة التي يتلقونها 
ومتى يتلقونها. وبداًل من ذلك، فهم يعتمدون على ما تبديه الحكومة والوكاالت التي تقدم المساعدات 
المستعدة لمساعدتهم من حسن النية وما تملكه من موارد. وبما أن المساعدة اإلنسانية ال تخضع للقوى 
العادية المحركة للسوق، فإن جودتها تعتمد اعتماًدا أساسًيا على المعايير التي يضعها مقدمو المعونة 

أنفسهم وآليات الرقابة التي ينشئونها.

وإذا وضعت هذه الحقائق بوضوح في البيئة المتقلبة وظروف الطوارئ التي يعمل فيها العاملون في 
المجال اإلنساني في كثير من األحيان، فمن السهل أن نفهم لماذا تميل مشروعات المساعدات اإلنسانية 
التخطيط  من  أكثر  والواضحة«  السريعة  »اإلجراءات  على  تركز  أن  إلى  األحيان  من  كثير  في 

التفصيلي الذي يستغرق وقًتا طوياًل.

A
. P

aq
/IC

R
C

الشكل 1-1:  غالًبا ما يكون لضحايا النزاع سيطرة ضئيلة على المساعدات التي يحصلون عليها أو ليس لديهم سيطرة 
عليها على اإلطالق، وكثيًرا ما يقفون موقف المتفرج الذي ال يملك من أمر نفسه شيًئا.

وفي الحقيقة، كشفت التقييمات النهائية المستقلة المختلفة أنه على الرغم من نواياها الحسنة، فإن كثيًرا 
من المشروعات اإلنسانية تفشل نتيجة لذلك، بمعنى أنها ال تقدم السلع والخدمات التي وعدت بتقديمها 

أو تحقق النتائج المرتبطة بها، وأنها ال تتعامل مع احتياجات األشخاص المعنيين الحقيقية.. إلخ.

وفي كثير من الحاالت، يكون الفشل ناتًجا عن ضعف التقييم األولي لالحتياجات وتخطيطها وعدم 
القدرة على ضبط المشروعات قيد التنفيذ بشكل مناسب. باإلضافة إلى ذلك، كانت آليات ضمان التعلم 

الفّعال من أخطاء الماضي ضعيفة أو غير موجودة في كثير من األحيان.

ومن جانب المانحين، طرأت تغييرات على متطلبات تمويل المساعدات اإلنسانية. ففي الوقت الراهن، 
ال يرغب المانحون في معرفة كيفية استخدام األموال فحسب، بل األهم من ذلك معرفة ما حققته بالفعل 
للمستفيدين. ولم تعد صور األطفال الذين تبدو عليهم السعادة في مواقع توزيع المساعدات كافية لتوثيق 

المحصلة النهائية اإليجابية لمشروع ما.

ومن أجل االستجابة لهذه التحديات، اعتمدت »اللجنة الدولية« في منتصف التسعينيات نهج اإلدارة 
القائمة على النتائج.
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1-2 ما الذي ينبغي أن تساعد اإلدارة القائمة على النتائج في تحقيقه

ضمان حصول ضحايا النزاعات المسلحة على أفضل المساعدات اإلنسانية الممكنة.4	 
تمكين »اللجنة الدولية« من فهم أثر المساعدات التي تقدمها على حياة المستفيدين بشكل 	 

أفضل.
إتاحة الفرصة لـ»اللجنة الدولية« للمساءلة بشكل كامل أمام المستفيدين والمانحين والشركاء 	 

اآلخرين عن المصادر الموكلة إليها.5
مواءمة ممارسة إدارة المشروعات على مستوى »اللجنة الدولية«.	 
المساهمة في عملية التعلم الخاصة بـ»اللجنة الدولية«.	 

على الصعيد الدولي، تلقت اإلدارة القائمة على النتائج دفعة في السنوات األخيرة من خالل ما حظيت 
به من تأييد رسمي من البلدان المتقدمة والنامية، وأيًضا من وكاالت المعونة والتنمية بوصفها نهج 

اإلدارة الموصى به.6

1-3 شرح اإلدارة القائمة على النتائج
1-3-1 التعريف

النتائج. ويعني هذا  النتائج هي استراتيجية لإلدارة تركز على األداء وتحقيق  القائمة على  اإلدارة 
إلى  األنشطة  هذه  تهدف  التي  التغييرات  التأثيرات/  نحو  المشروع  أنشطة  التركيز على  في  تحواًل 

تحقيقها.

جيدة  عملية  في  وبرامجها  مشروعاتها  على  النتائج  على  القائمة  اإلدارة  الدولية«  »اللجنة  وتطبق 
التنظيم ُيشار إليها باسم اإلدارة القائمة على النتائج أو دورة المشروع.

1-3-2 دورة المشروع

صياغة والتخطيط
                                        ال

     
    

   
م  
تعل
وال

ي 
هائ
الن

يم 
تقي
 ال

   
   

    
    

حليل 
التقييم األّولي والت

والرصد التنفيذ 

الشكل 1-2: نسخة »اللجنة الدولية« من دورة المشروع

4    الجودة وفًقا لمعايير لجنة المساعدة اإلنمائية من أجل التقييم )انظر القسم 3-7-2(.
5    ترد مناقشة مفهوم المساءلة في القسم 4-2.

6    انظر »إعالن باريس« بشأن فعالية المعونة وجدول أعمال »أكرا«.
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المرحلة األولى: التقييم األولي والتحليل
التركيز بشكل خاص على األمن االقتصادي.  الوضع اإلنساني مع  المرحلة من تحليل  تتكون هذه 

وُيجرى التحليل من منظور اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي.7
يجري تقييم المجموعات السكانية المتضررة من حيث ما لديها من أصول وسبل كسب العيش 	 

واستراتيجيات التكيف، والمحصالت النهائية المترتبة على هذا فيما يخص سبل العيش. وباإلضافة 
إلى ذلك، يتم تسجيل سير العمل في المؤسسات والخدمات األساسية )»السياسات والمؤسسات 

والعمليات«( والوصول إليها، وأيًضا األسباب الرئيسية للضعف )سياق الضعف(.
المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي،8 	  عند وجود ثغرات کبيرة في واحد أو أکثر من 

التي تساهم في انعدام األمن االقتصادي  يتم تحليل أسباب هذه المشكالت لضمان فهم العوامل 
بوضوح.

مًعا 	  أكثر  أو  واحد  يتم وضع سيناريو  المحتملة،  االقتصادي  األمن  اتجاهات  اكتشاف  أجل  من 
وعمل توقعات حول كيفية تمكن - أو عدم تمكن - المجموعات السكانية المختلفة من التأقلم في 

المستقبل القريب.
إذا كانت المخاطر الشديدة على األرواح أو سبل كسب العيش أو كلتيهما واضحة، أو من المحتمل 	 

أن تظهر، ولم يكن هناك أطراف فاعلة أخرى مستعدة للتدخل، يتم إجراء تحليل االستجابة من 
أجل تحديد نطاق خيارات االستجابة واختيار أنسب استجابة )استجابات(.

يتيح رصد الحالة، عند تنفيذه على مدار دورة اإلدارة القائمة على النتائج، إجراء تغييرات مهمة 	 
في السياق تكون ذات صلة بالسكان والكتشاف أي مشروعات محتملة.

المرحلة الثانية: الصياغة والتخطيط
في هذه المرحلة، يتم وضع النظرية الكامنة وراء التدخل. وتشرح النظرية بالتفصيل كيف سيحدث 

المشروع التغيير المطلوب ولماذا.
صياغة النتائج المتوقعة للتدخل في شكل أهداف واضحة وقابلة للقياس.	 
صياغة منطق تدخل المشروع في شكل سلسلة سببية تربط المدخالت واألنشطة والمخرجات9 	 

بالنتائج المخطط لها.
تحليل العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على المحصلة النهائية للتدخل. وعند الضرورة، 	 

يتم تعديل منطق التدخل بغية التخفيف من حدة المخاطر المحتملة قدر اإلمكان. ويتم أيًضا تحديد 
المخاطر المتبقية ورصدها.

تصميم إطار رصد المشروع. وهو يتضمن مؤشرات لقياس التقدم المحرز في التنفيذ وتحقيق 	 
النتائج، ويصف كيفية إجراء التقييم األولي لهذه المؤشرات )وسائل التحقق(.

المرحلة الثالثة: التنفيذ والرصد
في هذه المرحلة، يتم تسليم السلع والخدمات التي يقدمها المشروع، ويتم رصد عملية التنفيذ بحيث 

يمكن تعديل التدخل إذا لزم األمر.10
تعبئة الموارد بحيث يمكن تنفيذ أنشطة المشروع وتقديم المخرجات للمستفيدين.	 
إجراء رصد للتقدم المحرز أو النشاط المنفذ للتحقق من تنفيذ األنشطة وفًقا للخطة الموضوعة 	 

وما إذا تم إنتاج المخرجات على النحو المتوقع. وعند الضرورة، ُتجرى تعديالت استجابة ألوجه 
القصور في المشروع أو للتغيرات التي تطرأ على الوضع.

النتائج 	  إلى  تؤدي  المخرجات  كانت  إذا  ما  بشأن  مبكرة  للنتائج مؤشرات  األول  الرصد  يعطي 
المرجوة.

7    يستند اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي إلى إطار سبل المعيشة المستدامة وهو معروض في القسم 2-3-2.
8    تشكل المكونات األساسية الخمسة لوحدة األمن االقتصادي ركائز األمن االقتصادي. وهي: استهالك الغذاء، وإنتاج الغذاء، والدخل، 

وظروف المعيشة، والسياسات والمؤسسات والعمليات األساسية )الخدمات/ القدرات في بيئة الحوكمة(. انظر أيًضا القسم 3-2.
9     المدخالت هي موارد المشروع، والمخرجات هي السلع أو الخدمات التي يوفرها المشروع للمستفيدين أو كلتاهما. لالطالع على 

التعريفات، انظر القسم 5-2.
10    ترد مناقشة الطرق المختلفة التي تقدم بها السلع والخدمات التي ُتستخدم عادة في مشروعات وحدة األمن االقتصادي للمستفيدين في 

الدليل الثالث ووحدة التدريب بعنوان استجابة وحدة األمن االقتصادي - تنفيذ المشروع.
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المرحلة الرابعة: التقييم النهائي والتعلم	 
بمجرد اكتمال المشروع، يمكن إجراء رصد أو مراجعة أكثر عمًقا. واستناًدا إلى نطاق العملية، فإنها 

ستركز على مجموعة من المعايير.
جمع المعلومات حول النتائج النهائية للمشروع وتحليلها. وتجميع النتائج في تقرير شامل للرصد 	 

أو التقييم النهائي/ المراجعة.
لآلخرين 	  وإتاحتها  المستقبل  أجل  من  المستفادة  الدروس  استخالص  يمكن  النتائج،  إلى  استناًدا 

بهدف تعزيز التعلم في »اللجنة الدولية«.
يمكن أيًضا تشارك النتائج األساسية مع األطراف المعنية األخرى، مثل المستفيدين أو السلطات 	 

المعنية أو المانحين، من أجل تعزيز مساءلة »اللجنة الدولية« أمام شركائها وداعميها.

ملحوظة
في الواقع، ترتبط المراحل األربع لدورة المشروع ارتباًطا وثيًقا ويعتمد بعضها على بعض. وُتعد إدارة 
المشروع عملية تكرارية يتم فيها إجراء التحليل والتعلم في أثناء العملية وليس في مرحلة معينة من مراحل 

المشروع.

الدولية«  النتائج الذي تتبعه »اللجنة  القائمة على  القول إن هذه هي كيفية ترجمة نهج اإلدارة  وخالصة 
إلى عمل على مستوى مشروعات وحدة األمن االقتصادي كل على حدة. وسيجري فحص كل مرحلة من 

مراحل المشروع بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث.

1-3-3 موقع مشروعات وحدة األمن االقتصادي في التخطيط العام لـ»اللجنة الدولية«
تنعكس اإلدارة القائمة على النتائج على المستويات المختلفة للتخطيط في »اللجنة الدولية«. ويقدم الشكل 

1-3 لمحة عامة عن المستويات المختلفة للتخطيط، ويظهر كيفية ارتباطها.

االتجاه العام 
في التخطيط 
االستراتيجي 

يوجه 
التخطيط 

العملي

اتجاهات 
البرنامج 

العام توجه 
تطوير 

المشروع

جية
اتي

تر
استراتيجية »اللجنة الدولية«اس

الخبرة 
العملية تؤثر 
على تطوير 

االستراتيجيات

الدروس 
المستفادة 

على مستوى 
المشروع تؤثر 

على تطوير 
البرنامج

النُهج البرامجية )الوحدات والموضوعات(

لية
عم

البرامج الميدانية

الخطة العملية لكل 
المياه األمن االقتصاديالصحةالحمايةدائرة وهدف عام*

واإلسكان  

المشروعات

المشروعات كل 
على حدة لواحد أو 
أكثر من األهداف 

المحددة**

خل
الد

عم 
د

ذاء
الغ

ج 
نتا

إ

ذاء
الغ

ك 
هال

ست
ا

شة
معي

 ال
ف

رو
ظ

ت
را

لقد
ء ا

بنا

* في التخطيط المؤسسي، يشار إلى األهداف العامة أيًضا بمصطلح مستوى أعلى من المحصلة النهائية
** في التخطيط المؤسسي، يشار إلى األهداف المحددة أيًضا بمصطلح مستوى أقل من المحصلة

الشكل 1-3:  اإلدارة القائمة على النتائج هي النهج األساسي للتخطيط على مختلف المستويات في »اللجنة الدولية«. 
وتمثل األسهم العالقات بين التوجيه غير الرسمي والتعليقات أكثر من العمليات الرسمية.





2.  المفاهيم والمصطلحات 
األساسية 
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دليل وحدة األمــن االقتصــــادي

قبل النظر في الكيفية التي تعمل بها اإلدارة القائمة على النتائج، يجب أن نكون على دراية بالمصطلحات 
األساسية لإلدارة القائمة على النتائج وأيًضا بعدد من المفاهيم األساسية ذات الصلة.

وسُتقدَّم بعض المفاهيم والمصطلحات األساسية بمزيد من التفصيل في هذا الفصل. ومع ذلك، فيما 
يتعلق بالموضوعات التي تغطيها مصادر أخرى بشكل جيد، يتضمن هذا الفصل مقدمة موجزة ويورد 

مراجع لمزيد من القراءة.

2-1المفاهيم األساسية
المرحلة في دورة 

المشروع
الوثائق والمصادر الرئيسية†أين ُنوقشت في هذا الدليلالموضوعات ذات الصلة

جميع المراحل

اإلطار المفاهيمي لوحدة 
األمن االقتصادي )استناًدا 

إلى إطار سبل كسب العيش 
المستدامة(

القسم 3-2

أوراق التوجيه بشأن سبل كسب العيش المستدامة 
الخاصة بإدارة التنمية الدولية البريطانية*

دليل وحدة األمن االقتصادي ووحدة التدريب 1: 
التقييم األولي لألمن االقتصادي*

القسم 2-6-1المؤشرات
القسم 6-2-3

الدليل: الحصول على البيانات وتحليلها لدعم 
القرارات القائمة على األدلة*

دليل الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القسم 3-5-3تحليل البيانات
القائمة على األدلة*

المساءلة أمام السكان 
المتضررين

القسم 4-2
القسم 8-2-3

الملخص التنفيذي لوحدة األمن االقتصادي بشأن 
المساءلة أمام السكان المتضررين*

مصادر أخرى
اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي*

وثيقة السياسات 49 والمبادئ التوجيهية التشغيلية لوحدة األمن االقتصادي
توجيه »اللجنة الدولية« بشأن اإلدارة القائمة على النتائج**

التقييم األولي والتحليل

دليل وحدة األمن االقتصادي 1:القسم 3-1-3إطار تحليل االستجابة
التقييم األولي لألمن االقتصادي*

مصادر أخرى
المبادئ التوجيهية بشأن التقييم األولي )وثيقة »اللجنة الدولية«(**

نموذج تقرير التقييم األولي الخاص بوحدة األمن االقتصادي*
دليل وحدة األمن االقتصادي 1: التقييم األولي لألمن االقتصادي*

نماذج المنطقالصياغة والتخطيط
القسم 2-5نظرية التغيير

نهج اإلطار المنطقي )كثير من المصادر متاح على 
شبكة اإلنترنت(

نموذج مقترح المشروع )يتضمن خطة النشاط 
والمصادر وخطة رصد النتائج(*

التنفيذ والرصد

نطاق أنشطة وحدة األمن 
دليل وحدة األمن االقتصادي ووحدة التدريب 3: لم تُناقش في هذا الدليلاالقتصادي

استجابة وحدة األمن االقتصادي - تنفيذ المشروع*

القسم 3-3-1رصد الوضع والنشاط
القسم 2-3-3

نموذج تقرير وحدة األمن االقتصادي للرصد 
والتقييم النهائي*

التقييم والتعلم

رصد النتائج
المراجعة والتقييم النهائي

معايير التقييم النهائي التي 
وضعتها لجنة المساعدة 
اإلنمائية التابعة لمنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية

القسم 7-2
القسم: 6-2-3

القسم 5-3
القسم: 3-7-2

نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة 
األمن االقتصادي*

أمثلة الحالة*

* المصادر المتاحة في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي تحمل العالمة.
** المصادر المتاحة على شبكة اإلنترانت الخاصة بـ»اللجنة الدولية« تحمل العالمة.

الجدول 2-1:  المفاهيم والمصادر ذات الصلة بإدارة مشروعات وحدة األمن االقتصادي وفًقا لنهج اإلدارة القائمة على 

النتائج.
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المفاهيم والمصطلحات األساسية 

2-2 مصطلحات األمن االقتصادي ومفاهيمه األساسية

2-2-1 سبل كسب العيش
سبل كسب العيش هي أساس األمن االقتصادي. ويمكن تعريفها على النحو التالي:

تشمل سبل كسب العيش القدرات، واألصول )بما في ذلك الموارد المادية واالجتماعية على حد سواء( 
واألنشطة المطلوبة من أجل وسائل المعيشة التي تضمن البقاء والرفاه في المستقبل.11

يتضح مفهوم سبل كسب العيش بشكل جيد من خالل اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي.

2-2-2 اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي
اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي هو أداة مفيدة لتحليل الوضع اإلنساني ووصف سبل عيش 
الدولية« إلطار سبل كسب العيش المستدامة، الذي يستخدم على  ُيعد نسخة »اللجنة  السكان. وهو 
نطاق واسع في مجال العمل اإلنساني والتنموي. وبما أن اإلطار تتم مناقشته بالتفصيل في دليل التقييم 
األولي لألمن االقتصادي وأن هناك توجيهات مفيدة أخرى موجودة بالفعل12، فلم ترد هنا إال بعض 

الجوانب الرئيسية فحسب.

مادية

طبيعية

سياسية

مالية

اجتماعية

بشرية كسب العيش
استراتيجية

 اإلنتاج
الغذائي

الدخل

 االستهالك
الغذائي

 الظروف
المعيشية

تغطية
النفقات

األساسية
األخرى

التغذية

التعليم

الصحة

    
    

الثقافات والتقاليد
المؤسسات/السوق

البنية التحتية
القوانين والسياسات

الصدمات
االتجاهات

الطابع الموسمي

 
 

السياسات والمؤسسات والعمليات

ش
لعي

ب ا
كس

ول 
أص

ش
نواتج كسب العي

سياق الضعف

الرفاه واإلمكانات البشرية

نواتج متوســــــطة األجل

صـيرة
 نواتج ق

األجل

ي 3
المكون األساس

ي 4
المكون األساس

ي 2
المكون األساس

ي 1
المكون األساس

نواتج طــــــــــــويلة األجل

القدرات

ي 5
المكون األساس

الشكل 2-1:  اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي هو نسخة »اللجنة الدولية« إلطار سبل كسب العيش 
المستدامة. وتمثل الدوائر ذات الحدود الخضراء السميكة المكونات األساسية لألمن االقتصادي.

11     مشروع اسفير، الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة للكوارث، مشروع اسفير، جنيف، 2004.
12     توفر أوراق توجيه سبل كسب العيش المستدامة التي تقدمها وزارة التنمية الدولية أساًسا جيًدا لفهم إطار عمل وحدة األمن االقتصادي. 

ويوجد رابط لموقع وزارة التنمية الدولية في قسم المفاهيم في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي.
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ويتضمن اإلطار ستة عناصر على النحو التالي.

األشخاص
كما يتضح من الصورة التي تمثل مجموعة من األشخاص في الدائرة إلى اليمين، يكون األشخاص 
في قلب اإلطار. وعند تحليل سبل كسب العيش واألمن االقتصادي، يجب أن يكون واضًحا من البداية 
من هم الذين يجري تحليل سبل عيشهم. وفي معظم الحاالت، ُيستخدم اإلطار لوصف المجموعات 
الضعيفة13 )األشخاص النازحون داخلًيا، والمزارعون المتضررون من الجفاف.. إلخ( أو األسر كل 

على حدة )على سبيل المثال في سياق مبادرات االقتصاد الجزئي(.

األصول الالزمة لكسب العيش
يمتلك األشخاص ستة أنواع مختلفة من األصول الالزمة لكسب العيش أو لديهم إمكانية الحصول 
عليها، وهي: األصول البشرية واالجتماعية والسياسية والطبيعية والمادية والمالية. وهذه األصول 
هي الموارد التي يعتمدون عليها في أنشطتهم االقتصادية. وغالًبا ما يكون للصدمات، مثل النزاعات 

أو الكوارث الطبيعية، أثر سلبي على حياتهم ألنها تقلل من قاعدة األصول التي يمتلكونها.14

استراتيجيات سبل كسب العيش
تشمل استراتيجيات سبل كسب العيش التي تتبعها األسرة مجموعة األنشطة االقتصادية التي يضطلع 
بها أفرادها. ومن الشائع أن يسعى أفراد األسرة للعمل في كثير من األنشطة التي يمكن أن تختلف 
اختالًفا كبيًرا على مدار العام. ومن ثم، غالًبا ما تكون استراتيجيات سبل كسب العيش معقدة ومتعددة 
المتاحة  القدرات  من  القصوى  االستفادة  ميزة  المتنوعة  االستراتيجيات  لهذه  يكون  وبينما  األوجه. 

لكسب الدخل أو إنتاج الغذاء، فإن هذا التنوع يجعل أيًضا األسر أقل عرضة للصدمات.

المحصالت النهائية لسبل كسب العيش
يسعى الناس للعمل في األنشطة االقتصادية من أجل تحقيق نتائج معينة من شأنها أن تتيح لهم البقاء 
وتحقيق الرخاء. وبشكل أكثر تحديًدا، تهدف استراتيجيات سبل كسب العيش إلى إنتاج إمدادات مستمرة 
من الغذاء أو الدخل أو كليهما. وهي ُتستخدم لتلبية االحتياجات األساسية للسكان، وهي: ظروف معيشية 
مالئمة، وكفاية استهالك الغذاء، وتغطية بنود النفقات األساسية األخرى، مثل الرعاية الصحية أو التعليم. 
وإذا كان باستطاعة السكان توفير احتياجاتهم األساسية على نحو مستدام، فمن المرجح أن يظلوا يتمتعون 
النهائية لسبل كسب  المحصالت  تنمية معارفهم ومهاراتهم. وتمثل  بصحة جيدة وتغذية جيدة ويمكنهم 

العيش الناجحة الهدف النهائي لألنشطة االقتصادية، وهي ضرورية لرفاهة الناس الجسدية والعقلية.

التغذية الصحةالتعليم والتعلم

استراتيجيات سبل العيش

السوق

الرفاهة الجسدية والتطور الشخصي

تغطية االحتياجات األساسية
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تغطية النفقات 
األساسية األخرى 

الدخل 

استهالك الغذاءظروف المعيشة 

إنتاج الغذاء

الشكل 2-2:  المحصالت النهائية لسبل كسب العيش هي نتيجة األنشطة االقتصادية التي يقوم بها السكان. ويوِجد في 
كل مستوى األساس للمستوى الذي يليه. وال ُتعد السوق من المحصالت النهائية لسبل كسب العيش، 

وإنما هي مؤسسة أساسية تتيح تحويل األموال إلى غذاء والعكس.

13     تتألف مجموعة سبل كسب العيش من األسر التي لديها سمات أصول متشابهة وتعمل في أنشطة اقتصادية متشابهة. وهي أيًضا 
عرضة ألنواع الصدمات نفسها.

14     تشمل أمثلة ذلك الخسائر في األرواح، واإلصابات واإلعاقة، وتدمير المنزل، وفقدان الثروة الحيوانية.. إلخ.
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وُيعد استهالك الغذاء، وإنتاج الغذاء، والدخل، والظروف المعيشية لبنات بناء األمن االقتصادي. 
وإلى جانب قدرات المؤسسات والخدمات المحلية )انظر المكون 5 أدناه(، فإنها تشكل المكونات 

األساسية الخمسة لوحدة األمن االقتصادي.

السياسات والمؤسسات والعمليات
المستوى  على  اإلنسان  صنع  من  بيئة  والعمليات  والمؤسسات  السياسات  تشكل  بسيطة،  بعبارات 

المحلي واإلقليمي وحتى العالمي. ويوضح الجدول 2-2 فئاتها الرئيسية.

أمثلةالوظائف الرئيسيةالفئة
السياسات 
والقوانين

تنظيم الحصول على الموارد وحمايتها
تحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام الموارد 

واألصول واالتجار بها

القوانين المتعلقة بحيازة األراضي وحقوق الملكية، 
والتعدين، وحماية البيئة، والصيد، وصيد األسماك، 

والضرائب، ولوائح االستيراد والتصدير، ودعم 
الوقود.. إلخ.

المؤسسات

• عامة
• خاصة

• مجتمع مدني

إدارة الموارد
إنفاذ القوانين واللوائح

إنشاء البنية التحتية وصيانتها
تقديم خدمات للمواطنين 

وزارات الطرق والبنية التحتية، والهيئات الصحية، 
واألسواق، والتعليم، وخدمات اإلرشاد الزراعي 

والبيطري، والنقابات العمالية، وجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر، والمنظمات الدولية، واللجان 

المحلية المعنية بالمياه.. إلخ.

توضيح كيفية تنفيذ األمور وتشمل األمور العمليات
الروتينية، والتقاليد واألعراف. وتعتمد كثيًرا 
من »قواعد اللعبة« هذه على الثقافة والتقاليد.

العادات الدينية، والزواج والمهور، ونظام الطبقات 
والطوائف، وحصول السكان على العمل والوظائف، 

والطعام الموافق للشريعة اليهودية والطعام الحالل في 
اإلسالم.. إلخ.

الجدول 2-2: السياسات والمؤسسات والعمليات وبيئة الحوكمة

تؤثر السياسات والمؤسسات والعمليات على اقتصاد األسرة بعدة طرق مختلفة. ولهذا السبب فإنه من 
األهمية بمكان إجراء تقييم نهائي لوجود المؤسسات والهيئات والبنية التحتية ذات الصلة وأدائها وظائفها 

في أثناء إجراء أي تقييم أولي وكذلك في أثناء عملية الرصد والتقييم النهائي.

وتشكل الهيئات والمؤسسات التي تكون حيوية15 لسبل عيش السكان المكون األساسي الخامس 
من مكونات وحدة األمن االقتصادي، والتي ُيشار إليها في هذا الدليل باسم »القدرات المحلية« 

أو »القدرات«.

سياق الضعف
يعني سياق الضعف األسباب الكامنة وراء ضعف السكان. وهو يشمل أنواًعا مختلفة من الصدمة 
والتغير مثل النزاعات والكوارث الطبيعية واالتجاهات العامة )تغير المناخ، والتصحر(، والتغيرات 

الموسمية الحادة، واألوبئة.. إلخ.

وغالًبا ما يكون من الصعب التنبؤ بعناصر سياق الضعف، بل واألصعب التحكم فيها. وعادة ما يتمتع 
السكان الذين تتوفر لهم السياسات والمؤسسات والعمليات التي تضطلع بمهامها بحماية أفضل من 
اآلثار السلبية لهذه الصدمات،16 في حين غالًبا ما يعاني السكان الذين يعيشون في مجتمعات تعاني 

ضعف السياسات والمؤسسات والعمليات أو غيابها األثر الکامل ألي من هذه األحداث.

15    يجب أن ينصب تركيز التقييم األولي على الخدمات والمؤسسات ذات األهمية للسكان الذين يتم تقييمهم. ويعتمد ما هو ذو صلة إلى 
حد ما على استراتيجيات سبل كسب العيش لدى السكان. وفي حين أن لقوانين حيازة األراضي، أو أداء خدمات اإلرشاد الزراعي، 

أو اإلعانات الحكومية، أهمية كبيرة للمزارعين، فإنها لن تكون ذات فائدة كبيرة لمعظم مجتمعات األشخاص النازحين داخلًيا.
16    تشمل األمثلة على برامج السياسات، والمؤسسات، والعمليات من أجل الحماية، استراتيجيات الوقاية، وخدمات اإلنقاذ الفعالة، والبنية 

التحتية والمعدات الجيدة، والرعاية الصحية الفعالة والمتاحة، وآليات التأمين والتعويضات، وإعانات إعادة البناء.. إلخ.
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2-2-3 األمن االقتصادي
استناًدا إلى مفهوم سبل كسب العيش، يمكن فهم األمن االقتصادي على أنه الحالة التي تتحقق فيها محصالت 
نهائية كافية لكسب العيش بشكل مستمر. وبتعبير أدق، تعرف »اللجنة الدولية« األمن االقتصادي على 
تلبية احتياجاتهم األساسية وتغطية  المحلية من  التي تمكن األفراد أو األسر أو المجتمعات  الحالة  أنه 

المصاريف اإللزامية بشكل مستدام، نظًرا لمتطلباتها الفسيولوجية ومحيطها ومعاييرها الثقافية.17

2-3 المساءلة أمام السكان المتضررين
2-3-1 ما هي المساءلة أمام السكان المتضررين

إن كون المرء يخضع للمساءلة أمام السكان المتضررين جراء النزاعات أو حاالت العنف األخرى 
يعني أنه على مدار عملية المساعدة بأكملها، من التقييم األولي إلى التخطيط والتنفيذ والرصد، يكون 
السكان في بؤرة اهتمام أنشطة وحدة األمن االقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على موظفي وحدة 

األمن االقتصادي والشركاء القيام بما يلي:
إعالم السكان بتفويض »اللجنة الدولية« وقدراتها وحدودها وأنشطتها.	 
التأكد من أن السكان المتضررين على دراية باألنشطة المختلفة وأنهم يشاركون فيها.	 
التأكد من أن هذه األنشطة تستند إلى احتياجات السكان الحقيقية وتعديلها حتى تناسب السياق.	 
تمكين السكان المتضررين من إبداء تعليقاتهم وتقديم شكاوى والتأكد من تلقيهم ردوًدا عليها.	 

واستناًدا إلى هذا الفهم للمساءلة، اختارت »اللجنة الدولية« أربعة محاور رئيسية ترغب في العمل 
 )feedback( عليها من أجل تحقيق التواصل، والمشاركة، والقرارات القائمة على األدلة، والتعليقات

والشكاوى.

التواصل

المبنية القرارات 
الشواهد على 

وى
شكا

وال
ت 

ادا
إلف

ا

المشاركة

      
    

    
    

   
   

 له
ئي

نها
 ال

ييم
لتق

 وا
مج

رنا
 الب

نفيذ
صد ت

التقييم األّولي                         ر

وتخطيطه  البرنامج  ميم 
تص  

الشكل 2-3:  المحاور األربعة التي تستخدمها »اللجنة الدولية« لتعزيز المساءلة هي ذات صلة على مدار دورة 
المشروع. وُيعد التواصل، على سبيل المثال، مطلوًبا، ليس فقط في أثناء مراحل التقييم األولي، ولكن 

أيًضا في جميع المراحل األخرى.

2-3-2 كيف يتم وضعها موضع التنفيذ؟
اتخاذ سلسلة من  بداًل من  العمل اإلنساني  لتنفيذ  ُيعد طريقة  للمساءلة  الخضوع  الرغم من أن  على 
الخطوات الفردية، فإنه يمكن، بل يجب، اتخاذ عدد من التدابير الفعلية لتعزيز المساءلة. ويرد بعض 

من هذه التدابير في القسم 8-2-3.

الملخص  الدولية«،  »اللجنة  إلى  الرجوع  يرجى  الموضوع،  هذا  عن  عامة  لمحة  على  لالطالع 
التنفيذي لوحدة األمن االقتصادي بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين، »اللجنة الدولية«، جنيف، 

أيلول/ سبتمبر 2014 )وثيقة داخلية(.

17    يأخذ هذا األمر في الحسبان اختالف االحتياجات األساسية وفًقا للحالة البدنية للشخص )أي إذا كان ذلك الشخص طفاًل في مرحلة 
نمو، أو امرأة حاماًل، أو شخًصا مسنًّا.. الخ(، والمناخ )يحتاج السكان في المناخ البارد إلى المزيد من السعرات الحرارية والمأوى 
والملبس.. إلخ أكثر مما يحتاجه من يعيشون في مناخ دافئ( والثقافة المحلية )يختلف مفهوم الظروف المعيشية المقبولة اختالًفا كبيًرا 

من ثقافة إلى أخرى(.
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2-4 المشروعات وإدارة المشروعات
يقدم هذا القسم المصطلحات األساسية لإلدارة القائمة على النتائج. وبينما تم ضبط المصطلحات بصفة 
أساسية مع مصطلحات »اللجنة الدولية«، ُبذلت محاولة لجعلها تتوافق قدر اإلمكان مع مصطلحات 

المستخدمين الخارجيين لإلدارة القائمة على النتائج.

المشروع أو التدخل: بالنسبة إلى »اللجنة الدولية«، ُيعد المشروع مسعى يهدف إلى تحويل وضع 
إنساني سيئ )المشكلة( إلى وضع مطلوب ومحسن )المحصلة النهائية أو النتيجة( عن طريق توفير 
السلع أو الخدمات )المخرجات( أو كلتيهما. ويكون لدى المشروع قدر معين من الموارد )المدخالت( 

المخصصة له، وإطار زمني وهيكل تنظيمي بمسؤوليات محددة بوضو

المشكلة: في سياق مشروع وحدة األمن االقتصادي، ُتفهم المشكلة على أنها وضع تواجه فيه مجموعة من السكان 
مخاطر مباشرة أو محتملة على حياتهم أو سبل عيشهم نتيجة للثغرات الموجودة في واحد أو أكثر من المكونات 

األساسية لوحدة األمن االقتصادي. ويتم فحص نوع المخاطر وشدتها وأسبابها في أثناء مرحلة التقييم األولي.

المدخالت: المدخالت هي الموارد البشرية والمادية والمالية الالزمة لتنفيذ أنشطة المشروع. ويجب 
المدخالت  أمثلة  وتشمل  اإلنفاق.  بنود  تمثل  ألنها  الميزانية  في وصف  المدخالت  جميع  تظهر  أن 
الغذاء، والمبالغ النقدية، واللقاحات، والبذور، والثروة الحيوانية، وراتب المهندس، وتكلفة استئجار 

ماكينة حفر.. إلخ.

األنشطة: األنشطة هي المهام الفعلية التي يتعين على »اللجنة الدولية« أو شركائها االضطالع بها، 
من أجل توفير السلع أو الخدمات المحددة في المشروع أو كلتيهما. ومن األمثلة على ذلك تسجيل 
الماشية،  وتطعيم  الطرق،  تأهيل  وإعادة  المراحيض،  وإنشاء  الغذائية،  المواد  وتوزيع  المستفيدين، 

وتدريب موظفي الجمعية الوطنية.. إلخ.

عليها  الحصول  للمستفيدين  يمكن  التي  كلتاهما  أو  الخدمات  أو  السلع  هي  المخرجات  المخرجات: 
نتيجة ألنشطة المشروع. وفي كثير من األحيان، يشير اسم المشروع إلى المخرجات المراد تحقيقها. 
أو  السلع  تحديد  يجري  الطرق،  تأهيل  إعادة  أو  الماشية  تطعيم  أو  الغذائية  المساعدات  إطار  وفي 
الخدمات المتوقع أن يقدمها المشروع بوضوح. ومن أمثلة ذلك الحصول على مبالغ نقدية أو الغذاء 
أو المستلزمات المنزلية األساسية، واالستفادة من خدمات حرث األراضي، واكتساب مهارات جديدة 

من خالل التدريب، والحصول على شبكة مياه تعمل على الوجه المطلوب.. إلخ.

ملحوظة
المخرجات ليست نتائج. وال يضمن توفير السلع أو الخدمات أو كلتيهما للمستفيدين من المشروع أن 

المشكلة األساسية سيتم حلها بالفعل!

النتيجة: النتيجة عبارة عن أثر قابل للوصف أو للقياس أو لكليهما، ناتج عن مشروع يتمثل هدفه 
في حل المشكلة المبدئية. ويمکن أن تكون متوقعة أو غير متوقعة وتمثل محصلة نهائية على المدى 

القصير، أو محصلة نهائية أو أثًرا على المدى المتوسط )انظر القسم 1-4-2(.

المشروع. وهي  تدخل  باسم منطق  إليها  يشار  استراتيجية  يعتمد كل مشروع على  التدخل:  منطق 
سلسلة سببية تشرح كيف تؤدي المدخالت واألنشطة إلى المخرجات، وكيف يتم تحويل المخرجات 

إلى نتائج. ويناقش القسم 2-5-3 األنواع المختلفة من منطق التدخل بمزيد من التفصيل.

الشكل 2-4: المكونات األساسية لمشروع أو تدخل

المشكالت
النتيجة 
تم حل 
المشكلة

منطق التدخل

المخرجات
السلع أو الخدمات

المطلوبة لحل
 المشكلة

 أو كلتاهما 
يقومون مًعا بتنظيف 

الطريق والقنوات 
الجانبية والتخلص من 

الطين واألنقاض.

الطريق اآلن مفتوح 
وآمن لالستخدام.

يمكن لألشخاص 
والبضائع معاودة التحرك 

بحرية على الطريق.
ويتم استئناف حركة 

االنتقال والتجارة.

تقوم السلطات 
والمجتمع المحلي 

بتنظيم جلب حفارة، 
وشاحنة، وأدوات، 

وفنيين، وعمالة.

يتسبب انهيار طيني 
في إغالق أحد 

الطرق، ولم يعد من 
الممكن نقل األشخاص 

والبضائع.

المدخالت 
تتم تعبئة
 الموارد 

األنشطة 
يتم تحويل 
الموارد 
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2-4-1 النتائج
كما تدل الكلمة، تحتل النتائج صميم اإلدارة القائمة على النتائج، ولذلك من الضروري أن تكون هناك 
فكرة واضحة عن األنواع المختلفة من النتائج التي عادة ما تؤخذ في الحسبان عند إدارة المشروع. 
وتميز »اللجنة الدولية« بين ثالثة مستويات رئيسية من النتائج، هي: المحصالت النهائية على المدى 
القصير، والمحصالت النهائية على المدى المتوسط، والمحصالت النهائية على المدى الطويل )األثر(. 
وفي بعض المشروعات، قد يكون من المفيد أيًضا تخطيط المراحل الوسيطة )النتائج الوسيطة( وتوثيقها.

المخرجات  مستوى  بين  مهمة  وسيطة  خطوات  المشروعات  بعض  تتضمن  الوسيطة:  المراحل 
ومستوى المحصلة النهائية أو بين المستويات الثالثة للنتائج )المحصلة النهائية على المدى القصير، 
والمحصلة النهائية على المدى المتوسط، واألثر(. وبينما ال يدل تحقيق المراحل الوسيطة هذه على ما 
إذا كان الهدف الرئيسي للتدخل سيتحقق أم ال، فقد يكون من المفيد إدراجها في منطق التدخل )انظر 
القسم 2-4-3( ورصدها في أثناء مرحلة تنفيذ مشروع. ويتمثل سبب آخر لتوثيق المراحل الوسيطة 

في أن رصدها يكون في بعض األحيان أسهل18 من رصد مستويات أخرى من النتائج.

مثال
بالنسبة لمشروع إدارة المتاجر في إطار مبادرة االقتصاد الجزئي، ُيعد افتتاح المستفيد متجًرا مرحلة 

وسيطة يجب تحقيقها قبل حدوث زيادة في الدخل )المحصلة النهائية على المدى القصير(.

المستوى  على  النهائية  المحصلة  أيًضا  عليها  يطلق  والتي  القصير:  المدى  على  النهائية  المحصلة 
المتحققة من مشروع ما.20 وفيما يخص وحدة  المحتملة أو  القصير  المدى  النتيجة على  األدنى19، هي 
األمن االقتصادي، يتم تعريف المحصالت النهائية على المدى القصير على مستوى المكونات األساسية 
لوحدة األمن االقتصادي. ومن ثم، قد تكون المحصلة النهائية النموذجية على المدى القصير لوحدة األمن 
االقتصادي هي أن »المستفيدين قد استعادوا دخلهم إلى مستوى ما قبل األزمة«. وبوصفها المستوى األول 
من النتائج، ُتعد المحصالت النهائية على المدى القصير نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للمخرجات. وإذا 
تم تحقيقها، فإنها يمكن أن تساهم في محصالت نهائية أخرى على المدى القصير أو على المدى المتوسط. 
والمحصالت النهائية على المدى القصير هي مستوى النتائج التي يسهل على مديري المشروعات تحقيقها.

المحصلة النهائية على المدى المتوسط:    أو المحصلة النهائية على مستوى أعلى، هي النتيجة على المدى 
المتوسط المحتملة أو المتحققة من مشروع ما. وفيما يخص وحدة األمن االقتصادي، تكون النتيجة على 
المدى المتوسط بشكل عام هي أن السكان المستهدفين قد استعادوا أمنهم االقتصادي. وفي معظم الحاالت، 
ال يمكن تحقيق ذلك من خالل مشروع واحد، بل باألحرى من خالل التأثيرات المجتمعة لعدة مشروعات 
توفر الدعم لجميع المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي المتضررة.21 ويمكن أن ُتستمد المحصالت 
النهائية على المدى المتوسط من المحصالت النهائية على المدى القصير وتسهم في إحداث األثر المطلوب.

إن المحصالت النهائية على المدى المتوسط ذات أهمية كبيرة، ألنها تعكس التغييرات الرئيسية التي 
يسعى البرنامج إلى إحداثها على مستوى المستفيدين. غير أن تحقيقها أصعب من تحقيق المحصالت 
النهائية على المدى القصير. ولذلك يقال إن المشروعات الفردية الناجحة تسهم في إحداث التغيير على 

المدى المتوسط   أكثر من كونها السبب الوحيد لحدوث تغيير ملحوظ.

المحصلة النهائية أو األثر على المدى الطويل: المحصلة النهائية على المدى الطويل- والتي ُيشار 
إليها أيًضا باسم »األثر«- هي مجموع التأثيرات على المدى الطويل لمشروع ما سواء اإليجابية أو 
السلبية، والمقصودة أو غير المقصودة، واألساسية والثانوية. وتشمل المؤشرات على هذا المستوى 
الجوانب األساسية لحياة السكان، مثل وفيات الرضع، أو اإلصابة باألمراض، أو الكرامة الشخصية، 
الفردية  المشروعات  نطاق  من  أبعد  هو  ما  إلى  األثر  مستوى  ويمتد  األمن.  أو  األمية،  محو  أو 
وأفقها الزمني. ومن خالل الجمع بين مختلف برامج المساعدة والحماية تسعى »اللجنة الدولية« إلى 
المساهمة على نحو كبير في تحقيق أثر إيجابي. وسيتم تشكيل الوضع على هذا المستوى في نهاية 
المعنيون والسلطات والمنظمات اإلنسانية  السكان  يبذلها  التي  المشتركة  الجهود  المطاف من خالل 

األخرى باإلضافة إلى عدد من العوامل الخارجية.

18     كما هو موضح أدناه في القسم 3-5، غالًبا ما يتطلب الرصد الكثير من الوقت والموارد. ولهذا السبب، قد يكون من العملي تتبع تقدم 
التدخل من خالل رصد المراحل الوسيطة التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالنتائج المرجوة وتسهل مالحظتها.

19     يرجع ذلك إلى أن التخطيط متعدد السنوات من أجل تحقيق النتائج سوف يصبح أكثر شيوًعا، وقد يكون من المضلل أن تصبح هناك 
أهداف تمتد على مدى عدة سنوات ُيشار إليها على أنها أهداف على المدى القصير.

20     في سياق مشروع فردي، ال ينبغي أن تؤخذ السمة »على المدى القصير« بالمعنى الحرفي، ألن الفترة الزمنية لتحقيق المحصالت 
النهائية على المدى القصير يمكن أن تختلف من بضعة أسابيع في حالة توزيع األغذية ألكثر من سنة لمشروع لدعم الثروة الحيوانية.
21     بالنسبة للمياه واإلسكان، فإن تحقيق مستوى المحصلة النهائية على المدى المتوسط   يعني أنه قد تم استعادة الظروف المقبولة للسكان 

من حيث المياه واإلسكان.
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يسهم المشروع في التعافي العام لفئات السكان الفرعية المستهدفة.األثر 

المحصلة النهائية على 
يمكن للمستفيد تلبية االحتياجات األساسية لألسرة بشكل مستدام.المدى المتوسط 

المحصلة النهائية على 
تمكن المستفيد من زيادة دخله الشهري بنسبة 30%.المدى القصير

قام المستفيد بفتح محل حياكة وتزويده بالمواد الالزمة.المرحلة الوسيطة

حصل المستفيد على منحة وتلقى التدريب على كيفية إدارة العمل.المحصلة النهائية

الشكل 2-5:  تسلسل النتائج من أجل مبادرة االقتصاد الجزئي التي تهدف إلى استعادة دخل األسرة إلى مستواه السابق. 
وينصب التركيز الرئيسي للمشروعات الفردية على مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير.

2-4-2 األهداف
األهداف هي النتائج المتوقعة على النحو الموضح في بداية أي مشروع. وتستخدم »اللجنة الدولية« 

باستمرار مستويات األهداف التالية:

الهدف المحدد
الهدف المحدد هو النتيجة المخطط لها على مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير، ومن ثم، 
سوف يتعلق دائًما بأحد المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي )انظر »المحصلة النهائية على 

المدى القصير« في القسم 1-5-2(.

مثال
بحلول ]التاريخ في نهاية فترة ثالثة أشهر[ تكون 1000 أسرة من النازحين داخلًيا في حلب قد حّسنت 

استهالكها من الغذاء بحيث تستهلك ثالث وجبات على األقل في اليوم.

الهدف العام
الهدف العام هو النتيجة المخطط لها على مستوى المحصلة النهائية على المدى المتوسط. وفيما يتعلق 

بوحدة األمن االقتصادي، تتم صياغة األهداف العامة حسب كل مجموعة سكانية مستهدفة.

مثال
بحلول ]التاريخ في نهاية فترة 12 شهًرا[ يستطيع النازحون داخلًيا في شمال سورية تلبية احتياجاتهم 

األساسية وتغطية نفقاتهم اإللزامية بشكل مستدام.

األثر اإلنساني المتوقع
يشمل األثر اإلنساني المتوقع اآلثار على المدى الطويل التي تكون إيجابية ومقصودة أو التغييرات التي 
التغيير  ينعكس  أن  يمثلون هدًفا فرعًيا.22 ويجب  الذين  السكان  أن يستفيد منها  الدولية«  تريد »اللجنة 

اإليجابي على مستوى األثر في تحسين الصحة أو التغذية أو األمن أو التعليم.

22     كجزء من عملية »exercise« التخطيط السنوية )التخطيط من أجل تحقيق النتائج(، تصنف »اللجنة 
الدولية« السكان إلى فئات مستهدفة؛ على سبيل المثال: السكان المدنيون في سياق معين. وُيقسم السكان 
المستهدفون تقسيًما فرعًيا إلى فئات فرعية مستهدفة؛ على سبيل المثال: السكان المدنيون بصفة عامة، 

واألشخاص المفقودون، واألشخاص المنفصلون عن ذويهم.
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الشكل 2-6:  ُتصاغ األهداف في شكل محصالت نهائية للمستويات الثالثة نفسها. والفرق األساسي هو أن األهداف 
دائًما ما تكون مخططة )أي لم تتحقق بعد(، في حين يمكن أن تكون النتائج مخططة  أو متحققة بالفعل.

يناقش القسم 3-2-1 الطريقة التي ُتصاغ بها األهداف.

سقف اإلسناد والمساءلة
ُيعرف المدى الذي يمكن إليه إرجاع حدوث التغييرات أو تحقيق النتائج المالحظة إلى مشروع أو 
التغيير  بين  إذا كان هناك أي صلة  باسم اإلسناد. ويحدد اإلسناد ما  فاعل محدد  برنامج أو طرف 
المالحظ وتدخل »اللجنة الدولية«. وهذا أمر مهم ألنه يقدم معلومات حول ما إذا كان التدخل قد نجح 
بالفعل على النحو المطلوب أم ال، وهو أمر مطلوب للتعلم في »اللجنة الدولية« وكذلك للمساءلة أمام 

المانحين والمستفيدين.

وفي كثير من الحاالت، يصعب إسناد التغيير المالحظ إلى مشروع معين. ويرجع هذا إلى أنه بينما 
العوامل الخارجية تؤثر على  المزيد من  النتائج نحو مستوى األثر، فإن  نتحرك على طول سلسلة 

الوضع بحيث يصبح من المستحيل تقريًبا فصل تأثيرات هذه العوامل بعضها عن بعض.

على سبيل المثال، على مستوى المحصلة النهائية على المدى المتوسط  قد يعني إسناد التغيير إلى 
مشروع محدد، مثل توزيع الغذاء، معرفة ما إذا كان األمن االقتصادي العام للسكان قد تغير نتيجة 
لتوزيع الغذاء وإلى أي مدى حدث هذا التغيير. وبما أن األمن االقتصادي لألسرة يتأثر بكثير من 
العوامل األخرى )مثل أنشطة سبل كسب العيش، والحصول على الدعم من اآلخرين، والتغييرات 
التي تطرأ على أسعار السوق(، فإن التغيير في األمن االقتصادي للسكان ال يمكن إسناده حصرًيا 
صحيح،  بشكل  المشروع  ُنفذ  وإذا  الغذاء.  بتوزيع  الدولية«  »اللجنة  قيام  إلى  بها  يوثق  وبطريقة 

فستفترض »اللجنة الدولية« أنها ساهمت في إحداث التغيير الملحوظ.

ومع ذلك، فإن اإلسناد ممكن في المستويات األدنى، أي مستويات المخرجات والمحصالت النهائية 
لألشخاص  الغذاء  تقدم  التي  الوحيدة  الجهة  الدولية« هي  »اللجنة  كانت  وإذا  القصير.  المدى  على 
النازحين داخلًيا، فإن استهالك المستفيدين لهذا الغذاء )المحصلة النهائية على المدى القصير( يكون 
الملحوظة  التغييرات  ُتسند عنده  الذي يمكن أن  النتائج  للتدخل. ويطلق على مستوى  نتيجة مباشرة 

بشكل معقول إلى تدخل محدد اسم سقف المساءلة.

في المشروعات الفردية، يكون سقف المساءلة الذي يتعين على »اللجنة الدولية« أن تسعى للوصول إليه 
هو مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير. ومن ثم، ينبغي أن تتمكن عملية الرصد والتقييم النهائي 
من توثيق ما إذا كان التغيير الذي يحدث على مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير مرتبًطا 

بالمشروع الذي يقدم )بالمشروعات التي تقدم( الدعم للمجتمع المحلي المعني وكيفية هذا االرتباط.

مستويات النتائج واألهداف ذات الصلة بإعداد تقارير »اللجنة الدولية«  

األثر

األثر اإلنساني المتوقع

برنامج فردي- الحماية، 
ووحدة األمن االقتصادي، 

والمياه واإلسكان، 
والصحة.. إلخ. 

جهود مجتمعة يبذلها السكان 
و»اللجنة الدولية« واألطراف 

الفاعلة األخرى من الدول 
ومن غير الدول.

مشروع فردي  يمكن تحقيق 
التغيير من 

خالل 

الهدف

النتيجة

المحصالت النهائية على 
المدى القصير )المحصلة 
النهائية على المستوى 

األدنى( 

الهدف المحدد 

المحصالت النهائية على 
المدى المتوسط )المحصلة 

النهائية على المستوى 
األعلى( 

الهدف العام
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الشكل 2-7:  بالنسبة للمشروعات؛ كل على حدة، يجب أن يمكن التأكد مما إذا كانت التغييرات على مستوى المحصلة 
النهائية على المدى القصير ناتجة عن التدخل وإلى أي مدى هي ناتجة عنه؟

2-4-3 منطق التدخل
النتائج المرجوة. وهو  منطق التدخل هو األساس النظري للمشروع، ويشرح كيف سيحقق التدخل 
يتألف من سلسلة من األسباب واآلثار؛ حيث ال يمكن تحقيق كل مرحلة إال إذا ُنّفذت المرحلة السابقة. 
ومثلما توجد ُنهج مختلفة إلدارة المشروع، هناك أيًضا أنواع مختلفة من منطق التدخل. وألغراض 

»اللجنة الدولية«، هناك نوعان من منطق التدخل هما: سلسلة النتائج، ومسار األثر.

سلسلة النتائج
اإلطار  نهج  في  االستخدام  شائعة  وهي  التدخل،  لمنطق  وموحًدا  أساسًيا  نوًعا  النتائج  سلسلة  ُتعد 

المنطقي.23 وألغراض »اللجنة الدولية«، تتضمن سلسلة النتائج العناصر الستة التالية:

23     لم يناقش هذا الدليل نهج اإلطار المنطقي. ومع ذلك، فإن مصفوفة اإلطار المنطقي، وهي أداة رئيسية في 
هذا النهج وتستخدم على نطاق واسع في القطاع اإلنساني، وردت في القسمين 3-2-6 و7-2-3.
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المساءلة

األثر

المحصالت 
النهائية على 
المدى المتوسط

المحصالت النهائية 
على المدى القصير

النتائج الوسيطة 

المخرجات
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الشكل 2-8:  تشكل العناصر الستة في سلسلة النتائج تسلسل األسباب والتأثيرات التي يجب أن تتحقق فيها كل خطوة 
قبل أن يمكن تحقيق الخطوة التالية. فإذا قامت »اللجنة الدولية« بتعبئة المدخالت، يمكن عندئذ تنفيذ 
أنشطة المشروع، وإذا تم تنفيذ األنشطة، فعندئذ سيكون لدى المستفيدين المخرجات، وهكذا دواليك.

على مستوى عام، يمكن تقسيم كل تدخل إنساني إلى مرحلتين: مرحلة التنفيذ، ومرحلة النتائج.

أو  يتم توفير سلع  الموارد وتنتهي عندما  تعبئة  المرحلة عندما تجري  تبدأ هذه  التنفيذ:24  أ.  مرحلة 
ُتنَفق  خدمات المشروع أو كلتيهما للمستفيدين )عندما يتم إنتاج المخرجات(. وهي المرحلة التي 
فيها األموال، وُتستخدم الوسائل اللوجستية، وينشغل موظفو وحدة األمن االقتصادي وشركاؤهم 

بتنفيذ أنشطة المشروع.
من  بشكل صحيح  استخدامها  المستفيدين  على  يجب  المخرجات،  إنتاج  بمجرد  النتائج:  ب.  مرحلة 
أجل الوصول إلى تحقيق النتائج. ولن يؤدي توفير البذور وحده إلى زيادة المحصول! فالزيادة 
في الدخل من إنتاج المحاصيل ال تتحقق إال عندما يتملك المستفيدون المشروع ويتولون جميع 

األنشطة الالزمة الخاصة بالزراعة والتسويق.

النتائج مفيدة لتلخيص العناصر الرئيسية لمشروع ما، فإنها ال توفر أساًسا كافًيا  وبينما ُتعد سلسلة 
للتخطيط التفصيلي للمشروع وتنفيذه. وعلى وجه التحديد، ال يتم توثيق المرحلة المهمة بين المخرجات 
والمحصالت النهائية المنشودة على المدى القصير. وُيشار إلى هذه الفجوة في سلسلة النتائج على أنها 

»الحلقة الوسطى المفقودة«.

الشكل 2-9:  مثال على سلسلة نتائج لمشروع دعم زراعي. ثمة فجوة كبيرة بين مستوى المخرجات )حصول 
المستفيدين على البذور( والمحصلة النهائية على المدى القصير )المستفيدون يزيدون دخلهم( مع وجود 

كثير من المراحل الوسيطة المفقودة في منطق التدخل.

مسار األثر
التدخل  التغيير«- وهو نوع منطق  السببي« أو »مسار  أيًضا باسم »المسار  مسار األثر- وُيعرف 
من  البدء  خالل  من  المشروع  من  الوسيطة  المراحل  وُتحدَّد  التغيير.25  نظرية  نهج  في  المستخدم 
النتيجة هي  الوراء.26 وتكون  إلى  بالعودة  والعمل  القصير  المدى  المنشودة على  النهائية  المحصلة 
»خريطة طريق« تفصيلية للمشروع، والتي تدرج جميع األوضاع التي يجب على المشروع إنشاؤها 
)على سبيل المثال، التي لن توجد دون المشروع(. وُيعد هذا األمر مفيًدا بشكل خاص في دعم سبل 

24     يرد تنفيذ أنواع مختلفة من مشروعات وحدة األمن االقتصادي على نطاق واسع في الدليل وفي وحدة التدريب األساسي 3 بعنوان 
استجابة وحدة األمن االقتصادي - تنفيذ المشروع.

www.theoryofchange.org انظر ،Theory of Change thinking 25     لالطالع على مقدمة حول نظرية تفكير التغيير
26     في نظرية تفكير التغيير، ُيشار إلى هذه النتائج الوسيطة باسم »شروط مسبقة«. ويعكس هذا حقيقة أن تعيين المسار يبدأ بالنتائج 

ويعمل بشكل معكوس إلى الوراء.

سلسلة النتائج

مرحلة النتائجمرحلة التنفيذ

المحصلة  النهائية 
على المدى 

الطويل أو أثر 
المشروع

المدخالت
المحصلة 
النهائية 

على المدى 
المتوسط

المحصلة 
النهائية على 
المدى القصير 

المخرجات األنشطة

منطق التدخل

النتائجالتنفيذ  “الحلقة الوسطى 
المفقودة”

الوضع
العام 

للمستفيدين 
يتحسن 

»اللجنة 
الدولية«  

تحصل 
على البذور 

تتم تغطية 
االحتياجات 
األساسية 

للمستفيدين 

المستفيدون 
يزيدون 
دخلهم 

المستفيدون 
يحصلون 

على البذور 

»اللجنة 
الدولية«  

توزع 
?البذور 
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كسب العيش أو المشروعات الهيكلية، حيث يتطلب تحويل المخرجات إلى محصالت نهائية سلسلة 
من الخطوات التي يجب أن يتخذها المستفيدون أو شركاء المشروع.

نظرية  تتبعه  الذي  النهج  يؤكد  المشروع،  دقيق الستراتيجية  فهم  توفير  فائدة  النظر عن  وبصرف 
التغيير أيًضا على أهمية العملية التي تؤدي إلى تحقيقه. وعادة ما يتم إنشاء مسار األثر عن طريق 

عمل مشترك يضم جميع أطراف المشروع.

الخطوات التي تتوافق مع عناصر سلسلة النتائج
خطوات وسيطة ال تنعكس في سلسلة النتائج

الوضع
العام 

للمستفيدين 
يتحسن

» اللجنة 
الدولية«  

تحصل 
على 

البذور 

المستفيدون 
يزيدون
 دخلهم

المستفيدون 
يحصلون

 على
البذور 

المستفيدون 
ينظفون 
األراضي 

المستفيدون 
يزرعون
البذور 

يتم
االعتناء 

بالمحاصيل 

يتم 
حصاد 

المحاصيل 

يتم 
تخزين 
المحصول
بشكل 
صحيح 

المحاصيل
تباع في
السوق 

»اللجنة 
الدولية« توزع 

البذور 

تتم تغطية 
االحتياجات 
األساسية 

للمستفيدين 

الشكل 2-10:  مسار األثر لتدخل توزيع البذور نفسه، كما في الشكل 2-9. وعادة ما تكون جميع الخطوات الموضحة 
باللون األزرق الفاتح غير موجودة في سلسلة النتائج.

التدخل في  التي تصور منطق  األرقام  تستخدم معظم  التبسيط،  أجل  )أ(    من  ملحوظة  
هذا الدليل سلسلة النتائج. وهذا األمر ألغراض التوضيح فحسب، ويمكن 

استخدام مسار األثر على حد سواء.
المشروعات  تلك  مثل  خطية  ليست  المشروعات  من  كثير  الواقع،  )ب(  في    
الموضحة أعاله. وبداًل من ذلك، فإن لها عدة »فروع«. ويورد الفصل 

الثالث مثااًل على منطق التدخل الذي له فروع.

مسار األثر وشجرة الحل
ُيعد تخطيط المشروع الموجه نحو تحقيق الهدف جزًءا من عائلة نهج اإلطار المنطقي، ويستمر 
استخدامه على نطاق واسع بوصفه أداة لتخطيط المشروع. وفي تخطيط المشروع الموجه نحو 
تحقيق الهدف، يتم تحديد أسباب مشكلة أساسية وتداعياتها )على سبيل المثال عدم كفاية استهالك 
الغذاء( وعرضها كشبكة سببية ُيشار إليها باسم شجرة المشكلة.27 والخطوة التالية هي صياغة 
الحلول/ األهداف على أساس أسباب المشكلة األساسية. وُيشار إلى الخريطة الناتجة من الحلول 
المحتملة باسم شجرة الحل. ويدرك أولئك الذين يعرفون شجرة الحل تشابًها قوًيا بينها وبين مسار 
الصدمة. وفي الواقع، فهي سالسل سببية تربط المخرجات بالنتائج المتوقعة. والفرق الرئيسي 
هو الطريقة التي يتم بها وضعها، مع خروج شجرة الحل من شجرة المشكلة، في حين أن مسار 
األثر مشتق من الرجوع إلى الخلف انطالًقا من المحصلة النهائية المرجوة على المدى القصير. 

ويناقش القسم 3-2 تطور مسار األثر بمزيد من التفصيل.

2-5 إطار الرصد
وحدة  في  الميدانيين  بالعاملين  الصلة  ذات  األساسية  األفكار  على  القسم  هذا  في  التركيز  ينصب 
حول  تفصياًل  أكثر  معلومات  على  للحصول  يسعون  الذين  بأولئك  يتعلق  وفيما  االقتصادي.  األمن 
هذا الموضوع- وعن البيانات والتحليل بشكل عام- ُيعد دليل الحصول على البيانات وتحليلها لدعم 

القرارات القائمة على األدلة28 أحد المصادر التي يوصى بها بقوة.

ويتمثل أحد المتطلبات الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج في أن يكون التقدم الذي يحرزه المشروع 
قابال للقياس. وإذا عرفنا النقطة التي وصلنا إليها فيما يتعلق بالتقدم، سنعرف ما إذا كنا نتحرك نحو 
تحقيق الهدف المنشود. ويعرض القسم 2-5-1 أهم أنواع المؤشرات، ويوضح القسم 2-5-2 كيف 

يمكن قياس النتائج عن طريق إطار للرصد.

27     لالطالع على استعراض طريقة شجرة المشكلة، انظر دليل وحدة األمن االقتصادي بعنوان التقييم األولي لألمن االقتصادي، اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، 2016.

28     الحصول على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، أيار/ مايو 2017، وهو 
متاح في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي.
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2-5-1 المؤشرات
المؤشر هو عامل أو متغير كمي أو نوعي يوفر وسيلة بسيطة وموثوًقا بها لقياس اإلنجاز، أو عكس 
التغييرات المرتبطة بالتدخل، أو المساعدة في إجراء تقييم أولي ألداء وكالة إنسانية ما )»اللجنة الدولية« 
في هذه الحالة(. وإذا كان ذلك من المفيد، يجب أن يرتبط المؤشر ارتباًطا وثيًقا بالنتيجة المطلوب تحقيقها 
من المشروع، على سبيل المثال إذا كان يجري تقييًما أولًيا لصحة أحد األطفال، فإن درجة حرارة الجسم 
تكون مؤشًرا مفيًدا. وُتستخدم المؤشرات إلجراء تقييم أولي للوضع المبدئي قبل إطالق المشروع )القيمة 
األساسية( وكذلك للكشف عن التغيير بمرور الوقت )الرصد والتقييم النهائي(. وتكون المؤشرات ذات 

صلة في جميع مراحل دورة المشروع.

 الشكل 2-11: اختيار المؤشرات أو استخدامها أو تعديلها في مراحل مختلفة من دورة المشروع.

أنواع المؤشرات
هناك أنواع مختلفة من المؤشرات، وتفاوت كبير في المصطلحات التي تستخدمها الجهات اإلنسانية 

الفاعلة على اختالفها. ولذلك ال يمكن تقديم نظرة عامة كاملة هنا.

ويعتمد وجود تصنيف واحد عام للمؤشرات على مرحلة المشروع التي ُيستخدم فيها المؤشر. فهو 
يميز بين مؤشر العملية )النشاط(، ومؤشر المحصلة النهائية، ومؤشر األثر.

متى ُيستخدم؟مثالماذا يقيس؟نوع المؤشر

مؤشر العملية )أو 
النشاط(

التقدم المحرز في أنشطة 
المشروع

عدد الشركات التي حصلت على 
مساهمات من »اللجنة الدولية« من 
أجل رواتب النازحين في المناطق 

الحضرية المدربين حديًثا.

في عملية الرصد خالل 
مرحلة التنفيذ

مؤشر المحصلة 
النهائية أو النتائج

تأثير المشروع على المدى 
القصير إلى المدى المتوسط 

على حياة المستفيدين

عدد األسر القادرة على تحقيق الدخل 
من خالل العمل في وظيفة بشكل 

رسمي.

في رصد النتائج في أثناء 
مرحلة التنفيذ وبعدها

تأثيرات المشروع على المدى مؤشر األثر
الطويل على مستوى المستفيدين 

أو المجتمع المحلي

عدد المستفيدين الذين ظلوا يعملون بعد 
فترة طويلة من انتهاء المشروع.

التقييم النهائي

الجدول 2-3:  بينما من المعتاد أن يستخدم الموظفون الميدانيون مؤشر العمليات ومؤشر المحصلة النهائية في أثناء 
عمليات الرصد، يستخدم الخبراء مؤشرات األثر بشكل أساسي في أثناء المراجعة أو التقييم النهائي.

ويمكن التمييز بشكل آخر بين المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية.

اختيار المؤشرات واستخدامها 
لتقييم األمن االقتصادي األساسي 

مراجعة المؤشرات 
وتعديلها إذا لزم األمر

صياغة األهداف المحددة حول مؤشرات 
المحصلة النهائية على المدى القصير

جمع البيانات عن 
مؤشرات منتقاة

اختيار مؤشرات المحصلة 
النهائية إلطار رصد النتائج 

وتحديد القيم المستهدفة

اختيار مؤشرات العملية 
إلطار رصد  النشاط

اختيار مؤشرات لرصد 
المخاطر (رصد الوضع)

مراجعة مؤشرات التعلم 
(ما الذي نجح، وما 

الذي لم ينجح)

                                         الصياغة والتخطيط
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التقييم األّولي والتحلي

والرصد التنفيذ 
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المؤشرات الكمية: تشير المؤشرات الكمية إلى شيء قابل للقياس بشكل مباشر. ويتم التعبير عنها في 
شكل عدد أو نسبة مئوية.

أمثلة
نسبة األسر التي أعادت بناء منازلها، وعدد األسر التي توجد على بعد 300 متر من صنبور مياه، 

وعدد المستفيدين الذين زارهم مسؤول رصد ميداني في الشهر، ومتوسط   المساحة المزروعة.

الشخصية.  والخبرة  التصورات  لقياس  النوعية  المؤشرات  استخدام  يمكن  النوعية:  المؤشرات 
وللمعلومات النوعية قيمة كبيرة، وال ينبغي إهمالها ألنها ُتعد وسيلة سريعة الكتساب فهم اهتمامات 

السكان وأولوياتهم.

نصيحة مفيدة
يمكن تحويل المؤشرات النوعية إلى مؤشرات كمية باستخدام نظام تصنيف. على سبيل المثال، يمكن 
تصنيف رضاء المستفيدين عن الخدمة البيطرية من 1 )ضعيف( إلى 5 )مرٍض للغاية(. ويمكن أن 

تكون النتيجة »70% من المستفيدين راضون للغاية عن المساعدة التي يتلقونها«.

المؤشرات المباشرة مقابل المؤشرات البديلة
ترتبط المؤشرات المباشرة بشكل مباشر بالمحصلة النهائية التي سيتم تقييمها بشكل أولي. وفيما يتعلق 

بمشروع يوفر الدعم للدخل، يكون دخل األسرة الشهري مؤشًرا مباشًرا جيًدا.

أمًرا مكلًفا أو صعًبا  البيانات بواسطة مؤشر مباشر  فإنه في بعض األحيان يكون جمع  ومع ذلك، 
للغاية، وفي هذه الحالة يصبح من المفيد استخدام مؤشر »بديل«، أي مؤشر أقل ارتباًطا بشكل مباشر 

بالمحصلة النهائية، ولكن يسهل تقييمه بشكل أولي. 

على سبيل المثال، قد يكون إجراء دراسة استقصائية لألسر في كل مرة تريد فيها إجراء تقييم أولي 
لدخل األسرة مكلًفا ويستغرق وقًتا طوياًل. وبداًل من ذلك، يمكن عد هوائيات أجهزة التلفاز أو أسقف 
استخدام  ينبغي  ذلك،  ومع  األسرة.  دخل  لمؤشر  كبديل  معينة  مستوطنة  في  المنازل  في  الصفيح 

المؤشرات البديلة بحذر؛ إذ قد تؤثر عوامل أخرى على صحة المؤشر.

ملحوظة
فيما يتعلق بأي نوع من المؤشرات، فإن أخذ العينات بطريقة سليمة من شأنه أن يزيد قيمة البيانات. 
وينبغي، كلما أمكن، اختيار عدد كبير من المستفيدين عشوائًيا من أجل إجراء الدراسة االستقصائية.

نظام المؤشر
في تصميم المشروع، يتم مد نطاق المتغير الفردي )أي مؤشر مثل درجة حرارة الجسم على سبيل 
المثال( إلى ما ُيطلق عليه نظام المؤشر. ولتحقيق هذا الغرض، تضاف العناصر التالية للمتغير أو 

المعيار:

عدد  المثال،  سبيل  على  كمًيا،  تحديًدا  المؤشر  تحديد  فيها  يمكن  التي  القياس  وحدة  القياس:  وحدة 
الدوالرات للشخص كل شهر، والوجبات في اليوم، وعدد كيلوغرامات الحصاد.. إلخ.

المعلومات عن خط  الحصول على  يتم  ما  وعادة  المشروع.  بداية  في  المؤشر  حالة  األساس:  خط 
األساس في أثناء التقييم األولي.

الهدف: تحقيق الوضع المقصود للمؤشر في نهاية التدخل.

الهدفخط األساسوحدة القياسالمؤشر
أقل من 37 درجة39.5 درجةدرجة درجة حرارة الجسم

الجدول 2-4:  حتى يكون المؤشر قاباًل لالستخدام، يجب توسيع نطاق كل مؤشر إلى نظام مؤشرات أكثر شمواًل.
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2-5-2 إطار رصد النتائج أم إطار قياس األداء
في إطار كامل للرصد، يرافق نظام المؤشرات معلومات إضافية:

مستوى  وعلى  أولي.  تقييم  تقييمها  ينبغي  التي  النهائية  للمحصلة  ملخص  قياسه:  المطلوب  الهدف 
المشروعات؛ كل على حدة، يكون هذا هو »الهدف المحدد«.

البيانات المطلوبة: نوع البيانات التي يجب جمعها للحصول على المعلومات المطلوبة عن المؤشر المعني.

مصدر البيانات/ وسائل التحقق: حيث سيتم الحصول على هذه البيانات.

المسؤول: الشخص أو الكيان المسؤول عن جمع البيانات.

وتشكل هذه العناصر مجتمعة إطار رصد النتائج.

الهدف المحدد:
بحلول شهر شباط/ فبراير، زادت 1200 عائلة عائدة من بتوكو إنتاجها من الذرة بنسبة %50

أسس استراتيجية الرصدنظام المؤشرات

وحدة القياسالمؤشر/ المعيار
قيمة خط 
األساس 
)متوسط(

القيمة 
المستهدفة 
)متوسط(

البيانات 
التوقيتالمسؤولوسيلة التحققالمطلوبة

كمية القمح التي تم 
15 ِجوال10 جوالِجوالحصدها

كمية القمح 
التي تم 
حصدها

مقابالت مع 
األسر 

مهندس زراعي 
مسؤول ميداني/ 

مسؤول رصد 
محلي

النصف 
الثاني من 

شهر آذار/ 
مارس

الجدول 2-5:  مثال على إطار رصد النتائج. وقد يتضمن إطار رصد النتائج الشامل عدة مؤشرات ويجمع بين 
المؤشرات  النوعية والمؤشرات الكمية.

مالحظة: بينما ُيشار عادة إلى اإلطار المستخدم لتتبع التقدم المحرز على مستوى المشروعات، كل 
على حدة، باسم إطار رصد النتائج، فإن اإلطار المستخدم للتخطيط على مستوى مؤسسي ومستوى 
البعثة )التخطيط من أجل تحقيق النتائج( يسمى إطار قياس األداء. وهو جزء أساسي في الوحدات 
التعليمية الخاصة بالتخطيط والرصد في أداة التخطيط والرصد.29 وهو يحدد العناصر الرئيسية لنظام 

الرصد ويوضح توقعات األداء وأطره الزمنية.

2-6 الرصد والتقييم النهائي
2-6-1 المصطلحات والتعريفات األساسية

الرصد
الرصد هو عملية مستمرة لجمع البيانات عن مؤشرات محددة من أجل تتبع التقدم المحرز- أو عدم 
التقدم- في تدخل قيد التنفيذ. باإلضافة إلى ذلك، يكتشف الرصد التغييرات ذات الصلة التي تطرأ على 
البيئة. وتميز »اللجنة الدولية« بين ثالثة أنواع رئيسية من الرصد هي: رصد العمليات )أو النشاط(، 

ورصد النتائج، ورصد الوضع.

التقييم النهائي
التقييم النهائي هو تقييم مستقل وموضوعي ومنهجي لتدخل أو برنامج أو سياسة أو عملية من حيث 
معايير الجودة المعترف بها. وينصب تركيزه األساسي على المحصالت النهائية على المدى المتوسط 

وأثر المشروع.

29     أداة التخطيط والرصد هي أداة تعمل على شبكة اإلنترنت مصممة الستخالص معلومات التخطيط والرصد الخاصة بالبعثة.
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المراجعة
تشبه المراجعة التقييم النهائي، باستثناء أن من تجريها هي وحدة األمن االقتصادي في مقر »اللجنة 
الميدان  إدارة وحدة األمن االقتصادي في  أو  الرئيسي«(  المقر  التي يجريها  الدولية« )»المراجعة 
)»المراجعة التي ُتجرى على المستوى المحلي«(. وعادة ما ُتجرى المراجعة بسبب تغيير في الوضع 

أو قرار يجب اتخاذه بشأن برنامج أو استراتيجية محددة.

2-6-2 الغرض من الرصد والتقييم النهائي
تتمثل األهداف الثالثة الرئيسية لعملية الرصد والتقييم النهائي فيما يلي:

)1( إتاحة التوجيه الفعال للمشروع من خالل:
إبقاء اإلدارة والموظفين على علم بإحراز تقدم- أو عدم إحراز تقدم- وأسباب ذلك.	 
المشروع على 	  قد يحدثها  تأثيرات سلبية  المناسب عن أي  الوقت  الحصول على معلومات في 

السكان المعنيين أو على البيئة.
التأكد من أن المشروع ال يزال يتماشى مع احتياجات السكان المستهدفين وأولوياتهم.	 

)2( تعزيز التعلم في »اللجنة الدولية« من خالل:
تمكين المديرين والموظفين من فهم ما ساهم في نجاح المشروع وما أضر به.	 
إنشاء أرشيف للنتائج ذات الصلة وتشاركها بحيث تكون متاحة لموظفي وحدة األمن االقتصادي 	 

اآلخرين.
إتاحة تطبيق الدروس المستفادة على العمليات المستقبلية حتى يمكن تعزيز الممارسات.	 

الدولية« لضحايا  الذي تقدمه »اللجنة  ومن ثم، ينبغي أن يساعد الرصد على تحسين نوعية الدعم 
النزاع مع مرور الوقت.

)3( تعزيز المساءلة من خالل:
توثيق منهجي لنتائج الرصد والتقييم النهائي.	 
إبالغ المانحين والمستفيدين والموظفين واألطراف المعنية األخرى بمدى تحقيق التدخل ألهدافه.	 
بناء مزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام »اللجنة الدولية« للموارد.	 

2-6-3 ما يجب رصده وتقييمه تقييًما نهائًيا: معايير لجنة المساعدة اإلنمائية
كما ورد في الفصل األول، يتمثل أحد األغراض األساسية للرصد والتقييم النهائي في معرفة ما إذا 
كان المشروع ناجًحا أم ال، وإلى أي مدى. ولكن ماذا يعني ذلك في الواقع؟ هل يكون المشروع ناجًحا 
عندما يحقق هدفه؟ أم عندما يكون السكان سعداء؟ أم أن المشروع الجيد هو الذي ال يحدث فيه تجاوز 
التدخل ُبعد واحد ولكن لها جوانب متعددة. ويمكن تحديد هذه  في اإلنفاق؟ في الواقع، ليس لجودة 
الجوانب النوعية المختلفة من خالل مجموعة من معايير الرصد والتقييم النهائي المعترف بها، مثل 

معايير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.30

الصلة
الصلة هي مدى تلبية المساعدات احتياجات السكان المتضررين وأولوياتهم. وُتعد الصلة معياًرا بالغ 

األهمية ألي مشروع!

مثال
إذا تم توزيع المالبس الشتوية على األشخاص الذين تكون حاجتهم األساسية هي الطعام، فإن االستجابة 

هنا ليست ذات صلة باالحتياج.

المالءمة
ترتبط المالءمة ارتباًطا وثيًقا بالصلة وتعني مدى مراعاة التدخل لطريقة قيام األشخاص بعمل األشياء 

وثقافتهم وتقاليدهم.

30    المعايير التي وضعتها لجنة المساعدة اإلنمائية، وهي فرع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وُيشار إليها عادة باسم معايير لجنة 
المساعدة اإلنمائية.
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 All people affected 
by disaster or conflict  
– women and men, 
boys and girls – have 
the right to life with 
dignity.

The Humanitarian Charter, 
Sphere Handbook

SphereProject.org

The Humanitarian  Charter
A rock-solid foundation for humanitarian response Learn more at SphereProject.org/HumanitarianCharter

الشكل 2-12:  »الحياة بكرامة«، مثال على المساعدة غير المالئمة. المصدر: مشروع أسفير، الرسوم الكاريكاتيرية 
للميثاق اإلنساني.

مثال
أن  بمعنى  ذا صلة؛  البرد  يعانون  اللون على ضحايا زلزال  الوردي  األرنب  توزيع زي  يكون  قد 
األشخاص المعنيين ستتوفر لهم حماية أفضل من البرد، ولكنه ليس مالئًما ألنه ال يأخذ في االعتبار 

القبول الثقافي.

الفعالية
الفعالية هي مقياس لمدى تحقيق المشروع أهدافه. وفيما يتعلق بأحد مشروعات وحدة األمن االقتصادي، 
ُتعد الفعالية معياًرا أساسًيا ُيقاس على مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير. وإذا لم يحقق 

المشروع هدفه المحدد، فمن المحتمل أن يكون له أثر إيجابي ضئيل أو ال يكون له أي أثر إيجابي.

مثال
إذا كان الهدف من التدخل هو زيادة دخل المستفيدين بنسبة 30% ولكن ال يمكن رصد أي زيادة في 

نهاية البرنامج، فإن هذا يعني أن المشروع لم يكن فعااًل.

الكفاءة 
)المدخالت(.  المستخدمة  الموارد  مقابل  المخرجات  يقيس  االقتصاد  علم  في  مصطلح  هي  الكفاءة 
وبالتالي، فإن المشروع الذي يحقق جميع المخرجات المطلوبة بأقل تكلفة هو مشروع يتصف بالكفاءة. 
وفي الواقع العملي، كثيًرا ما تستخدم الكفاءة كمعيار لالختيار عند مقارنة خيارات االستجابة البديلة.

مثال
الرغم من أن  بالشاحنات على مدار ستة أشهر، على  نقلها  المياه عن طريق  الذي يوفر  المشروع 
مستوى الحصول على المياه نفسه كان يمكن توفيره بتكلفة أقل عن طريق إصالح نقطة توزيع المياه 

ُيعد مشروًعا ال تتحقق فيه الكفاءة.

بينما ُتعد الكفاءة معياًرا مهًما- وال سيما للمانحين الذين يرغبون بطبيعة الحال أن تحقق أموالهم أقصى 
أثر ممكن- يجب أن ال تكون هي المعيار األساسي عندما تتعرض األرواح للخطر. ويمكن أن يكون 
المشروع غير فعال من الناحية االقتصادية غير أنه ينقذ كثيًرا من األرواح أو يحمي عدًدا كبيًرا من 

سبل كسب العيش. 
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األثر
مباشر  بشكل  الناتجة  المقصودة  غير  أو  المقصودة  والسلبية  اإليجابية  التغييرات  من  األثر  يتكون 
االجتماعية  المستويات  على  للمشروع  الرئيسية  التأثيرات  ويشمل  التدخل.  عن  مباشر  غير  أو 
واالقتصادية والبيئية. ومن المهم مالحظة أنه يجب أن يشمل الفحص النتائج المقصودة والنتائج غير 
شروط  في  التغييرات  مثل  الخارجية،  للعوامل  السلبية  والتأثيرات  اإليجابية  والتأثيرات  المقصودة 

التجارة والظروف المالية.

مثال
فإن  الحيوانية،  للثروة  مشروع  في  المشاركة  طريق  عن  لألرامل  االجتماعي  الوضع  تحسن  إذا 

للمشروع أثًرا إيجابًيا على حياة هؤالء النساء.

األثر هو معيار أساسي. ويجب أن يهدف أي مشروع إنساني في النهاية إلى تحقيق محصالت نهائية 
على المدى المتوسط وإحداث أثر إنساني. وبعبارة أخرى، ينبغي أن يؤدي االستهالك الغذائي األفضل 
إلى تحسين الحالة الصحية التغذوية. وفي الواقع، ُيعد هذا هو السبب في إطالق المشروع. ومع ذلك، 
فبينما يمكن في كثير من األحيان جمع أدلة متواترة على األثر، فإن سقف إسناده إلى مشروعات فردية 
يكون على مستوى المحصالت النهائية على المدى القصير، وغالًبا ما يكون من المستحيل توثيق مدى 

مساهمة المشروع في إحداث تغيير أوسع نطاًقا.

االستدامة31
تشير االستدامة إلى ما إذا كان من المرجح أن تستمر الفوائد التي يحققها المشروع بعد انتهائه أم ال.

مثال
للمزارعين  وتوفيرها  الجيدة  البذور  إنتاج  من  الحكومية  الزراعية  الخدمات  يمكِّن  الذي  المشروع 
المحليين يكون أكثر استدامة من توزيع البذور المحسنة لمرة واحدة؛ إذ إنه من المتوقع أن تستمر 

الفوائد المتحققة لفترة أطول بكثير من مدة المشروع.

بعد األزمات، حيث ال  فيما  أو  المزمنة،  الحاالت  أهمية في  أكثر  يكون معيار االستدامة  وعموًما، 
تتعرض األرواح للخطر.

واعتماًدا على نطاق عملية الرصد أو التقييم النهائي، يتم الجمع بين كثير من هذه المعايير )أو غيرها( 
بغية تقديم صورة كاملة عن إنجازات المشروع.

ملحوظة
ُتعد معايير لجنة المساعدة اإلنمائية أداة جيدة لفهم ما إذا كان المشروع ناجًحا أم ال، وإلى أي مدى 
حقق النجاح. ومع ذلك، من المهم فهم لماذا تحقق شيء ما، أو لم يتحقق. وعندها فقط يمكننا تصحيح 
نتائج الرصد  المستقبلية. لذلك، يجب أن تسعى  التدخالت  بفعالية من أجل  الدروس  األخطاء وتعلُّم 
والتقييم النهائي دائًما إلى توضيح كل من الدرجة التي وجد أن معياًرا ما قد »تم تحقيقه« عندها، 

واألسباب األساسية التي أدت إلى هذه المحصلة النهائية.

31     أحياًنا ما يشار أيًضا إلى هذا المعيار باسم »الترابط«؛ بمعنى أن نتائج المشروع تحدث في سياق محدد وتستمر من خالل وسائل 
أخرى غير تلك المتضمنة في المشروع بمجرد انتهاء التدخل.
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2-6-4 أنواع الرصد والتقييم النهائي 
استناًدا إلى مرحلة المشروع وما تركز عليه العملية، يمكن تحديد عدة أنواع لعمليات الرصد والتقييم النهائي. 

ويوضح الجدول 2-6 الخصائص الرئيسية ألنواع الرصد والتقييم النهائي المختلفة.

رصد العمليةرصد الوضع  

)أو النشاط(

التقييم النهائيالمراجعةرصد النتائج

المراحل الوسيطة التنفيذمستمرمرحلة المشروع
والمحصلة النهائية 

)المحصالت 
النهائية( على 
المدى القصير

من المحصالت النهائية على المدى القصير إلی 
األثر

ما تركز عليه 
العملية )معايير لجنة 

المساعدة اإلنمائية(

الصلة

األثر

الصلة، والفعالية، الفعالية
والتغطية

الصلة، والفعالية، والكفاءة، واالستدامة، واألثر، 
والترابط32

فريق وحدة األمن الجميعالمسؤول
االقتصادي والشركاء 

المنفذون

فريق وحدة األمن 
االقتصادي

وحدة األمن االقتصادي 
)محلًيا أو في جنيف(

مستشار خارجي 
)مستشارون 

خارجيون(

الشروط المرجعيةالشروط المرجعية إطار رصد النتائجخطة النشاط والموارد–بناًء على )وثيقة(

تقرير التوزيع، تقرير متنوعالوثائق المنتجة
الرصد ما بعد التوزيع

تقرير التقييم النهائيالمراجعةتقرير الرصد

ضبط التدخل الجاريمتنوعاالستخدام

التعلم

التعلم

المساءلة

اتخاذ قرار بشأن 
البرنامج

تعديل االستراتيجية

المساءلة

التقييم النهائي

تعديل االستراتيجية

المساءلة

الجدول 2-6: األنواع المختلفة للرصد والتقييم النهائي وخصائصها الرئيسية

يناقش الفصل الثالث الجوانب العملية للرصد والتقييم النهائي بمزيد من التفصيل.32

32    مدى تكامل المشروع في السياق اإلنساني األوسع، على سبيل المثال، ما إذا كان مشروع التغذية يأخذ في الحسبان عمل الهياكل 
الحكومية والمنظمات األخرى في المجاالت ذات الصلة.







3-  اإلدارة القائمة على النتائج لمشروعات 
وحدة األمن االقتصادي
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3-1 المرحلة األولى: التقييم األولي والتحليل
بما أن مرحلة التقييم األولي قد تمت تغطيتها على نطاق واسع في دليل تقييم األمن االقتصادي، 

فسيقتصر هذا القسم على تقديم نظرة عامة موجزة.

يتكون التقييم األولي لوحدة األمن االقتصادي الدوري من ثالث خطوات رئيسية هي: تحليل الوضع، 
أسئلة  الحصول عليها في سبعة  التي يجب  المعلومات  تلخيص  االستجابة. ويمكن  والتنبؤ، وتحليل 

أساسية لوحدة األمن االقتصادي:

التنبؤ
6. كيف من المحتمل أن يتطور الوضع،
    هل ستتعرض حياة بعض السكان أو 

    سبل عيشهم للخطر في المستقبل القريب؟

تحليل االستجابة
7. ما الذي ينبغي عمله؟

                                         الصياغة والتخطيط
     

    
   

لم 
لتع

 وا
ئي

نها
 ال

ييم
لتق

  ا
   

   

    
ل    

التقييم األّولي والتحلي

والرصد التنفيذ 

تحليل الوضع
1. من المتضررون؟

2. كم عددهم؟
3. أين هم؟

4. ما مشكالتهم؟
5. ما أسباب هذه المشكالت؟

الشكل 3-1: المعلومات التي يجب تقديمها من خالل تقييم أولي كامل لوحدة األمن االقتصادي

3-1-1 تحليل الوضع
يتم إجراء تحليل الوضع بهدف تحديد ما إذا كان السكان يتمتعون باألمن االقتصادي، وإذا كانت سبل 
عيشهم مستدامة. وُيعد اإلطار المفاهيمي لوحدة األمن االقتصادي )القسم 2-3-2( األداة المستخدمة 

في إجراء هذا التحليل.

األسئلة 1-3: من هم المتضررون، وكم يوجد منهم، وأين هم؟
له  يحق  من  تحدد  المعلومات  هذه  كارثة ألن  أو  نزاع  أي  يتضرر جراء  من  معرفة  بمكان  األهمية  من 
واحد  معيار  على  المحلي  والمجتمع  األولي  التقييم  مسؤولو  سيتفق  العملية،  الناحية  ومن  المساعدة.  تلقي 
)النازحون داخلًيا والعائدون(،  الوضع  العامة  المعايير  المستفيدين. وتتضمن األمثلة على  لتحديد  أكثر  أو 
والتعرض لصدمة عامة )السكان الذين تعرضت منازلهم للحرق(، واألصول الضعيفة )األسر التي تعولها 
نساء، والعائالت التي ليس لديها ماشية(، وعدم الحصول على الخدمات األساسية/ الوصول إلى المؤسسات 
)األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إلى السوق(، وضعف المحصالت النهائية لسبل كسب العيش )مثل 

تناول وجبة واحدة في اليوم، أو عدم وجود مأوى مناسب(.

السؤال 4: ما مشكالتهم؟
من حيث األمن االقتصادي، ُتفهم »المشكلة« على أنها فجوة في واحد أو أكثر من المكونات األساسية 
لوحدة األمن االقتصادي.33 وال يتمتع األفراد أو األسر التي تمثل فجوة في أحد هذه المكونات باألمن 
االقتصادي ومن المرجح أن تكون مستحقة لتلقي المساعدات. وفي الواقع، ُتستخدم المؤشرات لقياس 

المحصالت النهائية لسبل كسب العيش من أجل معرفة ما إذا كانت هذه الفجوات موجودة أم ال.

33     استهالك الغذاء، وإنتاج الغذاء، والدخل، وظروف المعيشة، وأداء الخدمات والمؤسسات الحيوية والقدرة على الوصول إليها )انظر 
القسم 3-2(.
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السؤال 5: ما أسباب هذه المشكالت؟
إذا كانت هناك فجوة في واحد أو أكثر من المكونات األساسية، فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من 
التحقيق من أجل اكتشاف األسباب الكامنة وراء انعدام األمن االقتصادي. وعادة ما ينشأ انعدام األمن 
والعمليات  والمؤسسات  السياسات  أو  للدمار،  تعرضت  التي  أو  الضعيفة  األصول  من  االقتصادي 
التقييدية أو التي يوجد خلل في عملها، وسياق الضعف الذي ينطوي على تحديات. وينبغي للتحليل 
التفصيلي للمشكلة أن يجعل من الممكن تحديد األسباب المختلفة النعدام األمن االقتصادي. ومن ثم، 
يمكن لشجرة المشكلة أن تساعد في هيكلة التحليل بشكل أكبر بواسطة الكشف عن الروابط المحددة 

بين المشكالت وأسبابها األساسية.

3-1-2 التنبؤ
السؤال 6: إلى أي مدى من المحتمل أن يتطور الوضع؟

في هذه الخطوة، يتم وضع سيناريو واحد أو أكثر للمستقبل القريب )لفترة من 3-6 أشهر( وُيصاغ 
توقع بشأن كيفية تطور األمن االقتصادي للفئات المختلفة. من سيواجه تغيًرا جذرًيا في الوضع؟ وما 

الفئات التي من المرجح أن تتعرض للخطر؟

وتتيح التنبؤات أيًضا لمسؤولي التقييم األولي مراعاة اإلطار الزمني الذي يمكن تقديم المساعدة فيه. 
كبير على عدد  تغيير  للتدخل؟ وهل سيطرأ  المقرر  الوقت  بحلول  ذات صلة  المساعدة  هل ستظل 

األشخاص المحتاجين في ذلك الوقت؟

3-1-3 تحليل االستجابة
السؤال 7: ما الذي ينبغي عمله؟

أواًل، يجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بنوع التدخل.34 والنقاط األساسية التي يجب أخذها في االعتبار هي:

درجة األزمة: إلى أي مدى تكون االحتياجات ملحة؟ هل األرواح أو سبل كسب العيش معرضة 	 
لخطر مباشر؟ إذا كان األمر كذلك، كم من الوقت متاح قبل تدهور الوضع؟

وجود قدرات محلية وقيامها بوظائفها: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات والبنية 	 
التحتية المحلية في االستجابة؟ ما الدافع والمهارات التي يمكن أن تعتمد عليها االستجابة؟ وستوفر 
للقدرات  كامل  استبدال  إلى  حاجة  هناك  كانت  إذا  عما  معلومات  األسئلة  هذه  على  اإلجابات 

)المحلية( أو ما إذا كان يمكن لألطراف المحلية المعنية تحمل بعض المسؤولية.

ثانًيًا، يتم إجراء مراجعة أكثر تفصياًل لخيارات االستجابة المحتملة. وعلى أساس عدد من المعايير، 
مثل التوقيت والتكاليف واألمن.. إلخ. سيتم اختيار الخيار األنسب.

تماشًيا مع مبادئ المساءلة أمام السكان المتضررين، فإن القرار بشأن كيفية التدخل يجب أن يشرك 
السكان المتضررين قدر اإلمكان.

ويؤدي تحليل االستجابة إلى قرار يتعلق بما يلي:

المكون األساسي الذي ينبغي أن يكون )المكونات األساسية التي ينبغي أن تكون( محور التدخل.	 
المخرج الذي سيتحقق )المخرجات التي ستتحقق(.	 

34     األنواع الثالثة للتدخالت هي: اإلغاثة، ودعم سبل كسب العيش، والتدخل الهيكلي.
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3-2 المرحلة 2: الصياغة والتخطيط

                                         الصياغة والتخطيط
     

    
   

لم 
لتع

 وا
ئي

نها
 ال

ييم
لتق

  ا
   

   
    

ل    
التقييم األّولي والتحلي

والرصد التنفيذ 

هدف (أهداف) المشروع ومنطق التدخل
(SMART) صياغة أهداف ذكية

صياغة منطق التدخل (مسار األثر أو سلسلة 
النتائج)

تحليل المخاطر
صياغة افتراضات عن العوامل 

الخارجية وتحليل المخاطر
إجراء تحليل لألطراف المعنية

إطار الرصد
صياغة إطار رصد النتائج

إعداد خطة النشاط والموارد
تحديد أي من العوامل الخارجية 

(المخاطر) يجب رصدها

الشكل 3-2: الخطوات األساسية في مرحلة التخطيط

في أثناء مرحلة التقييم األولي )تحليل االستجابة( ُتتخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالمشروع. وال سيما:
1.  تحديد المشكلة األساسية التي يجب التعامل معها )المكون األساسي لوحدة األمن االقتصادي(.

2. انتقاء خيار االستجابة )المخرجات المطلوبة(.

استراتيجية  تفصيلية، وهي  تدخل  المشروع في وضع خطة  لمرحلة تخطيط  الرئيسي  الدور  يتمثل 
توضح كيفية عمل المشروع وسبب عمله. وسيجري وضع نظرية المشروع بالكامل من خالل:

3. صياغة هدف واضح يصف بدقة ما يمكن أن يحققه المشروع.
4. وضع منطق تدخل مفصل يشرح كيف سيحقق المشروع هذا الهدف.

5. إجراء تحليل سليم للعوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على المشروع )تحليل المخاطر(.
6. وضع إطار للرصد يتضمن مؤشرات محددة لقياس التقدم المحرز بمجرد بدء المشروع.

الشكل 3-3: تمثل النقاط من 3 إلى 6 الخطوات األساسية في تصميم المشروع

وُيعد نموذج مقترح المشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي هو المصدر الرئيسي في هذه المرحلة 
الثانية من المشروع )الملحق 1(.

منطق التدخل 

العوامل الخارجية

النتائج
الوسيطة المخرجات األنشطة المدخالت

5

46
3 2 1

المشكلة 
األساسية 

الهدف
حل المشكلة 

األساسية

II I
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السيناريو: ماكوندو
السياق: األشخاص الذين يعيشون في مدينة ماكوندو وحولها محاصرون في أزمة مزمنة حدثت خاللها عدة دورات من النزوح والعودة على مدار العقد 
الماضي. وقد تحسن الوضع خالل العامين الماضيين وتمّكن المجتمع المحلي المقيم من استئناف أنشطة كسب العيش التي تركز في الغالب على الزراعة 
والتجارة. وال تزال المجموعات المسلحة تتحرك بحرية في الغابات والتالل المحيطة بها التي تتخذ منها منطلًقا لشن هجمات على القوات الحكومية. 
وال يزال هذا األمر يسبب نزوح سكان الريف ويفر كثير من السكان إلى أقاربهم في ماكوندو. ويشكل األشخاص النازحون داخلًيا عبًئا كبيًرا على 
السكان المحليين الذين يكافحون من أجل التعافي اقتصادًيا. وتعمل األسواق ويتزايد الطلب على المنتجات الزراعية. وبينما ركزت الجهود التي ُبذلت 
في الماضي بصفة أساسية على توفير اإلغاثة للنازحين داخلًيا، ترغب »اللجنة الدولية« اليوم في مساعدة السكان الضعفاء على استعادة سبل عيشهم 

عن طريق زيادة دخلهم.

)هذا ليس شكال ولكنه صورة( الشكل: مشهد عام لمدينة ماكوندو

السكان المتضررون )المجموعة المستهدفة(: 200 أسرة مقيمة في ماكوندو

وضع األمن االقتصادي
استهالك الغذاء: مقبول ولكن األسر تواجه صعوبة في الحصول على مصادر البروتين الحيواني.	 
إنتاج الغذاء: إنتاجية النظم الزراعية الحالية منخفضة.	 
الدخل: ستحتاج األسر المحددة إلى دخل إضافي بنسبة 15-30% لتغطية احتياجاتها األساسية بطريقة مستدامة.	 
ظروف المعيشة: مقبولة ولكن السكان يكافحون من أجل الحفاظ على األماكن التي تؤويهم واالستعاضة عن المواد المنزلية األساسية.	 
التغذية: انتشار سوء التغذية ليس مثيًرا للقلق ويتماشى مع المستوى السائد في البلد ككل.	 

األسباب الرئيسية للمشكلة
ازدياد الضغط االقتصادي بسبب وجود النازحين داخلًيا.	 
االفتقار إلى وسائل اإلنتاج.	 
ضعف المهارات الزراعية.	 
ضعف المؤسسات الحكومية وعدم قدرتها على تقديم الدعم الالزم.	 
لم يتمكن اإلنتاج الحيواني من استئناف العمل بسبب نهب المجموعات المسلحة للماشية على نطاق واسع.	 

التنبؤ: ينتمي رئيس البالد المنتخب مؤخًرا إلى منطقة ماكوندو. ومن المتوقع أن يحافظ على أمن المدينة. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تأتي 
موجات جديدة من النازحين داخلًيا إلى المدينة. ومن المتوقع أن يحافظ المسلحون على وجودهم في المناطق الريفية، وهو ما لن يصب في مصلحة 
استئناف األنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية. ويجري حالًيا بناء خط سكك حديدية جديد مما سيضمن ربًطا أفضل بين ماكوندو والمدن األخرى في 

البالد. وسيكون هذا األمر مالئًما لتنمية التجارة في المستقبل.
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مثال للحالة
هذا  في  الواردة  األمثلة  ستعتمد  أفضل،  بشكل  النتائج  على  القائمة  اإلدارة  دورة  لتوضيح خطوات 
الفصل على دراسة حالة مفترضة. وبعد عرض السيناريو، يشير كل النص المعروض على خلفية 

رمادية )كما في المربع التالي( إلى مثال لحالة »ماكوندو«.
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خيار االستجابة: بعد عدة مناقشات جماعية ومشاورات مع جمعيات المزارعين المحليين والتقنيين الحكوميين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطالق 
مشروع الستزراع األسماك للسكان الضعفاء وجمعيات المزارعين. وُيعد استزراع  األسماك أقل عرضة للنهب وهو نشاط يمارسه الكثيرون بالفعل. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن اإلنتاجية منخفضة بسبب تكاثر األسماك دون المستوى المطلوب، وألن أحواض استزراع األسماك تغمرها المياه باستمرار 

ألن موقعها غير مناسب. وسيوفر المشروع المخرجات التالية:
تدريب المزارعين على التقنيات المحسنة.	 
توفير األدوات والمواد الالزمة إلنشاء أحواض عالية المستوى.	 
توفير ساللة منتجة من أسماك البلطي.	 

المرحلة األولى: بداية، سيتم تدريب 20 جمعية تضم كل منها 10 مزارعين وتزويدهم باألدوات وأفراخ األسماك.

المرحلة الثانية:  بمجرد إنشاء أحواض األسماك الخاصة بالجمعيات على نحو جيد وتحقيقها اإلنتاج المطلوب، سيحصل األعضاء على الدعم إلنشاء 
أحواض استزراع األسماك الخاصة بهم.
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3-2-1 صياغة األهداف
النتائج. وبمجرد  القائمة على  التدخل- هي جوهر اإلدارة  النتائج المخطط أن يحققها  األهداف– أو 
صياغتها في بداية مرحلة التخطيط، فإنها تحدد اتجاه العمل وتوجه العملية إلى أن يتم االنتهاء من 
المشروع. وفي نهاية المشروع، تجري مقارنة النتائج باألهداف األصلية. لذلك، فإن تدوين أهداف 
مديري  جميع  يتقنه  أن  يجب  أمر  وهو  للمشروعات،  الناجحة  اإلدارة  من  أساسًيا  جزًءا  ُيعد  جيدة 

المشروعات.

ملحوظة
بينما تأتي األمثلة المبينة أدناه بشكل أساسي على مستوى الهدف المحدد )المحصلة النهائية المستهدف 

تحقيقها على المدى القصير(، تنطبق التوصيات أيًضا على مستويات أخرى من األهداف.

األهداف الجيدة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي
المستفيدين.  الحقيقي على مستوى  التغيير  الهدف  بادئ ذي بدء، يجب أن يصف  الجيد؟  الهدف  ما 
وثمة خطأ شائع يتمثل في الوقوع في »فخ النشاط أو المخرجات« وتدوين األهداف الموجهة نحو 

المخرجات:

لدى كل مستفيد حوض أسماك جديد ممتلئ بأسماك البلطي المنتجة. ال 
إذا تحقق هذا الهدف، فقد تم تنفيذ أنشطة المشروع بشكل صحيح وتلقى المستفيدون السلع والخدمات 
)إنشاء حوض األسماك وتوفير األسماك(. ومع ذلك، فإنه ال يخبرنا ما إذا كان للمشروع أي أثر على 
األمن االقتصادي للسكان. وإذا كانت إدارة األحواض سيئة، أو كانت األحواض ملوثة أو تعرضت 
للدمار، فإنها ستكون عديمة الفائدة. وعالوة على ذلك، إذا لم يكن هناك وصول إلى األسواق أو إذا لم 
يكن لدى العمالء المحتملين المال الالزم لشراء األسماك، فإن مساهمة المشروع في اقتصاد األسرة 

ستظل محدودة.

لذلك ينبغي أن نهدف إلى صياغة أهداف تسعى إلحداث تغيير حقيقي في األمن   االقتصادي كما في 
المثال التالي:

زاد المستفيدون من دخلهم بواسطة إنتاج األسماك. نعم 
إذا تحقق هذا الهدف، فإن األسر تنجح في استخدام أحواض األسماك لتحقيق الدخل الذي يجب بطبيعة 

الحال أن يمكنها من توفير احتياجاتها األساسية بشكل أفضل.

األهداف الجيدة هي أهداف ذكية
األهداف  تستوفي  أن  يجب  االقتصادي،  األمن  مستوى  على  تغيير  إحداث  استهداف  إلى  باإلضافة 
أهداف جيدة وهي من خالل جعلها  لتدوين  المعايير األخرى. وثمة طريقة سهلة  كثيًرا من  الجيدة 

:)SMART( »ذكية«

محددة   S
قابلة للقياس   M

قابلة للتحقيق   A
R  ذات صلة

محددة الزمن   T

محددة
يجب وصف التغييرات المطلوب إحداثها بدقة. ما الذي سيتغير بالضبط؟ إلى أي مدى؟ لمن؟

يمكن إعادة صياغة المثال أعاله على النحو التالي:

200 أسرة مقيمة في مدينة ماكوندو زادت دخلها الشهري بمعدل %20.
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قابلة للقياس
األهداف القابلة للقياس هي شرط مسبق للرصد والتقييم الالحقين. وإذا لم نتمكن من قياس التغيير 

المطلوب إحداثه، فإننا لن نعرف إن كان قد تم تحقيقه بالفعل وإلى أي مدى.

ملحوظة
يوفر اإلطار المرجعي35 لوحدة األمن االقتصادي قائمة )غير شاملة( بالمؤشرات الموصى بها لكل 

مكون من المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي.

قابلة للتحقيق
من شأن وضع أهداف غير واقعية إعاقة نجاح المشروع. وإذا حاولنا زيادة الدخل بنسبة 70% من 
خالل االستزراع السمكي، فغالًبا ما يفشل المشروع في تحقيق أهدافه، ببساطة ألن هدف 70% مبالغ 
فيه. وعلى الرغم من أنه قد ال يزال يحقق محصالت نهائية إيجابية للمستفيدين، فإن التقييم النهائي 

سوف يخلص إلى أن المشروع فشل ألنه كان واضًحا أن األهداف لم تتحقق.

ذات صلة
في  المحدد  النحو  الحقيقية على  وأولوياتهم  المستفيدين  احتياجات  يلبي  الصلة هو هدف  ذو  الهدف 

مرحلة التقييم األولي.

النفقات  تغطية  في  صعوبة  واجهوا  السكان  أن  األولي  التقييم  أظهر  بنا،  الخاص  الحالة  مثال  في 
األساسية وكانوا عرضة لخطر الديون. ويمكن إغالق هذه الفجوة عن طريق رفع متوسط   الدخل بنسبة 
20%. وباإلضافة إلى ذلك، فإن زيادة إنتاج األسماك ينبغي أن تساعد في تحسين استهالك السكان 

للغذاء ألن نظامهم الغذائي الحالي تنخفض فيه البروتينات الحيوانية.

محددة الزمن
يجب أن يتضمن كل هدف موعًدا نهائًيا يحدد متى يجب تحقيق التغييرات المخطط لها. وفي حالة مدينة 

ماكوندو، يجب أن يمكن تحقيق الهدف )المرحلتان األولى والثانية( في إطار زمني مدته 18 شهًرا.

وأخيًرا، يجب أن يتضمن كل هدف محدد بياًنا حول كيفية تحقيقه. وفي الحالة الواردة في المثال، ستتم 
زيادة الدخل من خالل توفير الدعم لالستزراع السمكي.

ومن ثم، يمكن التعبير عن الهدف المحدد الكامل على النحو التالي:

بحلول ]إتاحة فترة 18 شهًرا من بداية المشروع[، ستكون 200 أسرة مقيمة ضعيفة في ماكوندو قد زادت 
من متوسط   دخلها الشهري بنسبة 20%. وسيتم تحقيق ذلك عن طريق توفير أفراخ أسماك البلطي المنتجة، 

واألدوات المطلوبة، والتدريب على الممارسات المحسنة لالستزراع السمكي.

الشكل 3-4:  في المرحلة األولى من المشروع، من الضروري أن يحصل أعضاء كل مجموعة على دعم تقني عن كثب.

35    »اللجنة الدولية«، اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي من أجل السكان المدنيين، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، نيسان/ 
أبريل 2016، متاح في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي.
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يتضمن اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي أهداًفا محددة مصاغة مسبًقا لجميع المكونات 
األساسية

الغرض من اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي هو تيسير وضع أهداف محددة، وهو يوفر 
هدًفا محدًدا سبقت صياغته لكل مكون أساسي من مكونات وحدة األمن االقتصادي. ويكون المطلوب 

مجرد استيفاء التفاصيل.

الهدف المحدد: دعم الدخل
XX ]السكان المستهدفون[ في ]المكان )األماكن([ XX قاموا بحماية/ استعادة/ تحسين دخلهم، بحيث 

إنه بحلول XX ]الشهر[:
]يصل دخل األسرة إلى ما ال يقل عن XX لكل فرد[ أو..	 
]يمثل دخل األسرة XX% من تكلفة الحد األدنى لسلة المستهلك أو XX% من خط الفقر[ أو..	 
]يصل دخل األسرة إلى XX% على األقل من مبلغ ما قبل األزمة )أو المبلغ الحالي([ أو..	 
]XX% من ميزانية األسرة تأتي من الدخل الناتج عن التحويل/ النشاط[ أو..	 
]يمكن أن توفر األسر ما ال يقل عن XX شهرًيا من التحويل/ النشاط[.	 

سيتحقق ذلك من خالل ]تحديد نوع/ محتوى تدخل وحدة األمن االقتصادي[.

الشكل 3-5:  هدف محدد مصاغ مسبًقا لمشروعات دعم الدخل من اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي. وتورد النقاط 
الفرعية المؤشرات البديلة التي يمكن استخدامها لجعل العنصر األساسي المعني محدًدا وقاباًل للقياس. 

مشروعات ذات أهداف متعددة، مثل مشروعات المال مقابل العمل
بالنسبة ألي شخص عمل في مشروعات »المال مقابل العمل«، فقد ُيطرح سؤال هنا. ماذا يحدث 
يكون  الحال،  وبطبيعة  المختلفين؟  للمستفيدين  الدعم  توفر  أهداف  عدة  بين  التدخل  يجمع  عندما 

لمشروعات المال مقابل العمل فائدة مضاعفة على النحو التالي:
1. توفر مصدر دخل مؤقت لألسر الضعيفة )المستفيدون المباشرون من المشروع(.

← هذا تدخل إغاثة.36
2.  ُتستخدم لتنفيذ العمل الذي يفيد مجموعة أكبر من السكان أو مجتمًعا محلًيا بأكمله )المستفيدون غير 
المباشرين(. وبطبيعة الحال، تقوم مشروعات المال مقابل العمل ببناء/ إعادة تأهيل البنية التحتية 

الحيوية مثل الطرق أو مشروعات الري أو األسواق.
يمكن  والعمليات،  والمؤسسات  السياسات  عناصر  من  عنصًرا  التدخالت  هذه  عززت  ←  إذا 

اعتبارها تدخالت هيكلية.37

الشکل 3-6:  بيت الهيا، غزة، کان لمشروع المال مقابل العمل هدف مزدوج يتمثل في توفير الدخل لألسر الضعيفة 
وتحسين حالة طريق مهم للتجارة المحلية.

36    هناك بعض المرونة هنا فيما يتعلق بالمكون األساسي/ الهدف المحدد؛ حيث يجب تضمين الهدف المرتبط بالمبالغ النقدية الخاصة بمشروع 
المال مقابل العمل. ويدرج بعض المستخدمين المبالغ النقدية المشروطة تحت »دعم الدخل« في حين يستخدم البعض اآلخر الهدف المحدد 
)وما يرتبط به من مؤشرات( ذا الصلة باالحتياجات األساسية )مثل النفقات األساسية األخرى، أو استهالك الغذاء، أو ظروف المعيشة(. وفي 

الواقع، فإن التقييم األولي هو الذي سيوفر معلومات عن أهم الثغرات التي ينبغي أن تساعد هذه المبالغ النقدية على »سدها«.
37    فيما يتعلق بالهدف المحدد الستخدام هذا الجزء الهيكلي من المشروع، يمكن اعتبار كثير من المشروعات مساندة إلنتاج الغذاء، في حين 
قد يهدف البعض اآلخر إلى توليد الدخل أو استعادته. وهنا أيًضا، إنه التقييم األولي الذي يجب أن يخبرنا بالمزايا التي قد توفرها البنية 

األساسية المستعادة أو الهدف اآلخر للمجتمع المحلي.

IC
RC

 



48

دليل وحدة األمــن االقتصــــادي

ُيعد  العمل هي »مشروعان في مشروع واحد«. وفي حين  مقابل  المال  فإن مشروعات  وبالتالي، 
هذا أمًرا جيًدا في حد ذاته؛ حيث يمكن تحقيق أمرين في وقت واحد، غالًبا ما يفتقر تصميم مثل هذه 
المشروعات إلى الوضوح. ويؤدي هذا إلى عدم اكتمال المقترحات الخاصة بالمشروعات واالرتباك 

بشأن األهداف والمؤشرات.

وبينما ينبغي، بطبيعة الحال، أن يكون الهدف المحدد األول والرئيسي ألي مشروع للمال مقابل العمل 
هو الجانب المدر للدخل، فإن أهمية الهدف الثاني )الجزء الهيكلي( قد تختلف اختالًفا كبيًرا، وسيتعين 
على مدير المشروع تحديد األهمية التي سيحظى بها. ومع ذلك، إذا كان المشروع سيصبح أكثر من 
»عالج عن طريق العمل«، فيجب وضع نظرية للمشروع لكل من الهدفين، وينبغي أن يشمل الرصد 

والتقييم النهائي كال الهدفين.

3-2-2 صياغة منطق التدخل
منطق التدخل هو استراتيجية المشروع. وهو يصف كيف سيتم تحقيق مخرجات المشروع )مرحلة 
التنفيذ( ويشرح كيف ستؤدي تلك المخرجات إلى محصالت نهائية )مرحلة النتائج(. وهو يفعل ذلك 

عن طريق تقسيم عملية المشروع إلى سلسلة من األسباب والتأثيرات.

ُتعد سلسلة النتائج ومسار األثر نوعين من منطق التدخل، ويورد القسم 2-5 وصًفا تفصيلًيا لهما.

استخدام سلسلة النتائج
من أجل توزيع بسيط غير متكرر للغذاء تتحول فيه المخرجات )حصول المستفيدين على الغذاء( 
بشكل مباشر إلى محصلة نهائية على المدى القصير )تحسين المستفيدين استهالكهم الغذائي(، قد تكون 

سلسلة النتائج كافية لتلخيص استراتيجية المشروع.

تحويل المخرجات إلى نتيجة على الفور

أثر 
إنساني 
إيجابي

طرود
المواد الغذائية

تحسين
 األمن

االقتصادي 

تحسن
 استهالك
 الغذاء 

حصول 
المستفيدين
على الغذاء

توزيع 
الغذاء

الشكل 3-7:   بالنسبة للتدخالت البسيطة التي يتم فيها على الفور تحويل المخرجات إلى نتائج، يمكن أن تكون سلسلة 
النتائج طريقة جيدة لتلخيص التدخل. ومع ذلك، الحظ أنه حتى في مثل هذه الحالة البسيطة، ثمة بعض 

الخطوات الوسيطة المهمة- تخزين الطعام وطهوه- التي ال تظهر في سلسلة النتائج.

التدخالت  أو  العيش  كسب  سبل  دعم  مشروعات  مثل  تعقيًدا-  األكثر  بالمشروعات  يتعلق  فيما  أما 
التغييرات  إلحداث  واستخدامها  صحيح  بشكل  المخرجات  مع  التعامل  فيها  يجب  التي  الهيكلية-  
المخطط لها، تكون سلسلة النتائج غير كافية كنظرية للمشروع. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أنها 
ال توفر معلومات عما يحدث بين المخرجات ومستوى المحصلة النهائية على المدى القصير. وُيشار 

إلى نقطة الضعف األساسية هذه في سلسلة النتائج أيًضا باسم »الحلقة الوسطى المفقودة«.

الشكل 3-8:  الفجوة بين المخرجات ومستوى المحصلة النهائية على المدى القصير هي نقطة ضعف أساسية في 
سلسلة النتائج.

هناك عدة خطوات وسيطة يجب إكمالها

تحقيق األثر 
اإلنساني 
المرغوب

توفير مدرب

لدى »اللجنة 
الدولية« 

أدوات وأفراخ 
األسماك

استعادة األمن 
االقتصادي استعادة الدخل

اكتساب 
المستفيدين 
مهارات جديدة

المستفيدون 
لديهم أدوات 

وأفراخ 
األسماك

تدريب 
المستفيدين

توزيع األدوات 
وأفراخ 
األسماك

?
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صياغة مسار األثر
بالنسبة للمشروعات التي تتطلب تحويل المخرجات من أجل تحقيق النتائج، فإن النهج الموصى به هو 

تطوير مسار األثر.38 وفيما يلي كيفية عمل ذلك:
مساًرا 	  تتخذ  فإنك  لدخلهم«(،  المستفيدين  المثال »زيادة  سبيل  )على  المحدد  هدفك  من  انطالًقا 

بذلك، عليك أن  الوسيطة(. وللقيام  الوسيطة الضرورية39 )المراحل  الخطوات  عكسًيا وتستبعد 
تسأل نفسك ما الذي يجب أن يحدث لزيادة الدخل. واإلجابة هي »يجب بيع األسماك في السوق«. 
ثم سل نفسك ما الذي يجب أن يحدث بحيث يمكن للمستفيدين بيع األسماك في السوق. واإلجابة 
هي »جمع األسماك التي يمكن بيعها في السوق«. استمر في اتباع هذا المسار العكسي حتى تصل 

إلى المخرجات أو مستوى النشاط.
←  على عكس العوامل الخارجية )انظر القسم 3-2-3(، ُتعد جميع هذه الخطوات / المراحل الوسيطة 

أجزاًء ال تتجزأ من المشروع.
من 	  تكوينه  أو  رسمه  ويمكن  المشروع.  خريطة  من  كنوع  بصرًيا  األثر  مسار  عرض  ينبغي 

هذا  ُيعد  األخرى،  المشروعات  وثائق  أو مجموعة صور. وعلى غرار  ملصقة«  »مالحظات 
المسار أداة عمل ينبغي مراجعتها وتحديثها بانتظام.

في التفكير في نظرية التغيير، فإن عملية إنشاء مسار األثر ال تقل أهمية عن النتيجة.40 ويوصى 	 
والمستفيدين  الفريق  أعضاء  جميع  تشمل  تشاركية  بطريقة  التدخل  منطق  تطوير  يتم  أن  بشدة 
واألطراف المعنية الرئيسية كذلك. وستساعد المناقشات حول كل خطوة من خطوات المشروع 

وتسلسلها.. إلخ على جعل االفتراضات األساسية41 مرئية وستضمن فهًما مشترًكا للعملية.

38     مفهوم مسار األثر، أو المسار السببي، أو مسار التغيير، مستمد من نهج نظرية التغيير، والذي لم يناقشه هذا الدليل. لالطالع على 
.www.theoryofchange.org مقدمة حول »التفكير في نظرية التغيير«، انظر

39     في »التفكير في نظرية التغيير«، تسمى هذه أيًضا »شروًطا مسبقة«.
40     من المهم مالحظة أن نهج نظرية التغيير ليس عملية جامدة وذات صفة رسمية. في حين أن اإلجراء الموصوف هو بصفة عامة 
جزء من الطريقة المتبعة، وهناك مجال لالختالف الكبير في العملية ككل. وهذا أمر مقصود ويعتبره الممارسون إحدى نقاط القوة 

في هذا النهج.
41     على سبيل المثال، قد يكون لدى المستفيدين وموظفي »اللجنة الدولية« افتراضات مختلفة حول كيفية بيع األسماك، أي السوق 
المراد استخدامها، وكيفية الوصول إليها، ومعدل بيع األسماك، والمشترين.. إلخ. وستؤدي مناقشة هذه الخطوات الفردية بالتفصيل 

إلى اتفاق على كثير من تفاصيل المشروع.

http://www.theoryofchange.org
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سقف المساءلة

تحسن الصحة 
والتغذية

تغطية االحتياجات
األساسية لألسرة

زيادة الدخل 
بنسبة 30 %

بيع األسماك في 
السوق

جمع األسماك

الحفاظ على 
األحواض

امتالء األحواض
 باألسماك

توفير أفراخ 
األسماك

ملء األحواض 
بالمياه

حفر األحواض

لدى المستفيدين
األدوات المطلوبة

لدى المستفيدين 
المهارات المناسبة

توزيع األدوات تدريب المستفيدين

مشروعات 
ومبادرات 
أخرى 

مشروعات 
ومبادرات 
أخرى 

النشاط

النتيجة الوسيطة
المخرجات

النتيجة

الشكل 3-9:  مسار أثر المرحلة الثانية من مشروع ماكوندو. تكونت المرحلة األولى من إنشاء أحواض الستزراع 
األسماك مع جمعيات المزارعين )غير موضحة هنا(. ثم ضاعفت المرحلة الثانية حجم المشروع بتقديم 

الدعم ألعضاء الجمعيات كل على حدة.
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منطق التدخل واستراتيجيات الخروج42
أن  ينبغي  رأينا،  كما  المستفيدين؟  تجاه  مسؤوليتنا  تنتهي  أين  وهو:  يجب طرحه،  آخر  سؤال  هناك 
في  فقط  تسهم  أن  يمكن  ولكن  القصير،  المدى  على  نهائية  محصالت  الفردية  المشروعات  تحقق 
المحصالت النهائية على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. وفي الواقع، ال ينبغي أن يكون هذا 
النقل التدريجي للمسؤوليات حدًثا عشوائًيا ولكن عملية جيدة التنسيق. ويجب أن تكون هناك استراتيجية 
واضحة فيما يتعلق بكيفية تولي المستفيدين اإلدارة بعد انتهاء المشروع. وتسمى هذه االستراتيجيات 
استراتيجيات الخروج. والسيناريوهات الثالثة الرئيسية هي: التخفيض التدريجي، واإلنهاء التدريجي، 

ونقل األنشطة43 ويتم شرحها في الجدول 1-3.

سياق نموذجيمثالالوصف

التخفيض التدريجي هو: التخفيض التدريجي 
تخفيض تدريجي ألنشطة 
البرنامج. وغالًبا ما يقترن 

تخفيض الموارد التي تستخدمها 
»اللجنة الدولية« بنقل جزئي 

للمسؤولية إلى األطراف المعنية 
المحلية.

وغالًبا ما يكون التخفيض 
التدريجي مرحلة تمهيدية 
لإلنهاء التدريجي أو نقل 

االنشطة أو كليهما.

بعد عدة جوالت من التوزيع 
الشامل للغذاء، تنتقل »اللجنة 

الدولية« إلى استهداف 
األسر الضعيفة بشكل خاص 

وبرامج االستهداف الذاتي 
مثل المال مقابل العمل.

االنتقال من أزمة حادة إلى 
أزمة مزمنة، عندما يتم تقليل 

حجم أنشطة اإلغاثة.

تسحب »اللجنة الدولية« اإلنهاء التدريجي
مشاركتها بالكامل دون تحويل 

البرنامج إلى منظمة أخرى 
لمواصلة التنفيذ. ومن حيث 
الوضع األمثل، يتم اإلنهاء 

التدريجي للبرنامج بعد تحقيق 
تغييرات دائمة أو ذاتية 

االستدامة، ومن ثم إنهاء الحاجة 
إلى مدخالت خارجية إضافية.

تنسحب »اللجنة الدولية« بعد 
إتمام تدخل دعم سبل كسب 
العيش الذي وفر للمستفيدين 

مدخالت جيدة ومهارات 
محسنة.

في أثناء االنتقال من أزمة 
مزمنة إلى وضع ما بعد 

األزمة. وإذا كان االشخاص 
المعنيون قادرين على استئناف 

سبل كسب العيش وكانت 
المؤسسات والخدمات األساسية 
تعمل بشكل صحيح، فال توجد 

حاجة لمزيد من الدعم.

تنقل »اللجنة الدولية« أنشطة نقل األنشطة
البرنامج إلى المؤسسات أو 

المجتمعات المحلية. 
وفي أثناء تصميم البرنامج 

وتنفيذه، ينصب التركيز على 
بناء القدرات المؤسسية بحيث 

يمكن أن تستمر الخدمات 
المقدمة من خالل المنظمات 

المحلية.

تنسحب »اللجنة الدولية« بعد 
تدخل هيكلي ينجح في بناء 

القدرات المحلية.

وضع مزمن أو وضع ما بعد 
األزمة، يتم فيه تنفيذ تدخالت 

هيكلية تركز على بناء القدرات 
المحلية.

الجدول 3-1: التصنيف األساسي الستراتيجيات الخروج الشائعة

كل  يتضمن  أن  هو  يهم  ما  االنسحاب.  استراتيجية  على  نطلقه  الذي  االسم  المهم  ليس  النهاية،  في 
مشروع استراتيجية خروج تحدد كيفية إدارة االنتقال من المحصالت النهائية على المدى القصير إلى 
المحصالت النهائية على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. ويجب توثيق استراتيجية الخروج في 

مقترح المشروع.

42     لمزيد من العناصر حول استراتيجيات الخروج وإعداد البرامج، يرجى الرجوع إلى دليل »استجابة وحدة األمن االقتصادي- تنفيذ 
المشروع«.

عملي  توجيه  الخروج-  استراتيجيات  عن  نعرفه  ما  وإيريكا،  وجوبيرت،  وكارا،  وغرينبولت،  وأليسون،  غاردنر،  أيًضا:  انظر       43
 C-SAFE 2005، التابعة   Learning Space التعلم اإلقليمية ألماكن  المبادرة  الميدان،  في  الخروج  استراتيجيات  لتطوير 
 Gardner, Alison, Greenblott, Kara and Joubert, Erika, What We Know About Exit Strategies
 – Practical Guidance For Developing Exit Strategies in the Field, C-SAFE Regional Learning

.Space Initiative, 2005
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3-2-3 تحديد العوامل الخارجية المهمة وتحليل المخاطر المرتبطة بها44
يتم تنفيذ كثير من مشروعات وحدة األمن االقتصادي في بيئات معقدة وغير مستقرة يمكن أن يؤثر 
فيها كثير من العوامل الخارجية على تقدم المشروع ومحصالته النهائية. ويوضح هذا القسم كيفية 

تحليل المخاطر المرتبطة بالعوامل الخارجية وأخذها في االعتبار.

المصطلحات: الخطر مقابل االفتراض
يمثل أي عامل خارجي يمكن أن يحول دون نجاح المشروع خطًرا محتماًل. وإذا كنت تخطط لتوزيع 
من  ألنه  مشروعك  على  يمثل خطًرا  المالئم  غير  والمناخ  خارجًيا  عاماًل  ُيعد  المناخ  فإن  البذور، 
المرجح أن تنخفض إنتاجية المحاصيل. وفي إدارة المشروع، ُتصاغ المخاطر المحددة بشكل إيجابي 
مالئًما  سيكون  المناخ  أن  في  المناخية  بالظروف  المتعلق  االفتراض  ويتمثل  افتراضات.  شكل  في 

للزراعة.

االفتراض
المناخ مالئم للزراعة 

الخطر
المناخ غير مالئم للزراعة 

الشكل 3-10: االفتراض هو صيغة إيجابية لخطر ما والعكس صحيح.

من الواضح أن إحدى هاتين الجملتين يمكن أن تكون صحيحة في حالة محددة. وبمجرد إطالق المشروع، 
سيكون المناخ إما مالئًما وإما غير مالئم للزراعة، ولكن ال يمكن أن يجمع بين االثنين.

كيفية تحديد العوامل الخارجية ذات الصلة بالمشروع
يجب تحديد جميع العوامل الخارجية التي لديها القدرة على تأخير مشروعنا أو تعطيله إلى حد كبير 
وتحليلها، وأيًضا، عند الضرورة، أخذها بعين االعتبار في نظرية مشروعنا، سواء عن طريق تعديل 
التدخل بغية الحد من خطر معين )استخدام المبيدات لحماية المحاصيل من اآلفات(، أو إذا لم يكن ذلك 

ممكًنا، عن طريق رصد العامل المعني )المناخ( بفعالية.

وتتمثل إحدى الطرق السهلة لتحديد العوامل الخارجية ذات الصلة في النظر إلى كل مرحلة على حدة في 
منطق التدخل وأن نسأل أنفسنا ما الشروط التي يجب توفرها حتى يبلغ المشروع المرحلة التالية. وفي حالة 

أحواض استزراع األسماك، على سبيل المثال، يمكننا التفكير في الخطوة التالية:

ثمإذا

و

تم جمع األسماك

- لم تتعرض األحواض للنهب أو التسميم.
- ال يوجد انتشار ألي مرض.

- ال يوجد نزوح للسكان المعنيين.

تم الحفاظ على األحواض

الشكل 3-11:  في كل خطوة من منطق التدخل، هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تحقيق الخطوة 
التالية.

44    »الخارجية« تعني ببساطة أنها ليست جزًءا من المشروع. وقد تكون هناك بعض التحديات المرتبطة بالعوامل الداخلية )القدرة على 
حشد الموارد في الوقت المناسب، والتسجيل المناسب للمستفيدين.. إلخ(. ولكنها تخضع بصفة أساسية لسيطرة »اللجنة الدولية«، 

ويمكن أن يؤدي التخطيط الجيد إلى الحد من المخاطر المحتملة إلى الحد األدنى.
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إذا أضفنا العوامل الخارجية ذات الصلة، تصبح نظرية التدخل لهذه الخطوة:

»إذا تم الحفاظ على األحواض وتحققت هذه االفتراضات الثالثة، فإنه يمكن جمع األسماك«.

وبالمثل، توجد عوامل خارجية أساسية في كل خطوة من خطوات منطق التدخل، تبدأ من الحصول 
على المدخالت45 وتمتد حتى خطوات تحقيق النتيجة النهائية. ومن المهم أن نضع في االعتبار أن 
كل هذه الشروط ضرورية لنجاح المشروع، وأنه حتى لو لم يكن هناك افتراض واحد صحيح، فإن 
المشروع قد يفشل كلًيا أو جزئًيا. ولهذا السبب، فإن تحديد العوامل الخارجية وتحليلها )وهو ما ُيشار 

إليه باسم تحليل المخاطر( هو خطوة أساسية في تخطيط المشروع.

وينبغي، كلما أمكن، تنفيذ هذه العملية بطريقة تشاركية؛ إذ سيساعد ذلك على الكشف عن االفتراضات 
الكامنة. على سبيل المثال، قد ال تكون على دراية بأن الطيور اآلكلة لألسماك يمكن أن تمثل مشكلة في 
وقت معين من العام وأنه يجب اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة هذا األمر. وبالمثل، قد ال يعرف المستفيدون 
البلطي. لذلك، يوصى بإجراء مراجعة دقيقة  عن أنه من المهم منع تهجين أنواع مختلفة من أسماك 

لمنطق التدخل مع الخبراء والمستفيدين كوسيلة ينصح بها لتحديد جميع العوامل ذات الصلة.

ملحوظة
إن أمكن، يجب االطالع أيًضا على الدروس المستفادة من مشروعات مشابهة سابقة. وللقيام بذلك، 
تحقق محلًيا )من خبراء، ومنظمات أخرى( وأيًضا في أرشيف »اللجنة الدولية« أو في مركز مصادر 

وحدة األمن االقتصادي.46

تحليل المخاطر
شجرة  باستخدام  تكون  بها  المرتبطة  والمخاطر  الخارجية  العوامل  لتحليل  البسيطة  الطرق  إحدى 

القرارات مثل تلك الموضحة أدناه:

الشكل 3-12:  شجرة القرارات لتحليل المخاطر: ينبغي تحليل كل افتراض/ خطر على حدة. وفيما يلي مناقشة للخطوات 
األربع التي تم إبرازها.

45     الخطوة األولى في كثير من التدخالت هي تعبئة الموارد مثل البذور أو اللقاحات أو المبالغ النقدية )لبرامج التحويالت النقدية(. 
ومن ثم، يكون االفتراض األول هو أن »كمية المدخالت المطلوبة ونوعيتها متاحة«.

46     يجب أن تتوفر مجموعة من الدروس المستفادة لمشروعات وحدة األمن االقتصادي في تاريخ مستقبلي.

ال يوجد أي إجراء آخر مطلوب

هذا عائق: قم بتعديل المشروع

هذا لن يحدث: ال تدرجه

هذا سيحدث: أعد التفكير في التدخل

1

2

3

4

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

هل يمكن التحقق من االفتراض؟

هل االفتراض صحيح؟

هل الخطر قريب من الصفر؟

هل الخطر قريب من 100%؟

هل يمكن إدارة المخاطر عن طريق تعديل 
المشروع؟

سيبقى هذا افتراًضا
أدرجه في مقترح المشروع/

اإلطار المنطقي

نعم

ال

ال

ال

ال
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الخطوة األولى: هل يمكن التحقق من االفتراض؟ هل هو صحيح؟
أواًل، نحدد ما إذا كان من الممكن التحقق من االفتراض أم ال في هذه النقطة من الزمن )في أثناء 

مرحلة التقييم األولي والتخطيط(. وفي هذا الصدد، يمكن تقسيم العوامل الخارجية إلى فئتين:

القائمة«.  »الشروط  باسم  إليها  وُيشار  تدخلنا،  دون  بالفعل،  موجودة  أنها  نعتقد  التي  أ.  الشروط 
ومعظمها يمكن التحقق منه في مرحلة التقييم األولي أو مرحلة التخطيط أو كلتيهما، ويجب البحث 

فيها كجزء من دراسة الجدوى.

أمثلة
َتوفُّر مياه جارية كافية للري، ولدى المستفيدين مهارات كافية لزراعة الخضراوات.

← ال تتعين متابعة االفتراضات التي ثبتت صحتها )توفر كمية مياه كافية(.
المستفيدين  )لدى  ثبت خطؤها  التي  لالفتراضات  التحليل  من  مزيد  إجراء  الضروري  ←  من 

مهارات كافية(.

ب.  الشروط التي نعتقد أنها ستوجد في المستقبل، حتى من دون تدخلنا. وهذه العوامل ال يمكن التحقق 
منها في الوقت الحاضر.

أمثلة
المناخ سيكون مالئًما للزراعة، واألشخاص المعنيون لن يضطروا للنزوح، والمحاصيل لن تتعرض 

للتدمير بسبب اآلفات.

←  من الضروري إجراء مزيد من التحليل لالفتراضات الخطأ أو االفتراضات التي ال يمكن 
التحقق منها.

الخطوة الثانية: هل يمكن إدارة المخاطر عن طريق تعديل المشروع؟
إذا كان افتراض ما خطأ أو ال يمكن التحقق منه، فإن الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كان من الممكن 

تعديل المشروع لتجنب الخطر أو الحد منه. وهذا ما يسمى »تخفيف حدة الخطر«.

سبل  إطار  منظور  من  الخارجية  العوامل  إلى  النظر  يمكن  الخطر،  حدة  تخفيف  ولتحقيق غرض 
لتخفيف حدته  المطلوبة  إلى مصدر الخطر، ستختلف اإلمكانيات  المستدامة. واستناًدا  العيش  كسب 

واالستراتيجية المتبعة في ذلك على النحو الموضح في الجدول 2-3.

االستراتيجيات الممكنة لتخفيف حدة الخطرأمثلة

العوامل الخارجية المتعلقة 
باألصول لدى المستفيدين 

وتوجههم*

دوافع المستفيدين 
ومهاراتهم وقدرتهم على 

العمل.
ملكية األصول المنتجة.. 

إلخ.

إذا لزم األمر، يمكن إدارة معظم هذه العوامل عن طريق إدراجها في 
المشروع )التعزيز/ توفير األصول(.

يمكن تعزيز المهارات الزراعية الضعيفة بواسطة التدريب، ويمكن استبدال 
األدوات المفقودة.. إلخ.

ملحوظة
ُيعد ضعف الدافع لدى المستفيدين خطًرا كبيًرا. ويمكن تخفيف حدة هذا 

الخطر عن طريق اتخاذ تدابير تعزز المساءلة، مثل المشاركة.

العوامل الخارجية المتصلة 
بالسياسات والمؤسسات 

والعمليات**

وجود شبكة كهرباء 
تعمل جيًدا، وتوفير 

االئتمان، ووجود إطار 
قانوني مناسب.. إلخ.

قد يكون من الممكن التأثير على بعض هذه العوامل عن طريق الدعم أو 
اإلقناع.

يمكن توفير االئتمان، ويمكن إصالح أحد الجسور، وقد يتم إقناع السلطات 
المحلية بمراجعة سياسة تقييدية ما..  إلخ.

العوامل الخارجية المرتبطة 
بسياق الضعف

والمناخ،  األمن،  انعدام 
وتفشي األمراض.. إلخ.

استراتيجيات  بعض  ولكن  مباشر،  بشكل  العوامل  هذه  على  التأثير  يمكن  ال 
تخفيف حدة الخطر قد تكون ممكنة )التلقيح، واختيار البذور المقاومة للجفاف.. 
المشروع أو  النظر في  الباقي كبيًرا، فسيتعين إعادة  الخطر  إلخ(. وإذا كان 

التخلي عنه.

*      من حيث المبدأ، ُيعد المستفيدون جزًءا ال يتجزأ من المشروع وليسوا عاماًل خارجًيا. ومع ذلك، فإن االفتراضات الخطأ بشأن مهارات المستفيدين 
ودوافعهم ُتعد خطًأ شائًعا في تخطيط المشروع، وغالبًا ما تؤدي إلى ضعف المحصالت النهائية. ولتقييم هذه العوامل تقييًما أولًيا أهمية بالغة للمشروعات 

التي تكون فيها مشاركة المستفيدين في عملية صنع القرار ضعيفة.
**  على وجه الخصوص، يمكن أن يكون لألطراف المعنية الخارجية )أي من ليسوا شركاء في المشروع( مثل السلطات أو الوكاالت األخرى أو من يتولون 

إدارة السوق، تأثير إيجابي أو سلبي على المشروع. ويناقش القسم 3-2-4 هذه القضية تحت عنوان: تحليل األطراف المعنية.

الجدول 3-2: يعتمد مدى تخفيف حدة الخطر اعتماًدا كبيًرا على نوع العامل الخارجي.



55

اإلدارة القائمة على النتائج لمشروعات وحدة األمن االقتصادي 

الخطوة الثالثة: ما مدى احتمال حدوث الخطر؟
بالنسبة للمخاطر التي ال يمكن إدارتها )بشكل كامل( عن طريق تعديل المشروع، يجب أن نحاول إجراء 
تقييم أولي الحتمال حدوثها. وبينما ال يكون من الممكن تحديد ما سيكون عليه المناخ في المستقبل بشكل 
مؤكد أو ما إذا كان السكان سيضطرون للنزوح أم ال، فإنه يمكن التنبؤ بشكل معقول بهذه األمور على 
أساس األحداث الماضية. ويمكن لالطالع على البيانات الثانوية والتحدث إلى األشخاص المعنيين )الجدول 

الزمني التاريخي( توفير معلومات قيمة في هذا الصدد.

وإذا لم يكن من المحتمل وقوع أحداث )حدوث الجفاف مرة كل عشر سنوات في المتوسط   تقريًبا(، 
فإننا نفترض أنها لن تحدث.

قوًيا  تهديًدا  تمثل  فإنها  أو مرتفًعا جًدا،  المخاطر مرتفًعا  احتمال حدوث  إذا كان  ناحية أخرى،  من 
السكان  واضطر  المشروع  فشل  إلى  سيؤدي  النزوح  كان  وإذا  للمشروع.  اإليجابية  للمحصلة 
المستفيدون إلى النزوح ثالث مرات على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد نحتاج إلى إعادة النظر 

في المشروع بأكمله بما أن هناك احتمااًل مرتفًعا أن يحدث نزوح آخر.

الخطوة الرابعة: المخاطر المتبقية
بعض المخاطر ال يمكن إدارتها بشكل كامل، وهذه المخاطر ال هي محتملة الحدوث جًدا وال غير محتملة 
لتخفيف حدة  المشروع مع أي استراتيجيات  المتبقية في مقترح  المخاطر  الحدوث. ويجب توثيق هذه 

المخاطر. وينبغي رصد المخاطر المتبقية بفعالية في أثناء مرحلة التنفيذ.

ويوضح الجدول التالي هذه الخطوات األربع في حالة مشروع ماكوندو.

هل يمكن التحقق االفتراض
من صحته؟

هل االفتراض 
صحيح؟

هل يمكن إدارة/ 
تخفيف حدة 

الخطر؟*

هل الخطر 
يقترب من 

الصفر؟

هل الخطر مرتفع 
جًدا؟

االستنتاج

أفراخ األسماك 
متاحة لملء 
األحواض.

نعم: ادرس 
السوق، واستشر 

المتخصصين.

االفتراض صحيح، وال –––نعم
توجد حاجة التخاذ أي 

إجراء.
المستفيدون ليسوا 

نازحين.
ال، ال يمكننا معرفة 

ما إذا كان هناك 
نزوح في المستقبل 

أم ال.

سيظل هذا افتراًضا– الالالغير معروف
هناك حاجة إلى رصد 

مستمر.

المستفيدون 
قادرون على 

تجميع القوة العاملة 
الالزمة لحفر 

األحواض.

نعم: التشاور 
مع المستفيدين 

ومقدمي المعلومات 
الرئيسيين.

نعم، يؤكد 
المستفيدون أنه 

يمكنهم القيام 
بذلك.

افتراض صحيح.–––

المياه الجارية 
متوفرة بشكل دائم.

نعم: المجاري نعم
المائية ال 

تجف.

افتراض صحيح. ال –––
حاجة للمتابعة.

يظل المستفيدون 
لديهم الدافع طوال 

العملية.

الدافع لدى غير معروفال
المستفيدين أمر بالغ 

األهمية. ويجب 
توقيع خطاب اتفاق 
لتحقيق أقصى قدر 

من االمتثال.

سيظل هذا افتراًضا– الال
هناك حاجة إلى رصد 

مستمر.

لن يحدث أي تفٍش 
لألمراض.

ال، ولكن يجب 
استشارة الخبراء.

ينبغي إدراج تدابير غير معروف
الوقاية من األمراض 

في التدريب.

سيظل هذا افتراًضا. الال
ويجب رصد حالة 

األسماك بشكل مستمر.
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هل يمكن التحقق االفتراض
من صحته؟

هل االفتراض 
صحيح؟

هل يمكن إدارة/ 
تخفيف حدة 

الخطر؟*

هل الخطر 
يقترب من 

الصفر؟

هل الخطر مرتفع 
جًدا؟

االستنتاج

لن تتعرض 
األحواض للنهب 

أو يتم تسميمها.

من الصعب تخفيف غير معروفال
حدة الخطر.

سيظل هذا افتراًضا.الال
إذا ظهرت مشكالت، 

تحقق مما إذا كانت 
سلطات الحماية يمكن 
أن تتدخل مع القوات 

العسكرية/ المجموعات 
المسلحة– هناك حاجة 

إلى رصد مستمر.
سيظل الطلب على 

األسماك مرتفًعا.
األسعار الحالية 

مستقرة مع تقلبات 
طفيفة.

مع وصول 
عمال السكك 
الحديدية، من 

المتوقع أن 
ترتفع األسعار.

رصد حركة سوق الالال
األسماك.

* توجد فروق كبيرة في توقيت العوامل الخارجية ومدتها؛ إذ إن بعض الظروف ال تكون مهمة إال في مرحلة معينة )مثل الحاجة إلى قوة عمل كبيرة 
في أثناء بناء األحواض( في حين تظل بعض الظروف األخرى مهمة على مدار المشروع )على سبيل المثال، عدم نزوح األشخاص المعنيين(.

الجدول 3-3:  قائمة )غير شاملة( بالمخاطر التي قد تواجه مشروع ماكوندو. ويجب رصد المخاطر المتبقية التي ال 
يمكن تجنبها/ تخفيف حدتها بشكل كامل.

عدم اإلضرار: تحليل المخاطر التي تنشأ من المشروع نفسه ومنعها

الشكل 3-13:  في بعض األحيان، يكون للمشروعات اإلنسانية تأثيرات سلبية على بعض األشخاص. المصدر: مشروع 
اسفير، الرسوم الكاريكاتيرية للميثاق اإلنساني.

اإلنساني.  المجال  في  العاملين  جميع  جانب  من  وأخالقي  مهني  التزام  هو  اإلضرار«  مبدأ »عدم 
تأثيرات سلبية على  إلى إحداث أي  ينبغي أن تؤدي مشروعاتنا  بقدر اإلمكان، ال  أنه،  ويعني ذلك 
المستفيدين أو على المجموعات السكانية األخرى. وإذ يتعين علينا دراسة المخاطر التي يتعرض لها 
البيئة، يجب علينا أيًضا تحليل الضرر المحتمل الذي قد تسببه مشروعاتنا.  الناجمة عن  المشروع 
االقتصادي  األمن  وحدة  لمشروعات  السلبية  التداعيات  على  األمثلة  بعض   4-3 الجدول  ويوضح 

واالستراتيجيات الممكنة، لتخفيف حدتها.

 We humanitarian 
agencies are aware 
that attempts to 
provide humanitarian 
assistance may 
sometimes have 
unintended adverse 
effects. In collaboration 
with affected 
communities and 
authorities, we aim to 
minimise them.

The Humanitarian Charter, 
Sphere Handbook

SphereProject.org

The Humanitarian  Charter
A rock-solid foundation for humanitarian response Learn more at SphereProject.org/HumanitarianCharter
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التداعيات السلبية لمشروعات 
وحدة األمن االقتصادي

االستراتيجية الممكنة لتخفيف حدتهامثال

انخفاض حجم مبيعات 
المسؤولين عن إدارة السوق

سيكون للتوزيع العيني الكبير للمواد الغذائية أو غير 
الغذائية تأثير سلبي على الطلب. وسيؤدي ذلك إلى 
خسائر للتجار الذين لديهم مخزون من تلك المواد.

حيثما أمكن، فكر في تدخل نقدي أو عن طريق قسائم، 
مما يتيح أيًضا ألنشطة األعمال المحلية االستفادة من 

التدخل.

يقوم العاملون في المجال اإلنساني باستنزاف زيادة في أسعار السوق
مخزونات السوق المحلية عن طريق شراء كميات 
كبيرة بشكل مباشر أو عن طريق تقديم مبالغ نقدية 

أو قسائم للمستفيدين. وإذا أصبحت السلع نادرة، 
فمن المرجح أن ترتفع األسعار. وسيؤثر هذا األمر 

على غير المستفيدين.

إجراء تقييم أولي لقدرة األسواق على استيعاب 
العرض. إذا کانت القدرة محدودة، فيجب دراسة 

تقديم مساعدة عينية أو الجمع بين المساعدات النقدية 
والعينية.

التوترات في المجتمع المحلي 
المضيف

يعيش األشخاص النازحون داخلًيا مع عائالت 
مضيفة. وال يستهدف تدخل »اللجنة الدولية« 

سوى النازحين. ويؤدي هذا األمر إلى حدوث توتر 
مع السكان الذين يتشاركون طعامهم وإقامتهم مع 

النازحين داخلًيا.

إشراك العائالت المضيفة في هذه العملية.
معرفة ما إذا كان يمكنهم االستفادة من برامج أخرى 

)الخدمات الصحية، أو خدمات المياه واإلسكان(.
النظر في إمكانية مساعدة العائالت المضيفة )اإلغاثة 

أو دعم سبل كسب العيش(.

وصول المساعدات في نهاية 
المطاف إلى حاملي السالح

بعد التوزيع، يشاَهد رجال مسلحون بحوزتهم بعض 
مواد المساعدات التي وزعتها »اللجنة الدولية«. 

ويمثل هذا األمر تهديًدا للتصور عن »اللجنة 
الدولية« وقد يعرضها للتشكيك في حيادها.

حيثما تكون المجموعات المسلحة قريبة من 
المستفيدين، فإنه ال يمكن تجنب هذا األمر بالكامل.

ومع ذلك، إذا تم تحديد الخطر، ينبغي بذل كل جهد 
ممكن الستهداف غير المقاتلين فقط. ويمكن أن تساعد 
توعية المستفيدين أيًضا على تخفيف حدة هذا الخطر.

تتلقى األسرة التي تعولها امرأة دعًما منتظًما من تقويض آليات التكيف القائمة
األقارب. وعندما يقع االختيار على هذه األسرة 
لتلقي المساعدة، ينتهي هذا الشكل من التضامن. 

وعندما ينتهي برنامج المساعدة، ال يمكن لألسرة 
االعتماد على الدعم المنتظم السابق من الشبكة 

االجتماعية.

ُيعد فهم طبيعة الشبكات االجتماعية أمًرا بالغ األهمية 
قبل استهداف األسر كل على حدة.

يجب محاولة البناء على استراتيجيات التكيف اإليجابية 
القائمة وتعزيزها.

يجب أن يكون لديك استراتيجية خروج واضحة!

االكتظاظ وزيادة الضغط على 
الموارد المحلية

يحفز توفير اإلغاثة بشكل مركزي ألحد مواقع 
النازحين داخلًيا الذي يسهل الوصول إليه مزيًدا 

من حركة السكان. وينتقل السكان إلى المكان الذي 
يعتقدون أنهم سيتلقون المساعدة فيه. ويؤدي هذا األمر 

إلى سوء ظروف المعيشة في ظل االكتظاظ ويزيد 
الضغط على البنية التحتية المحلية والموارد الطبيعية.

ال يمكن تجنب هذا األمر تماًما. ومع ذلك، من المهم 
تقييم القوى المحركة للسكان، والسيما مجموعات 

النازحين داخلًيا، قبل تنفيذ برنامج يمکن أن يؤدي إلی 
تحركات سکانية أخرى.

الجدول 3-4:  بعض األمثلة على التداعيات السلبية لمشروعات وحدة األمن االقتصادي. وُيعد الوعي بالمخاطر 
المحتملة أمًرا بالغ األهمية في توقع التأثيرات السلبية والحد منها.

متى يتم تحليل المخاطر؟
تحليل المخاطر هو عملية مستمرة ومتكررة ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن! ويعني هذا أنه في 
أثناء التقييم األولي، عندما يتم تحديد خيارات االستجابة المحتملة أواًل، فإننا نحتاج بالفعل إلى البدء في 
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة عن جدوى االستجابة )االستجابات( األكثر ترجيًحا. 
لخيارات  التفصيلية  المراجعة  إجراء  بمجرد  وواقعية  تفصياًل  أكثر  جدوى  دراسة  إجراء  يتم  وقد 
المحتملة لجمع معلومات إضافية عن  الحاجة  أيًضا  التدخل. ويعني هذا  االستجابة وصياغة منطق 

جدوى المشروع بعد فترة طويلة من مرحلة التقييم األولي.

3-2-4 تحليل األطراف المعنية

ما هو تحليل األطراف المعنية ولماذا هو مطلوب؟
)األطراف  المؤثرة  المحلية  الفاعلة  األطراف  ألن  ببساطة،  المشروع،  يفشل  األحيان،  بعض  في 
المعنية( ال تدعمه أو حتى تسعى بقوة لتقويضه. وللحد من خطر حدوث هذا األمر، من الضروري 
وجود فهم جيد لمصلحة األطراف المعنية المحلية وقدرتها على التأثير على المشروع. ويكون لتحليل 
األطراف المعنية أهمية كبيرة في السياقات العملية المعقدة التي تشمل مجموعة متنوعة من األطراف 

الفاعلة ذات المصالح المتباينة.
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إلى أي حد يختلف تحليل األطراف المعنية عن التقييم األولي؟
في أثناء التقييم األولي، يتم تحديد األطراف الفاعلة المهمة مثل المجموعات المسلحة، أو العائالت 
المضيفة، أو السلطات أو المنظمات األخرى ذات الصلة بالسكان المستهدفين، وتوثيق دورهم في 
تحليل الوضع. ومع ذلك، ينصب تركيز تحليل الوضع على التأثير الفعلي أو المحتمل لهذه األطراف 
على الوضع العام للسكان. وعند التخطيط لالستجابة وتحديد منطق التدخل بالتفصيل، فإنه من المفيد 
إجراء تقييم أولي لمواقف األطراف الفاعلة الرئيسية فيما يتعلق بالتدخل نفسه. هل من المحتمل أن 

يؤثر المشروع عليهم؟ هل سيدعمونه أم سيعارضونه؟

كيفية إجراء تحليل األطراف المعنية
يمكن تلخيص المعلومات التي يجب تقديمها في تحليل األطراف المعنية في ثالثة أسئلة أساسية على 

النحو التالي.

1. ألي من األطراف الفاعلة من المحتمل أن يكون هذا التدخل ذا صلة؟
اعتماًدا على نوع التدخل، قد يكون التدخل ذا صلة بمجموعة من األطراف الفاعلة المحلية. ويجب 

أن يكون منطق التدخل مفيًدا في تحديد األطراف المعنية.
2. كيف سيتأثرون بالمشروع؟

هل تتفق مصالحهم مع هدف المشروع والُنهج التي يتبعها أم قد يكون هناك تضارب في المصالح؟ 
هل من المحتمل أن يتعرضوا لخسارة مادية أو أن يتراجع نفوذهم أو تتأثر سمعتهم؟ ليس من 
السهل اإلجابة على هذه األسئلة ألنها تتطلب معرفة الدوافع الحقيقية لدى األطراف المعنية. وبينما 
قد  عام،  بشكل  فهمها  بالشفافية وسهولة  األسواق،  تجار  مثل  المجموعات،  بعض  تتسم مصالح 
يكون ألطراف فاعلة أخرى مصالح ال ترغب في اإلعالن عنها.47 وفي مثل هذه الحاالت، تكون 
مصادر المعلومات الموثوق فيها بالغة األهمية إذا ما أريد الحصول على صورة واقعية للشبكات 

االقتصادية وشبكات النفوذ المحلية.
3. كيف يمكن التخفيف من حدة تضارب المصالح المحتمل دون تعريض المشروع للخطر؟

إذا كنت غير قادر على مراعاة المصالح )االقتصادية( لواحدة أو أكثر من المجموعات التي من 
المحتمل أن تتأثر سلًبا بمشروعك، سْل نفسك عما قد يكون لنفوذها من تأثير على المشروع.48 

هل يمكن تنفيذ المشروع على النحو المخطط له، أم هل ينبغي إعادة النظر في النهج المتبع؟

مصفوفة األطراف المعنية
من الطرق السهلة لتلخيص التفاعالت بين المشروع واألطراف المعنية هو عرضه في شكل مصفوفة.

مثال
في أحد معسكرات النازحين داخلًيا في العراق، كانت المساعدات تقدم للوافدين الجدد في الماضي من 
خالل شركاء محليين مثل السلطات السياسية والجمعية الوطنية والممثلين المحليين أصحاب النفوذ. 
واليوم، تخطط وحدة األمن االقتصادي لتعزيز المساءلة أمام المستفيدين. وتتمثل الفكرة في تمكينهم 
من خالل تشكيل لجان للنازحين داخلًيا وإشراكهم بشكل أكثر فعالية في الخطوات األساسية لعملية 
المعنية  األطراف  من  عدد  سيستبعد  ذلك،  ومع  والرصد(.  والتوزيع،  )التسجيل،  المساعدات  تقديم 
المحلية ذات النفوذ من العملية نتيجة لذلك. ويقول أحد الممثلين المحليين ذوي النفوذ )»رجل قوي« 
محلي( لـ»اللجنة الدولية«: »إن قرار استبعاده من العملية يعني أنه لم يعد باستطاعته ضمان سالمة 

)اللجنة الدولية( في حي معين«.

يقدم الجدول 3-5 نظرة عامة على التحديات الرئيسية واستراتيجيات تخفيف حدة الخطر في هذه الحالة.

47     في حين أن الفساد واالحتيال شائعان إلى حد كبير في كثير من البلدان التي مزقتها الحروب والتي تعمل فيها »اللجنة الدولية«، فإنهما 
يظالن من المحرمات، ويتردد الناس في الحديث عنها. وإذا كان المشروع يتدخل )ربما عن غير قصد( في هذه المناطق الرمادية 
من االقتصاد المحلي، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مقاومة سلبية أو نشطة من أولئك المعرضين لخطر فقدان أعمالهم. وفي الحاالت 

القصوى، يمكن أن يتعرض أمن الموظفين للخطر.
48     بطبيعة عملها، لن تتمكن »اللجنة الدولية« بأي حال من األحوال من إرضاء الجميع. وعادة ما ينظر الطرف اآلخر إلى المساعدة 
المقدمة لضحايا أحد أطراف النزاع على أنها دعم للمعارضة. وبالتالي، تحتاج اإلدارة إلى التفاوض بشأن نطاق العمل اإلنساني 

مع أطراف النزاع.
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كيف ستتأثر األطراف المعنية األطراف المعنية
بالمشروع؟

الموقف المحتمل تجاه 
المشروع

االستراتيجيات المحتملة لتخفيف 
حدة الخطر

سيتم تمكينهم من خالل مشاركة النازحون داخلًيا
أقوى في العملية.

سوف يقبلون النهج المتبع 
ويدعمونه.

ال توجد حاجة لتخفيف حدة الخطر.

يتلقى بعض المقيمين اآلن المساعدة المقيمون
)بشكل خاطئ(، مما يحدث توترات 

داخل المجتمع المحلي. ويمكن 
لعملية تسجيل ُتجرى بشكل أفضل 

منع هذا األمر.

من المرجح أن تفضل 
عملية أكثر إنصاًفا 

وشفافية.

تأكد من أن المقيمين على دراية 
بالتغييرات والنظام الجديد، 
وأشركهم في عملية االنتقال.

لديها حالًيا تأثير كبير على الجمعية الوطنية
العملية. ويمكن الحد من من 
هذا التأثير عن طريق تمكين 

األشخاص النازحين داخلًيا.

سوف تفقد النفوذ 
والحضور. ومن غير 

الواضح إلى أي مدى قد 
ال توافق على المشروع.

تأكد من أن الجمعية الوطنية ال 
تزال تلعب دوًرا قوًيا في العملية 

الجديدة.

»الرجال األقوياء« من 
المجتمع المحلي

هم قادرون حالًيا على تخصيص 
بعض الحصص من أجل 

»دوائرهم االنتخابية«. وبتطبيق 
النظام الجديد، لن يكون ذلك 

ممكًنا.

من األرجح أن يعارضوا 
المشروع ألنهم سيفقدون 

نفوذهم. وبالفعل هدد 
أحدهم »اللجنة الدولية« 

بتعرض »أمنها للخطر«. 
وقد يلجأون إلى تدابير 

ترهيب أقوى لإلبقاء على 
الوضع الراهن.

شارك في حوار مفتوح.
أكد على الفوائد التي تتحقق لمجتمع 

المقيمين:
تخفف مساعدة النازحين داخلًيا   •

العبء على كاهل السكان.
بعض الخدمات )الصحة والمياه(   •

تفيد المقيمين أيًضا.
اطلب ضمانات أمنية. وإذا لم 

تحصل عليها، قد يلزم األمر إعادة 
النظر في التغييرات المقترحة.

تقدم حالًيا نفسها على أنها هي من السلطات المحلية
»تخصص« المساعدة. وسوف تفقد 

الحضور في ظل النظام الجديد.

غير محبذة للتغييرات؛ إذ 
إنها ستقوض حضورها / 

سمعتها.

أطلع المسؤولين على التطورات، 
وشارك في حوار مفتوح.

تستخدم هذه اآلليات نفسها التي منظمات إنسانية أخرى
استخدمتها »اللجنة الدولية« 

حتى اآلن. وإذا تغيرت »اللجنة 
الدولية«، فقد يعرضها هذا األمر 
للضغط من أجل إعادة النظر في 

إجراءات تقديم المساعدات.

قد ال تكون راضية ألن 
التحديث الذي ستنفذه 

»اللجنة الدولية« من شأنه 
أن يكشف العيوب في 

النظام الحالي.

شارك في حوار مفتوح من البداية. 
واستكشف إمكانية إيجاد أوجه 

تضافر محتملة )على سبيل المثال، 
من خالل لجنة النازحين داخلًيا(.

الجدول 3-5:  مصفوفة األطراف المعنية التي تلخص التفاعالت المحتملة بين المشروع/ النهج الجديد واألطراف 
المعنية المحلية.

رسم تخطيطي للتفاعالت
هناك طريقة بديلة لتوضيح عالقات النفوذ المعقدة، وهي رسم شكل بياني للتفاعالت. وُتستخدم األسهم 
بين األطراف المعنية لإلشارة إلى أنواع مختلفة من العالقات )التضامن، والضغط( وكذلك أهميتها 

)األسهم الرفيعة مقابل األسهم السميكة(.
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المجموعات 
المسلحة

الجيش 
النظامي

تجار األسماك

وزارة الموارد 
السمكية والحيوانية

»اللجنة الدولية«

النازحون داخلًيا

المقيمون 
)المستفيدون( هل هناك منافسة؟ العبء

عالقة الضغط/ السلطة

عالقة الدعم/ التضامن

الشكل 3-14:  الرسم التوضيحي للتفاعالت هو أداة مفيدة لتوضيح العالقات بين األطراف المعنية المهمة.

3-2-5 تصميم أطر الرصد
على النحو الوارد في القسم 1-3-2، يتمثل أحد المتطلبات الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج في أنه 

ينبغي رصد تقدم المشروع باستمرار من أجل إتاحة الفرصة للتوجيه والتعلم بشكل فعال.

ولهذا الغرض، ُتصاغ أطر الرصد في أثناء مرحلة التخطيط. وهي تتضمن المؤشرات الرئيسية وتحدد 
استراتيجية واضحة للرصد. وهناك إطاران للرصد لهما صلة بمشروعات وحدة األمن االقتصادي 
كل على حدة وهما: إطار رصد النتائج، وإطار رصد النشاط- أو العملية- )وُيشار إليه أيًضا باسم 

خطة النشاط والموارد أو خطة العمل(.49

 الشكل 3-15:  يستخدم كل من رصد النشاط والنتائج إطاًرا للرصد يتيح رصد تنفيذ المشروع والتقدم المحرز نحو 
تحقيق النتائج. وتجري صياغة األطر في أثناء مرحلة التصميم.

49     ال ترتبط أطر التقييم النهائي أو عمليات المراجعة review exercises بمشروعات فردية. وهي توضع حسب االقتضاء على 
أساس التخطيط العملي للوفد. وال يتضمن هذا الدليل مزيًدا من التفاصيل.

األثر

المحصالت النهائية على المدى 
القصير

سقف المساءلة عن المشروعات الفردية

إطار رصد النشاط
يوثق كيفية متابعة األنشطة وتحقيق المخرجات.

يعتمد على خطة النشاط والموارد.

إطار للتقييم أو المراجعة
غير معد للمشروعات الفردية.

يستند إلى اختصاصات التقييم/ المراجعة.  المحصالت النهائية على المدى 
المتوسط

األنشطة 

المخرجات

المدخالت

إطار رصد النتائج
يوضح كيفية رصد التقدم نحو النتائج وتحقيقها.

المراحل الوسيطة 
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وبشكل أكثر تحديًدا، يتمثل الغرض من إطار الرصد في وضع خطة واضحة فيما يتعلق بما يلي:
ما الذي يجب قياسه وكيف سيتم تحليل النتائج؟	 
متى ينبغي قياسه؟	 
كيف ينبغي قياسه؟	 
من الذي يجب أن يقوم بذلك؟	 

ملحوظة
لالطالع على مقدمة عامة عن أطر الرصد، انظر القسمين 2-6 و7-2.

3-2-6 صياغة إطار رصد النتائج50
يقع إطار رصد النتائج في قلب استراتيجية الرصد ويحدد كيفية رصد األهداف الرئيسية للمشروع. 
المخاطر. وعند صياغة إطار رصد  تحليل  التدخل بواسطة  التحقق من منطق  إعداده بمجرد  ويتم 
حول  صياغته  لضمان  المحدد  الهدف  على  تعديالت  إجراء  المشروع  مديرو  يواصل  قد  النتائج، 

المؤشر )المؤشرات( األكثر مالءمة.

إطار رصد النتائج

الهدف المحدد

المؤشرات
المسؤولمصدر البياناتالتوقيتالبيانات المطلوبة

الهدفخط األساسوصف المؤشر

مؤشر المحصلة النهائية 1

مؤشر المحصلة النهائية 2

مؤشر المحصلة النهائية 3

الجدول 3-6: الهيكل األساسي إلطار رصد النتائج

إطار رصد النتائج جزء ال يتجزأ من نموذج مقترح المشروع، وُيعد من متطلبات أي مشروع من 
مشروعات وحدة األمن االقتصادي.

اختيار المستوى )المستويات( الذي يجب قياس التغيير عنده
في القسم 3-2-2، رأينا كيف يمكن استخدام منطق التدخل لتوضيح كيفية تحويل المخرجات إلى محصلة 
نهائية واحدة على المدى القصير )ُتستخدم من أجل تحقيق الهدف المحدد(. ومع ذلك، ينبغي أن يتوقع 
منطق التدخل الشامل کيفية استخدام المستفيدين المحصالت النهائية المتحققة على المدى القصير. هل 
سيتم بيع األغذية المنتجة أم أنها ستستخدم لتغطية االحتياجات الغذائية للمنتج؟ هل ُيستخدم معظم الدخل 
لتغطية االحتياجات الغذائية أم أنه ينفق لدفع اإليجار والخدمات األساسية؟ وكلما فهمنا طبيعة الروابط 
بين المكونات األساسية المختلفة، ستكون قدرتنا أفضل على عمل تنبؤات حول كيفية استخدام المستفيدين 
فيما  التغيير  تقيس  التي  المؤشرات  تحديد  التنبؤات  لنا هذه  ثم، ستتيح  دقيق. ومن  التدخل بشكل  فوائد 

يتجاوز الهدف المحدد والتي يمكن أن توفر لنا صورة أكثر اكتمااًل عن نجاح المشروع أو فشله.

إنتاج  الذي يهدف إلى إعادة مستوى  للتدخل  النقطة، يمكننا أن ننظر إلى مثال بسيط  لتوضيح هذه 
السكان العائدين من الفول السوداني إلى ما كان عليه. وبنًاء على التقييم األولي ومنطق التدخل، من 

المرجح أن تكون أهم الفوائد المباشرة على النحو التالي:51
زيادة المستفيدين إنتاجهم من الفول السوداني بنسبة 50 في المائة.	 
زيادة الدخل بنسبة 20 في المائة.	 
قدرة األسر على تغطية استهالكها من الفول السوداني من إنتاجها.	 

من  المشروع،  عن  الناتجة  المتوقعة  بالتغييرات  المتعلقة  البيانات  مثل  الواضحة،  البيانات  وتجعل 
األسهل اختيار مؤشرات المحصالت النهائية ذات الصلة:

النهائية 	  المحصلة  اإلمكان  قدر  مباشرة  واحد  نهائية  مؤشر محصلة  يستخلص  أن  ينبغي  أواًل، 
على المدى القصير التي وضع الهدف المحدد من أجل تحقيقها. وفي حالة المثال، سيكون إجراء 

50     ُيعرف أيًضا باسم إطار قياس األداء.
51     في الواقع، ستؤثر زيادة الدخل على تغطية االحتياجات األساسية بعدة طرق مختلفة. ومع ذلك، من أجل قياس التغيير المحتمل على 

أفضل وجه، من المفيد التركيز على االستخدامات األساسية للغذاء والدخل.
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التقييم األولي لكمية الفول السوداني الذي يتم حصاده مؤشًرا جيًدا لتحديد ما إذا كان قد تم استعادة 
مستوى اإلنتاج )من حيث الكمية(.

ثانيًا، نظًرا ألن معظم المحصول سوف يباع من أجل الحصول على الدخل، فمن المنطقي قياس 	 
مقدار الدخل المتحقق من بيع الفول السوداني.

ثالًثا، نظًرا للدور المهم للفول السوداني في النظام الغذائي للسكان المعنيين، فقد يكون من المفيد 	 
رصد عدد الوجبات األسبوعية التي تحتوي على الفول السوداني.

الشكل 3-16:  في تدخل يهدف إلى استعادة مستوى إنتاج الغذاء، سيكون من المفيد ليس فقط رصد اإلنتاج الغذائي، بل أيًضا 
قياس المحصالت النهائية على المدى القصير الوثيقة الصلة مثل استهالك الغذاء أو الدخل أو كليهما. وتعتمد 

الطريقة المحتملة الستخدام فوائد المشروع على الوضع، ويجب فهمها في أثناء مرحلة التقييم األولي.

وُتعد الطريقة التي يتوقع بها المستفيدون تحقيق االستفادة من فوائد المشروع من المعلومات األساسية 
التي يجب جمعها في أثناء مرحلة التقييم األولي أو التصميم.

بتوفر  للرصد  النهائية  )المحصالت(  بالمحصلة  المتعلق  القرار  أيًضا  يتأثر  قد  الحاالت،  بعض  في 
بيانات أساسية. وإذا كانت تلك البيانات محدودة أو يصعب الحصول عليها، فقد يكون من األفضل 

استخدام المؤشرات نفسها التي تم قياسها في التقييم المبدئي.

ملحوظة
وإلى  أيًضا،  المفيد  من  يكون  فقد  المشروع،  انتهاء  بعد  االحتياجات  استمرار  المحتمل  من  كان  إذا 
أقصى حد ممكن، تحليل جميع المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي من أجل قياس الوضع العام 
لألمن   االقتصادي للمستفيدين بشكل أفضل. وسيتيح هذا األمر اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى مزيد من 

التدخالت )التي يمكن أن تنفذها جهات أخرى بخالف وحدة األمن االقتصادي أو »اللجنة الدولية«(.

ظروف 
المعيشة

التعليم

الدخل

إعداد األرض، وزراعة البذور، وإزالة 
األعشاب الضارة، والحصاد.. إلخ.

توفير المدخالت الزراعية

الصحة 

استهالك الغذاء

التغذية

المحصالت النهائية على
المدى المتوسط

المحصالت النهائية على
المدى القصير

المراحل الوسيطة

التنفيذ

مؤشر المحصلة النهائية 3
عدد الوجبات األسبوعية التي تحتوي 

على الفول السوداني

مؤشر المحصلة النهائية 1
أجولة الفول السوداني الذي تم حصاده

مؤشر مراحل اإلنجاز
متوسط   مساحة األرض التي تم إعدادها 

لزراعة الفول السوداني

مؤشر المحصلة النهائية 2 
الدخل المتحقق من مبيعات الفول 
الهدف المحدد– استعاد السكانالسوداني

 X مستوى إنتاجهم الغذائي إلى
X مستويات ما قبل الصدمة بنسبة
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رصد المراحل الوسيطة
قبل  تتخذ  األهمية،  بالغة  المشروعات خطوات  من  كثير  تتضمن   ،1-5-2 القسم  في  هو موضح  كما 
مراحل المحصلة النهائية على المدى القصير. وبينما ال يخبرنا إنجاز مرحلة ما من المراحل الوسيطة 
عما إذا كان الهدف الرئيسي للمشروع يجري تحقيقه أم ال، فقد يكون من المفيد رصد هذه الخطوات 
الوسيطة. أواًل، يمكن أن يساعد ذلك في تتبع المخاطر المتبقية المحتملة، وثانيًا، يمكنه توفير معلومات 
في الوقت المناسب عن المشكالت األخرى التي ربما واجهها المشروع. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن 

تكون المؤشرات المختارة لرصد المراحل الوسيطة سهلة القياس.

التي جرى تطهيرها من أجل زراعة بذور  المثال أعاله، قد تكون مساحة األرض )التقريبية(  في 
الفول السوداني أو المزروعة بها بالفعل مرحلة وسيطة مفيدة يجب رصدها. وإذا كشف الرصد أن 
بعض المستفيدين لم يعدوا األرض لزراعة البذور الموزعة عليهم أو أن المساحة المخصصة لهذا 
الغرض صغيرة جدًا، فهذا يعني أن هناك مشكلة. وقد ال يثق بعض المستفيدين في نوعية البذور، 
أو أنهم يعتزمون االنتقال قريًبا، أو أنهم ال يمتلكون بالفعل أرًضا للزراعة. وقد تتيح سرعة اكتشاف 

المشكلة التعامل معها بنجاح.

مصادر المؤشرات
بمجرد اختيار المستوى الذي ترغب في قياس التغيير فيه، يجب عليك العثور على مؤشرات محددة. 
من  إحداهما  المؤشرات.  إليجاد  رئيسيتان  طريقتان  هناك  مخيلتك،  استخدام  عن  النظر  وبغض 
خالل البحث في مصادر داخلية وخارجية عن مشروعات مماثلة، واألخرى من خالل التشاور مع 

المستفيدين.

أ. المصادر الداخلية والخارجية
فيما يلي بعض المصادر الموصى بها:

األمن 	  وحدة  مصادر  مركز  في  )المتوفر  االقتصادي  األمن  لوحدة  المرجعي  اإلطار  يحتوي 
األمن  وحدة  مكونات  من  أساسي  مكون  لكل  المفضلة  بالمؤشرات  قائمة  على  االقتصادي( 

االقتصادي. ويجب دائًما الرجوع إليه عند وضع إطار رصد النتائج.
مشروع اسفير، الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية، 2011،	 

.www.sphereproject.org
مجموعة األمن الغذائي العالمي، دليل المؤشرات األساسية لمجموعة األمن الغذائي، اإلصدار 3، 	 

 .www.fsc.org ،2015 أيلول/ سبتمبر
تشرين 	   ،2 اإلصدار  المأوى،  مجموعة  لمؤشر  التوجيهية  المبادئ  العالمية،  المأوى  مجموعة 

.www.sheltercluster.org ،2013 األول/ أكتوبر
مرجعية 	  قائمة  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  النقدي:  التحويل  برنامج 

لمؤشرات برنامج التحويل النقدي الرئيسية، مجموعة األدوات المرتبطة بالتحويالت النقدية في 
.www.rcmcash.org ،2015 ،حاالت الطوارئ

ب. المؤشرات المستندة إلى المجتمع المحلي
إن تمكين المستفيدين من المشاركة الحقيقية في تخطيط المشروع يعني أنه يجب علينا أيًضا محاولة 
السؤالين  يعني ذلك طرح  العملية،  الناحية  النهائية. ومن  المحصالت  إشراكهم في اختيار مؤشرات 
التاليين على السكان المعنيين: كيف ستتغير حياتك إذا تحققت أهداف المشروع؟ كيف ستستخدم فوائده؟

في المثال الوارد في الشكل 3-17، أجريت عدة مناقشات جماعية مع المستفيدين من مجتمع قبيلة 
الدينكا ريك في جنوب السودان. وُطلب من المستفيدين ذكر عدد الفوائد التي توقعوها من برنامج دعم 
الثروة الحيوانية. ثم جرى بعد ذلك تحديد كمي ألهمية الفوائد المختلفة باستخدام تراكم تناسبي )انظر: 

كتيب وحدة األمن االقتصادي، التقييم األولي لألمن االقتصادي(.

وكانت النتائج مفاجئة وكشفت عن أن تأثير الثروة الحيوانية على حياة المستفيدين امتد إلى ما هو أبعد 
من الفوائد المتأتية من بيع المنتجات الحيوانية واستهالك الحليب أو اللحوم. وفي الواقع، كانت ثاني 
أهم الفوائد المتوقعة من الماشية هي تيسير أمر الزواج. وكان من المدهش أيًضا معرفة أن استهالك 

اللحوم ال يمثل سوى 6 في المائة من إجمالي الفائدة.

http://www.sphereproject.org
http://www.fsc.org
http://www.sheltercluster.org
http://www.rcmcash.org
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وهذه التعليقات هي وسيلة الستكمال الصورة عن مدى تأثير المشروع على حياة المستفيدين ويمكنها 
تقديم أفكار مفيدة للمؤشرات المستندة إلى المجتمع المحلي. ويمكن استخدام هذه العناصر، حيثما كان 
ذلك ذا صلة، الستكمال المؤشرات القياسية األكثر تقنية المستمدة من اإلطار المرجعي لوحدة األمن 

االقتصادي أو المصادر األخرى.

الشكل 3-17:  المصدر: آندي كاتلي وآخرون، التقييم األولي لألثر القائم على المشاركة، مركز فينشتاين الدولي، 
2004، صفحة 19.

أيًضا من وجهة نظر أكثر عملية. وفي  المؤشرات مفيدة  المستفيدين بشأن  المناقشات مع  قد تكون 
األوضاع التي يكون فيها الرصد مكلًفا من حيث الوقت والموارد بالنسبة لـ»اللجنة الدولية«، قد يكون 
لتقليل الموارد التي تحتاجها »اللجنة الدولية« إلى حد كبير.  إشراك المجتمع المحلي طريقة سهلة 
ويعزز اختيار المؤشرات التي يمكن للمستفيدين أنفسهم تقييمها تقييًما أولًيا بسهولة دورهم النشط في 

عملية الرصد.

مثال
بالنسبة لمشروع يهدف إلى إعادة تأهيل أماكن تجميع مياه األمطار، قد يختار فنيو »اللجنة الدولية« 
)مخرجات  تخزينها  يمكن  التي  المياه  لكمية  كمؤشر  المكعبة  باألمتار  المحفور  الحجم  استخدام 
المشروع(. وفيما يخص السكان المحليين، فإن هذه األرقام ال تعني شيًئا على األرجح. ومع ذلك، عند 
النظر إلى حجم مكان تجميع المياه، قد تكون لديهم فكرة واضحة عن عدد الماشية التي يمكن لمكان 

تجميع المياه توفير المياه لها وعدد األيام التي ستتوفر فيها المياه.

المؤشرات النوعية
لنجاح  أقل  نحو  على  ملموسة  جوانب  استخالص   )1-5-2 القسم  )انظر  النوعية  المؤشرات  تتيح 
المشروع مثل دوافع المستفيدين أو آرائهم. وتوفر التعليقات، مثل ما يرد عن رضاء المستفيدين أو 
ترتيب أولوية بعض العوامل )التفضيالت(، فكرة مفيدة عن الكيفية التي ينظر بها السكان المعنيون 
بالفعل إلى المحصالت النهائية للمشروع. ومن الممكن جعل المؤشرات النوعية أكثر فائدة عن طريق 
ينبغي  المثالية،  الناحية  ومن  المعنية.  الفئة  تمثل  عينة  حجم  واستخدام  منهجية52  استخالص  عملية 
استخدام مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية مًعا، كما هو موضح في إطار رصد النتائج في 

ماكوندو )الجدول 6-3(.

معايير اختيار مؤشرات المحصلة النهائية
مجموعة المعايير التالية مفيدة عند اختيار المؤشرات:

الصالحية: يقيس مؤشر النتائج الجيد المحصلة النهائية ذات الصلة على نحو مباشر قدر اإلمكان.	 
الموثوقية: تكون بيانات المؤشر متماثلة إذا جمعها أشخاص مختلفون.	 

52     على سبيل المثال، بواسطة مطالبة المستجيبين بتقييم مدى رضائهم على مقياس يتدرج من واحد إلى سبعة.

الحليب

اللحوم

الزواج

الزبد

تعويضات

السماد العضوي

حراثة األرض

المبيعات/ الدخل

الجلود/ الجلود المدبوغة

االحتفاالت

%34

%3

%2%1

%9

%6

%25

%7

%10

%3
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يتغير 	  أخرى،  وبعبارة   - قياسها  إلى  يهدف  التي  النهائية  بالمحصلة  المؤشر  يرتبط  الحساسية: 
المؤشر بمرور الوقت إذا تغيرت المحصلة النهائية.

البساطة: سهولة جمع البيانات.	 
المنفعة: يجب أن تكون البيانات مفيدة لصنع القرار.	 
التكلفة المعقولة: يجب أن تكون تكلفة جمع البيانات في المتناول.	 

ويكفي استخدام مؤشرين أو ثالثة مؤشرات كمية للمحصالت النهائية توفر مقياًسا جيًدا للتغييرات في 
المكون األساسي الذي يستهدفه الهدف المحدد )والمكونات األساسية المرتبطة به، متى كان ذلك ذا 
صلة(. كما أن الحد من عدد المؤشرات يقلل من جمع البيانات التي تتطلب الكثير من الوقت والموارد 

على مستوى األسرة.

خط األساس والقيم المستهدفة
من أجل تحديد اتجاهات أي مؤشر معين وإلجراء التقييم األولي للتقدم المحرز نحو تحقيق النتائج، 
القيمة  تحديد  ويجب   - األساس  خط   - المشروع  بداية  في  معروفة  المؤشر  قيمة  تكون  أن  يجب 
المستهدفة. واستناًدا إلى المؤشر وما إذا كانت بيانات خط األساس متوفرة بالفعل أم ال )على سبيل 
بيانات  تقييم أولي لالحتياجات أو تحليل المشكلة(، قد ال يزال يتعين عليك جمع  المثال من إجراء 

أساسية. وخالًفا لذلك، قد يكون المقياس األول بمنزلة خط األساس.

من أجل جل أضمان أن يكون هدف المشروع ذا صلة، يجب تحديد الهدف بحيث يمكن إغالق الفجوة 
)الفجوات( في المحصالت النهائية لسبل كسب العيش التي جرى تحديدها في أثناء التقييم األولي. 
المتضررون من سد  السكان  المشروع كيف سيتمكن  يوضح  أن  فيجب  األمر،  هذا  يتحقق  لم  وإذا 
الفجوة المتبقية )على سبيل المثال بواسطة المساعدة المؤكدة التي تقدمها الحكومة أو المنظمات غير 

الحكومية، أو استراتيجيات التكيف المحسنة(. ومع ذلك، يجب أن يكون الهدف قاباًل للتحقيق.

مصادر البيانات: وسائل التحقق
يمكن لحقيقة أن المعلومات ذات الصلة ينبغي جمعها في كثير من األحيان على مستوى األسر، كل 
على حدة، أن تجعل رصد النتائج عملية تتطلب الكثير من الموارد. لذلك من الضروري التفكير في 
خيارات جمع البيانات لكل مؤشر يتم اختياره في مرحلة التخطيط. وفيما يلي بعض النصائح التي 

يمكن أن تساعد في تقليل الوقت المستغرق في جمع البيانات والموارد المستخدمة فيه:
التحقق من إمكانية العثور على بيانات ثانوية عن المؤشرات ذات الصلة.	 
النظر في إمكانية جمع المعلومات في شكل بيانات مرئية )الصور/ الفيديو(.	 
النظر في إمكانية جمع بيانات مفيدة عن المؤشر باستخدام تكنولوجيا متقدمة مثل الصور الملتقطة 	 

من الجو.  أو النظام العالمي لتحديد المواقع، أو صور األقمار الصناعية.
تقييم ما إذا كان يمكن للمستفيدين أن يشاركوا في جمع البيانات ونقلها )عبر اإلنترنت، والرسائل 	 

النصية، والهاتف، والتعليقات، وآليات تقديم الشكاوى( وكيفية قيامهم بذلك.
النظر في إمكانية جمع بعض المعلومات عن طريق المقابالت عن بعد )عبر الهاتف(.	 
النظر في إمكانية »التعاقد الخارجي« مع األطراف المعنية المحلية )موظفو رصد المشروعات، 	 

واألطباء البيطريون، والفنيون الزراعيون المحليون، وموظفو الجمعية الوطنية.. إلخ( لجمع البيانات.

عمليات التحكم عن ُبعد
تنفيذ أنشطة وحدة األمن االقتصادي عن  القيود األمنية  العملية، تعني  السياقات  في عدد متزايد من 
ُبعد.53 ولسوء الحظ، يجعل هذا األمر من المستحيل رصد النتائج رصًدا مباشًرا على مستوى األسرة. 
لتخطيط  جاهدين  نسعى  أن  ينبغي  العمليات،  هذه  على  الشديدة  القيود  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
استراتيجية للرصد والسعي لتنفيذها والتي من شأنها أن توفر نتائج ذات مغزى وذات مصداقية. وفي 
الممارسة العملية، سيشمل هذا على األرجح الجمع بين مختلف جامعي البيانات والطرق التي يتبعونها.

وعلى الرغم من أن عملية رصد النتائج الهادفة ُتعد بوضوح أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها 
وحدة األمن االقتصادي في المناطق التي ُينفذ فيها العمل عن ُبعد، فال غنى عن ذلك إذا أردنا أن 

نخضع للمساءلة أمام المانحين والمستفيدين وأن نحافظ على مصداقيتنا.

53     »التحكم عن ُبعد« يعني أن أنشطة المشروع مثل عمليات التوزيع أو الرصد ينفذها الشركاء المحليون.
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مثال: مشروع االستزراع السمكي للعائدين إلى ماكوندو
)المرحلة الثانية، األحواض الفردية(

بحلول ]إتاحة فترة 18 شهًرا من بداية المشروع[، ستكون 200 أسرة مقيمة ضعيفة في ماكوندو قد زادت الهدف المحدد
متوسط دخلها الشهري بنسبة 20%. وسيتم تحقيق ذلك عن طريق توفير أفراخ أسماك البلطي المنتجة، واألدوات 

المطلوبة، والتدريب على الممارسات المحسنة لالستزراع السمكي.
البيانات المؤشرات

المسؤولمصدر البياناتالتوقيتالمطلوبة
الهدفخط األساسوصف المؤشر

متوسط كمية 
أسماك البلطي 

المنتجة 
بالكيلوغرام/ 

أسرة/ سنة

بين 12 و18 إنتاج األسماك80200
شهًرا من بداية 

المشروع

خبير زراعياألسر 
مسؤول ميداني 
مسؤول رصد 

محلي

متوسط الدخل 
الشهري المتحقق 

من مبيعات 
األسماك بالدوالر 

األمريكي

الدخل المتحقق 715
من مبيعات 

األسماك

بين 12 و18 
شهًرا من بداية 

المشروع

مسؤول ميداني األسر
من وحدة األمن 

االقتصادي

المساهمة في 
االستهالك الغذائي 

لألسر

استهالك األسر ال يوجد
لألسماك مرتين 

في األسبوع

استهالك األسر 
من الغذاء

6 أشهر من 
بداية المشروع

درجة التنوع 
الغذائي لألسرة/ 

األسر

مسؤول ميداني 
من وحدة األمن 

االقتصادي
إعادة فتح المدرسة 

االبتدائية في 
الحي*

تشغيل المدرسة، إغالق المدرسة
واالستعانة 

بمعلمين اثنين

تشغيل المدرسة
نسبة األطفال 

الذين يحضرون

18 شهًرا من 
بداية المشروع

مجلس إدارة 
المدرسة

األسر

مسؤول ميداني 
من وحدة األمن 

االقتصادي
النسبة المئوية 

للمستفيدين الذين 
يشعرون بأنهم 

راضون جًدا عن 
البرنامج

رضاء 75% ال ينطبق
المستفيدين

18 شهًرا من 
بدء المشروع

مسؤول ميداني األسر 
من وحدة األمن 

االقتصادي

*  في أثناء مناقشة مع إحدى المجموعات المستهدفة، قال المستفيدون إن أحد أول األشياء التي يمكنهم عملها بالدخل الذي تحسن هي 
إعادة فتح المدرسة. ويتطلب هذا األمر االستعانة باثنين من المعلمين بدوام كامل.

الجدول 3-7:  إطار رصد النتائج لمشروع ماكوندو. وُيعد المؤشر المرتبط بالمدرسة مثااًل لمؤشر »قائم على المجتمع 
المحلي« يحدد فيه المستفيدون أنفسهم أكبر الفوائد التي يتوقعون أن يحققها/ يدعمها المشروع.

اإلعداد للتنفيذ

أ. خطة النشاط والموارد
لتنفيذ  مفصلة  خطة  إعداد  هي  التالية  الخطوة  فإن  النتائج،  رصد  إطار  وضع  من  االنتهاء  بمجرد 
المشروع. واألداة الموصى بها لتحقيق هذا الغرض هي خطة النشاط والموارد )التي ُيشار إليها أيًضا 
باسم خطة العمل، انظر الملحق 2 في نموذج مقترح المشروع(. كما تشكل هذه الوثيقة األساس إلطار 

رصد أنشطة المشروع )وُيشار إليه أيًضا باسم إطار رصد العمليات أو إطار رصد التنفيذ(.
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األنشطة*
اإلطار الزمني**

المسؤول
الموارد 

والمدخالت 
المطلوبة†

وسيلة التحققالمؤشر العام
الشهرالشهرالشهرالشهرالشهرالشهر

المخرجات 1
النشاط 1
النشاط 2
النشاط 3

المخرجات 2
النشاط 1
النشاط 2

*   ينبغي إدراج األنشطة الرئيسية التي تقع ضمن مسؤولية المستفيدين واألطراف المعنية األخرى، مثل الشركاء المحليين، وموظفي 
الجمعية الوطنية.. إلخ.

**  يمكن أن يكون اإلطار الزمني مفصاًل على النحو الذي تريده )على سبيل المثال، حسب اليوم واألسبوع والشهر(، ويجب أن يكون 
مناسًبا للمشروع. وإذا كان المشروع يمتد إلى العام المقبل، يجب أن يظهر هذا بوضوح هنا.

†   يجب إدراج المدخالت الرئيسية فقط، وسترد التفاصيل في الميزانية.

الجدول 3-8: خطة النشاط والموارد

تصف خطة النشاط والموارد بالتفصيل كيف سيتم تحقيق مخرجات المشروع. وهي تتضمن توجيهات 
بشأن موعد تنفيذ األنشطة، ومن سيكون المسؤول عن التنفيذ، وما هي الموارد المطلوبة. وأخيًرا، 
يمكن أن تحتوي على مؤشرات ووسائل للتحقق.54 وبالمقارنة مع رصد النتائج، عادة ما يكون من 
األسهل متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ألن »اللجنة الدولية« هي المسؤولة/ المعنية بصورة 
مباشرة، وتوجد بالفعل إجراءات قياسية لهذا األمر )لوحدة األمن االقتصادي، واإلدارة، والشؤون 

اللوجيستية(.

التحديات العامة
حذف األنشطة والمهام الرئيسية، على سبيل المثال غالًبا ما يتم حذف األنشطة المتعلقة بالمساءلة 	 

)االتصاالت، وإنشاء آلية للتعليقات وتلقي الشكاوى وإدارتها.. إلخ( من التخطيط المفصل؛
التقليل من أهمية الوقت الالزم لتنفيذ األنشطة المختلفة؛	 
عدم مراعاة  ترابط األنشطة؛	 
أو 	  أنفسهم  للموظفين  مواعيد  تحديد  المثال،  )على سبيل  بشكل صحيح  الموارد  عدم تخصيص 

إحدى المعدات نفسها لتنفيذ أمرين أو أكثر في وقت واحد(؛
الرغبة في نيل اإلعجاب عن طريق الوعد بتحقيق نتائج سريعة.	 

54     بما أن أنشطة وحدة األمن االقتصادي تخضع بالفعل إلجراءات واضحة )أداة إدارة برنامج وحدة األمن االقتصادي، والشؤون 
اللوجيستية، والتقارير المالية(، ليس من الضروري أن تحتوي خطة العمل على مؤشرات ووسائل تحقق. غير أن ذلك سيكون ذا 

صلة في حالة اإلدارة عن ُبعد، حيث يتولى شركاء المشروع تنفيذ األنشطة.
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ب. الميزانية
في مرحلة التخطيط، يجب أيًضا وضع ميزانية. ولهذا الغرض، يمكن استخدام جدول مماثل للجدول 

3-8 )الملحق 3 في نموذج مقترح المشروع(.

تكلفة الوحدة الوحدةرمز الحسابوصف البند
بالدوالر

إجمالي الكمية 
المطلوبة

إجمالي التكلفة 
بالدوالر

اإلجمالي بالعملة المحلية

اإلجمالي بالفرنك السويسري

الجدول 3-9:  جدول نموذجي إلعداد الميزانية. وُيعد اإلعداد الصحيح للميزانية عنصًرا أساسًيا من عناصر اإلدارة 

الجيدة للمشروع.
وبينما قد ال يجد بعض الممارسين إعداد الميزانية المهمة األكثر إثارة للحماس، فإن دقة إعدادها ُتعد 
من المتطلبات األساسية لنجاح إدارة المشروعات! ويورد الجدول 3-9 بعض األمثلة للتحديات العامة 

والنصائح حول كيفية التعامل معها.

االستراتيجية الممكنة للتخفيف من حدتهالتحدي

تغيير جوهري في أعداد 
المستفيدين

قم بإعداد توقعات سليمة تأخذ في الحسبان تحركات الهجرة المحتملة في أثناء المرحلة بين التقييم األولي 
والتنفيذ. ضع ميزانية »سخية«.

حاول أن تترك بعض الوقت قدر اإلمكان بين مرحلتي التصميم والتنفيذ. ومن شأن هذا األمر أن يقلل 
من خطر حدوث تغييرات جوهرية في تلك الفترة.

في بعض األحيان يكون تنفيذ »مشروع متابعة« أسهل من تعديل الميزانية من أجل تدخل مستمر.

تحديد أسعار المواد 
المشتراة محلًيا بأقل من 

قيمتها

إذا كنت تخطط لشراء السلع محلًيا )الماشية، والبذور، واألدوات.. إلخ(، فاستشر أكثر من بائع وأشرك 
والمخاطر  الموسمية  التقلبات  اعتبارك  في  وضع  لألسعار.  المبدئي  التقدير  في  اللوجيستية  الشؤون 

العرضية )حدوث زيادة كبيرة في األسعار بسبب زيادة الطلب ونقص العرض.. إلخ(.

في  تحول جوهري  حدوث  احتمال  قل  أقصر،  وتنفيذه  المشروع  تصميم  بين  التأخير  مدة  كانت  كلما 
األسعار.

حذف بعض بنود 
النفقات الضرورية من 

الموازنة

باستخدام مسار األثر التفصيلي )خريطة أو رسم بياني(، قم بإعداد قائمة بالموارد المطلوبة في كل 
خطوة. وقد يساعد هذا األمر على الحد من خطر تجاهل بعض بنود النفقات الضرورية. 

الجدول 3-01:  اإلعداد الدقيق للميزانية في البيئات غير المستقرة ليس بالمهمة السهلة. ويمكن أن يساعد التخطيط 
الشامل والتنبؤ الجيد في الحد من مخاطر المبالغة الكبيرة في تقدير التكاليف أو تقدير تكاليف المشروع 

بما هو أقل من الحقيقة.

3-2-7 توثيق تصميم المشروع
أ. نموذج مقترح المشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي

حتى وقت قريب، اختلفت طريقة تسجيل تصميم المشروع اختالًفا كبيًرا، من وفد إلى آخر، ومن إدارة 
إلى أخرى. ولوضع نهج أكثر تناسًقا واتساًقا لتخطيط المشروع، توصي وحدة األمن االقتصادي بشدة 
حالًيا بأن يستخدم الموظفون نموذج مقترح المشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي الموحد )كما 
هو موضح في الملحق 1، وفي مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي(. وهذا النموذج هو الثاني من 

ثالث وثائق أساسية إلعداد التقارير.
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الشكل 3-18: يغطي نموذج مقترح المشروع جميع الخطوات المتعلقة بالتخطيط ويعد مرحلة التنفيذ.

	.حيثما كان ذلك ذا صلة، يمكن للوفود تعديل الوثائق وفًقا لسياقها المحدد
	 تشكل أقسام النموذج قائمة مرجعية وليس هيكاًل »يجب اتباعه«. ومن ثم، يمكن تعديل شكل 

النموذج وتقديم بعض من محتواه في شكل إطار منطقي أو رقم أو خريطة )لمنطق التدخل على 
سبيل المثال( أو في أي شكل آخر.

	:يجب أن يحتوي كل مقترح مشروع على األقل على ما يلي
o معلومات عامة عن المشروع والسكان الذين يتلقون المساعدة؛
o :وصف المشروع الذي يشمل

سياق المشروع )النتائج األساسية للتقييم األولي(؛	 
أهدافه؛	 
منطق التدخل؛	 
االفتراضات المتعلقة بالمخاطر المتبقية واستراتيجيات تخفيف حدة المخاطر؛	 
استراتيجية الخروج من المشروع.	 

o إطار لرصد النتائج؛
o خطة للنشاط والموارد )إطار رصد النشاط(؛
o .ميزانية مفصلة
	.مقترح المشروع هو وثيقة عمل ينبغي تعديلها وتحديثها بمرور الوقت

ب. مصفوفة اإلطار المنطقي
المنطقي« كما يطلق عليها في كثير من األحيان-  ببساطة »اإلطار  أو  المنطقي-  مصفوفة اإلطار 
هي العنصر األساسي في نهج اإلطار المنطقي، وهو نهج للتخطيط يتسم بالتنظيم الجيد والبساطة. 
والمصفوفة هي أداة موحدة تلخص الجوانب الرئيسية لتخطيط المشروع )بعيًدا عن الميزانية( في 
جدول واحد. وال يزال كثير من مديري المشروعات، سواًء في »اللجنة الدولية« أو في جهات أخرى، 

يستخدمونها على نطاق واسع.

صياغة والتخطيط
                                        ال

     
    

   
م  

تعل
وال

ي 
هائ

الن
يم 

تقي
 ال

   
   

    
    

حليل 
التقييم األّولي والت

والرصد التنفيذ 

نموذج تقرير التقييم النهائي
الخاص بوحدة األمن االقتصادي

نموذج مقترح مشروع الخاص
بوحدة األمن االقتصادي

نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي
الخاص بوحدة األمن االقتصادي
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االفتراضاتوسيلة التحققالمؤشراتمنطق التدخل

األثر اإلنساني
تحسن رفاهية السکان 
المستهدفين وكرامتهم.

مؤشرات عامة للصحة 
والتغذية.

معدالت محو األمية.

األرقام المستقاة من نظام 
الصحة العامة.

المحصلة النهائية 
على المدى 

المتوسط

تمكن 200 أسرة عائدة في 
ماكوندو من تغطية احتياجاتها 

األساسية بطريقة مستدامة.

استهالك الطعام.

ظروف المعيشة.

الزيارات المنزلية.

المحصلة النهائية 
على المدى القصير

تغطية 200 أسرة عائدة في 
ماكوندو 30% من ميزانيتها 

عن طريق إنتاج األسماك.

الدخل والنفقات الشهرية.

كمية األسماك التي يتم 
جمعها.

المساهمة في االستهالك 
الخاص.

مقابالت مع األسر.

زيارات بغرض الرصد.

استمرار التعافي 
االقتصادي.

استمرار االستقرار 
السياسي.

عدم وجود تدفق هائل 
جديد من النازحين 

داخلًيا.

المخرجات

إنشاء 200 حوض فردي.

المستفيدون لديهم المهارات 
الكافية لالستزراع السمكي.

عدد األحواض التي تم 
إنشاؤها.

عدد المستفيدين الذين تلقوا 
التدريب.

الزيارات الميدانية، 
والصور، ومتابعة 

الرصد.

تقرير التدريب وقائمة 
الحضور.

عدم تفشي األمراض.

عدم تعرض األحواض 
للنهب.

ستظل مصادر المياه 
كافية.

يظل الطلب على 
األسماك مرتفًعا أو 

سيزداد.

األنشطة

توفير األدوات وتوفير أفراخ 
األسماك.

تدريب المستفيدين.

الدعم المستمر من المدربين.

الرصد.

عدد المستفيدين الذين 
حصلوا على األدوات 

وأفراخ األسماك )النوع 
والكمية والتوقيت(.

عدد الدورات التدريبية 
التي يجري تنفيذها.

عدد الزيارات/ جلسات 
الدعم المقدمة.

زيارات الرصد المنفذة.

شهادات التوزيع.

تقرير التدريب.

تقارير يعدها الموجهون.

تقارير الرصد التي يعدها 
موظفو وحدة األمن 

االقتصادي.

السكان ليسوا نازحين.

يظل من السهل 
الوصول إلى أحواض 

األسماك.

تطبيق طرق جديدة 
بشكل صحيح.

المدخالت
طلب التوريد، حسب الميزانية.

واإليصاالت، وفاتورة 
الكميات.. إلخ.

تظل إمكانية الوصول الشروط المسبقة.
جيدة.

الجدول 3-11: إطار منطقي بسيط يلخص النقاط الرئيسية لمشروع أحواض االستزراع السمكي.

بينما تتميز مصفوفة اإلطار المنطقي بميزة تلخيص الجوانب الرئيسية للمشروع وتقديمها في عرض 
واحد، فإن فيها أيًضا بعض العيوب على النحو التالي:

تقتصر على استخدام سلسلة النتائج بوصفها منطق التدخل القياسي الخاص بها )العمود األول(. 	 
ولهذا السبب، فهي ليست مناسبة للتدخالت األكثر تعقيًدا مثل مشروعات دعم سبل كسب العيش 

التي تتطلب استراتيجية أكثر تفصياًل للمشروع.
ليس من السهل تحقيق توازن بين توفير التفاصيل الكافية )التي تكون مطلوبة إذا ما أريد أن يكون 	 

اإلطار المنطقي أداة تخطيط مفيدة( واإلبقاء على الجدول سهل االستخدام. وفي كثير من الحاالت، 
ليس من العملي تقديم جميع المعلومات ذات الصلة في جدول واحد.

على مستوى المشروعات، كل على حدة، ليس من الضروري إدراج المؤشرات ووسائل التحقق 	 
من أجل المحصالت النهائية على المدى المتوسط والمدى الطويل.
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صيغة مقترح المشروع مقابل مصفوفة اإلطار المنطقي
تابعة لوحدة األمن االقتصادي نموذج مقترح مشروعها  الماضي، استخدمت كل وحدة ميدانية  في 
لمقترحات  بسيطة  مراجعة  وكشفت  موحدة.  صيغة  أي  باستخدام  التوصية  لعدم  نظًرا  الخاص 
مشروعات وحدة األمن االقتصادي المقدمة من مختلف البعثات أنه كان هناك خلط كبير في كثير من 
المقترحات بين عناصر التخطيط الرئيسية مثل اإلطار المنطقي، أو إطار رصد النتائج، أو منطق 
هذه  جمعت  فقد  المشروعات،  من  كثير  بين  الجزئي  والتداخل  التشابه  أوجه  إلى  وبالنظر  التدخل. 
المشروعات بين بعض هذه العناصر بطريقة غير مالئمة، مما أدى في كثير من األحيان إلى التكرار 

وعدم االتساق في وصف نظرية المشروع.

ويمكن تلخيص أوجه االختالف والتشابه بين مصفوفة اإلطار المنطقي ونموذج مقترح المشروع بالقول 
إن نموذج مقترح المشروع يتضمن جميع األجزاء ذات الصلة من اإلطار المنطقي، إال أنه يقسم هذه 

المعلومات إلى أقسام فردية )أي مالحق( يسهل التعامل معها بشكل أكبر.

االفتراضاتوسيلة التحققالمؤشراتمنطق التدخل

األثر اإلنساني

المحصلة النهائية على 
المدى المتوسط

المحصلة النهائية 
على المدى القصير

المخرجات

األنشطة

الشروط المسبقةالمدخالت

الشكل 3-19:  بصفة أساسية، يحتوي نموذج مقترح المشروع ومصفوفة اإلطار المنطقي على المعلومات نفسها. 
ولجعل تلك المعلومات أكثر سهولة للمستخدم وإلضفاء مزيد من المرونة، تم تقسيم األقسام المختلفة 

إلى وحدات منفصلة.

حيث توجد عناصر مصفوفة اإلطار المنطقي في نموذج مقترح المشروع
1. الهدف المحدد: النقطة 13

2.  منطق التدخل: النقطة 14. اختر نوع منطق التدخل األكثر مالءمة للمشروع. وبالنسبة للمشروعات 
األكثر تعقيًدا من التوزيع غير المتكرر، فمن المستحسن عرض منطق التدخل في شكل بياني )في 

شكل شجرة، أو سلسلة سببية، أو خريطة.. إلخ(.
3. االفتراضات/ تحليل المخاطر: النقطة 15

4. إطار رصد النتائج: الملحق 1
5. خطة النشاط والموارد: الملحق 2

6.الميزانية: الملحق 3

النهائية على المدى المتوسط-  ويعني هذا أنه بخالف الخطين العلويين- األثر اإلنساني والمحصلة 
نموذج  في  أيًضا  موجودة  المصفوفة  في  الموجودة  المعلومات  جميع  فإن  لهما،  حاجة  ال  اللذين 
المشروع. وبما أن النموذج عبارة عن قائمة مرجعية قابلة للتعديل، فيمكن عرض العناصر المختلفة 

بأي شكل قد يبدو مفيًدا.55

ويمكن استخدام مصفوفة اإلطار المنطقي أيًضا في مشروعات أبسط، وفي هذه الحالة، من الواضح 
أنه ليس من الضروري تكرار المعلومات في مالحق النموذج.

55     يمكن إدراج االفتراضات واستراتيجيات تخفيف حدة الخطر في شكل  جدول، ويمكن  تقديم منطق التدخل في شكل رسم أو صورة 
لخريطة تفاعلية، في حين أن لكٍل من إطار رصد النتائج خطة النشاط والموارد هيكله الخاص.

6

14

5

3

2



72

دليل وحدة األمــن االقتصــــادي

ملحوظة
من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذه الوثائق هي وثائق عمل. ولذلك ينبغي تعديلها وتحديثها بانتظام.

3-2-8 تصميم المشروع والمساءلة أمام السكان المتضررين
كما ورد في القسم 2-4، فإن المساءلة أمام السكان المتضررين ليست عملية محددة بوضوح، بل هي 
نهج شامل يضمن تخطيط مساعدتنا وتنفيذها في توافق تام مع احتياجات السكان المعنيين وأولوياتهم 
ممارسة جيدة، وهي  بوصفها  باتخاذها  يوصى  التي  الخطوات  من  هناك عدد  ذلك،  الحقيقية. ومع 

موضحة باختصار في الشكل 20-3:

الشكل 3-20: الخطوات الموصى بها لتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين في مرحلة تصميم المشروع.

3-3 المرحلة الثالثة: التنفيذ والرصد56

56     تتضمن وحدة التدريب والدليل، بعنوان استجابة وحدة األمن االقتصادي- تنفيذ المشروع، تنفيذ مشروعات وحدة األمن االقتصادي.

قم بإضفاء الطابع الرسمي 
على إسناد المسؤوليات في 

خطاب اتفاق أو وثيقة أخرى.

حيثما كان ذلك مناسًبا، اتفق على دور 
المجتمع المحلي في عملية الرصد.

ضع خطة بناء القدرات المحلية عن طريق 
إسناد المسؤوليات إلى شركاء محليين.

أنشئ آلية لتلقي التعليقات والشكاوى حتى يتمكن 
السكان من االتصال المباشر بـ»اللجنة الدولية«.

قم بإتاحة المعلومات ذات الصلة عن المشروع عبر 
عدة قنوات )المنشورات، واإلذاعة، والمعلومات في 

المراكز الصحية أو الدينية.. إلخ(.

استخدم، قدر المستطاع، نهًجا تشاركًيا 
)مناقشات جماعية وورش عمل( للتوصل 

إلى اتفاق مع السكان المعنيين بشأن 
الجوانب الرئيسية، مثل معايير االختيار 

وطرقه، ومخرجات المشروع ومدته 
وتغطيته الجغرافية، ودور المجتمع 

المحلي. وتأكد من أن هناك من ينصت 
ألصوات المجموعات الضعيفة.

التواصل

المبنية القرارات 
الشواهد على 

وى
شكا

وال
ت 

ادا
إلف

ا

المشاركة

      
    

    
    

   
   

 له
ئي

نها
 ال

ييم
لتق

 وا
مج

رنا
 الب

نفيذ
صد ت

التقييم األّولي                         ر

وتخطيطه  البرنامج  ميم 
تص  

صياغة والتخطيط
                                        ال

     
    

   
م  

تعل
وال

ي 
هائ

الن
يم 

تقي
 ال

   
   

    
    

حليل 
التقييم األّولي والت

والرصد التنفيذ 

رصد الوضع

رصد النشاط



73

اإلدارة القائمة على النتائج لمشروعات وحدة األمن االقتصادي 

هذين  أن  وبما  النشاط.  ورصد  الوضع  لرصد  األساسية  المفاهيم  و2-3-3   1-3-3 القسمان  يعرض 
النوعين من الرصد ال يتضمنان عادة قدًرا كبيًرا من جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي، سيكون وصف 

العمليات مختصًرا. وسيجري عرض رصد النتائج، الذي قد يبدأ في مرحلة التنفيذ، في القسم 4-3.

ملحوظة
ُتناَقش الجوانب العملية لتنفيذ أنواع مختلفة من مشروعات وحدة األمن االقتصادي في استجابة وحدة 

األمن االقتصادي– دليل تنفيذ المشروعات.

3-3-1 رصد الوضع أو التقييم األولي المستمر
)المشروع(.  الكبيرة في سياق  التغييرات  اكتشاف  يتيح  للبيئة  أولي مستمر  تقييم  الوضع هو  رصد 
الصلة  التغييرات ذات  المجال لحدوث رد فعل على  إفساح  الوضع في  الغرض من رصد  ويتمثل 

بسرعة وفعالية. ولرصد الوضع نوعان أساسيان.

رصد الوضع السلبي أو التقييم األولي المستمر
في جملة بسيطة، فإن هذا النوع من الرصد ينتبه إلى ما يحدث. وهو أمر يفعله الجميع وال يرتبط 
بمشروع معين. وهذا يعني إبقاء عينيك وأذنيك مفتوحة. وُتعد قراءة صحيفة ما أو التحدث بانتظام إلى 
جهة اتصال معينة أو مشاهدة األخبار على التلفاز عملية رصد سلبي للوضع. وبغض النظر عما إذا 
حدث أي شيء أم ال، فإننا ببساطة نرغب في مواكبة األحداث. وبشكل عام، يمكن أن يكون اإلبقاء 
على شبكة جيدة من األشخاص الذين يمكن االتصال بهم ومتابعة وسائل اإلعالم كافيين.57 والرصد 
السلبي للوضع هو نشاط مستمر ال يرتبط ارتباًطا مباشًرا بأي تدخل وهو يحدث طوال دورة المشروع.

رصد الوضع االستباقي
هذا نوع مختلف من الرصد، من حيث أنه يشمل اإلعداد الفعال لرصد جوانب معينة من الوضع، 
إما ألننا نتوقع أن تتغير وإما ألننا سبق أن حددناها بوصفها مخاطر. لذلك، فإن هذا النوع من رصد 
الوضع له تركيز خاص، والذي يتم تحديده مسبًقا. وغالًبا ما يكون مرتبًطا بتدخل محدد. وتتضمن 

العناصر العامة التي يجب رصدها ما يلي:
المتعلقة 	  االفتراضات  المشروع )كما هو وارد في  تحديدها من أجل  تم  التي  المتبقية  المخاطر 

بالعوامل الخارجية(.

مثال
وعرضة  األهمية  بالغ  أمر  األسواق  إلى  الوصول  أن  وجد  للعائدين،  الزراعي  للدعم  مشروع  في 

للخطر بسبب وجود الجماعات المسلحة. لذلك ينبغي رصده.

التغييرات الكبرى المتوقعة؛	 

مثال
إذا تسببت الئحة جديدة في تغيير وضع الالجئين في بلد مجاور، فيمكن توقع تحركات كبيرة للسكان في 
اتجاه بلدهم األصلي. ويجب إجراء رصد استباقي لحركات العودة هذه باإلضافة إلى مرافق النقل واإلقامة.

اآلثار السلبية المحتملة للمشروع، قد يكون تحليل المخاطر قد حدد أيًضا األضرار المحتملة التي 	 
قد يسببها المشروع للسكان أو البيئة. ولذلك، قد يكون من الضروري رصد هذه الجوانب بشكل 

استباقي )عدم إحداث ضرر(.

مثال
هل المخيم الذي تديره »اللجنة الدولية« يستنزف الموارد المحلية؟ هل يلوث مصادر المياه؟

57     تشمل األمثلة األخرى للمصادر التي يمكن رصدها: الملخصات اإلخبارية من خدمة RSS، والصفحات ذات الصلة على شبكة 
اإلنترنت، واالشتراك في التحديثات من المصادر الرئيسية عبر البريد اإللكتروني، والمشاركة في اجتماعات المجموعات والتنسيق.
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المعلومات التي يجب جمعها في أثناء رصد الوضع
تتضمن العناصر التي يتم رصدها بشكل عام من خالل رصد الوضع ما يلي )القائمة غير شاملة(:

العناصر النموذجية للرصدجزء من سياق المشروع
الكوارث الطبيعية، واألوبئة، والنزاعات، وانعدام األمن، سياق الضعف

والتغيرات الموسمية )الشتاء، والفيضانات، وذروة انتشار 
المالريا( واألزمة االقتصادية.. إلخ.

السياسات، والمؤسسات، 
والعمليات

مؤشرات )األزمة( االقتصادية، والقيود المفروضة على حركة 
األشخاص والسلع، وأداء البنية التحتية الحيوية، وأداء الخدمات 

والمؤسسات الرئيسية، والقوى المحركة للسوق )العرض 
والطلب، واألسعار(، واالنتخابات، واللوائح الجديدة.. إلخ.

تحركات السكان، والتغير في التركيبة السكانية )النوع، السكان
والحالة(، والتغير الكبير في األصول التي يمتلكها السكان.. إلخ.

الجدول 3-12: العناصر النموذجية التي يتم تتبعها من خالل رصد الوضع

بما أن رصد الوضع هو نشاط مستمر له نطاق واسع، فهو بطبيعته أقل تنظيًما من أنواع الرصد 
األخرى. وما يهم في نهاية المطاف هو أنه يتيح لنا الكشف عن التغييرات المهمة في الوضع في 

مرحلة مبكرة حتى نكون قادرين على االستجابة بسرعة وفعالية.

3-3-2 رصد النشاط أو العملية
يتتبع رصد النشاط )أو العملية( التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، ويجب أن يقدم إجابات على األسئلة التالية:

هل تمت تعبئة الموارد الصحيحة من حيث الكم والنوع؟	 
هل تم تنفيذ األنشطة كما هو متوقع؟	 
هل يستطيع المستفيدون الحصول على المخرجات المتفق عليها من حيث الكم والنوع والتوقيت؟	 
هل تم االلتزام بالميزانية واإلطار الزمني؟	 

ويجب توضيح حاالت التأخير والتغييرات الكبيرة في الخطة وأوجه القصور، على سبيل المثال، لماذا 
تأخر التوزيع، ولماذا لم يتسلم بعض المستفيدين كل المواد.

ويتولى الموظفون الذين ينفذون المشروع إجراء رصد النشاط.

إذا  لها  المخطط  أو  التنفيذ  قيد  المشروع وتعديل األنشطة  تنفيذ  تتبع  النشاط هو  الغرض من رصد 
لزم األمر. وقد تكون بعض نتائج رصد النشاط أيًضا بمنزلة الدروس المستفادة من أجل مشروعات 

مماثلة في المستقبل.

الشكل 3-21:  ُتعد حملة عالج الماشية وتطعيمها نشاًطا بالغ األهمية يحتاج إلى توثيق جيد، مديرية العشة، اليمن، 2016.
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المعلومات التي يتعين جمعها في أثناء رصد النشاط
اإلطار األساسي لرصد النشاط هو خطة النشاط والموارد )انظر القسم 3-2-6(. وهو يحدد بالتفصيل 
تحتوي  وقد  جمعها.  إلى  تحتاج  التي  الموارد  هي  وما  المسؤول،  هو  ومن  نشاط،  كل  تنفيذ  وقت 
الخطة بالفعل على مؤشرات ووسائل للتحقق من أجل كل نشاط. ويورد الشكل 3-21 بعض األمثلة 

للمؤشرات ووسائل التحقق من أجل الخطوات المختلفة لتنفيذ المشروع.

المحصالت النهائية على المخرجاتاألنشطةالمدخالت
المدى القصير

مثال على 
مؤشرات 

العملية

نوع األصناف أو الخدمة، 
والكمية المشتراة، وسعر 

الوحدة.. إلخ.

عدد المساعدات النقدية أو 
األصناف الموزعة، وعدد 
الماشية التي تم تطعيمها، 
وعدد المنازل التي أعيد 

بناؤها.. إلخ.

عدد المستفيدين الذين لديهم 
سلع )النوع، والكمية، 

والجودة( أو الذين استفادوا/ 
يستفيدون من الخدمة أو 

البنية التحتية.

قائمة التعبئة، أو وثيقة وسيلة التحقق
الشحن، أو إيصال التسلم.

تقرير التوزيع، أو شهادة 
التوزيع، أو إيصال الخدمة 

المقدمة.

زيارة منزلية.

المعلومات التي تقدمها التعليق
الشؤون اللوجيستية أو 

وحدة األمن االقتصادي.

المعلومات التي تجمعها 
وحدة األمن االقتصادي 

في أثناء تسليم السلع/ تقديم 
الخدمات.

رصد ما بعد التوزيع.

الشكل 3-22: أمثلة على المؤشرات ووسائل التحقق المستخدمة لتتبع تنفيذ المشروع.

عملية رصد النشاط
إذا نفذت »اللجنة الدولية« المشروع بنفسها، فمن السهل عادة رصد المدخالت ومراحل األنشطة ألن 
»اللجنة الدولية« تديرها إدارة مباشرة. وتيسر حقيقة أن اإلجراءات الموحدة تنظم كيفية شراء السلع 
والخدمات ونقلها وتسليمها/ توفيرها، توثيق التقدم المحرز في المشروع إلى حد كبير. ويكون توثيق 
التحقيق المناسب للمخرجات أقل بساطة، إذ يجب التحقق من تسلم السلع أو تلقي الخدمات أو كليهما 
على مستوى المستفيدين.58 وفي معظم الحاالت، ُتجرى عملية رصد ما بعد التوزيع للتحقق من تلقي 

األشخاص المناسبين العناصر أو الخدمات المناسبة في الوقت المناسب.

وإذا كانت »اللجنة الدولية« تعمل مع شريك منفذ، مثل الجمعية الوطنية،59 فقد يتعين تعديل استراتيجية 
الرصد، ذلك ألن الموظفين الذين ال يعملون في »اللجنة الدولية« سيعطون بعض المعلومات.

ملحوظة
يناقش القسم 3-4 إعداد تقارير بنتائج كٍل من رصد الوضع ورصد النشاط.

58     يخبرنا تقرير التوزيع فقط بأن النشاط تم تنفيذه. وذلك ليس مثل معرفة ما إذا كان السكان المستهدفون لديهم إمكانية الحصول على 
المناسبين أو تتعرض للضرر. وفي حاالت أخرى، تصادر  إلى األشخاص  السلع  الخدمات. وفي بعض األحيان، ال تسلم  السلع/ 

المجموعات المسلحة أو الوكالء الحكوميون أجزاًء من المساعدات.
59     يشير هذا إلى العمليات التي تدار عن ُبعد وليس التنفيذ المشترك.
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3-4 المرحلة الرابعة: التقييم النهائي والتعلم

الشكل 3-23: الخطوات الرئيسية في مرحلة الرصد والتقييم النهائي 

في هذا القسم سنقوم بما يلي:
تقديم محتوى عمليات رصد النتائج ومراجعتها وتقييمها نهائًيا والغرض منها بإيجاز.	 
العمل من خالل عملية رصد النتائج. وسيكون وصف العملية عاًما لألجزاء المتشابهة أو المشابهة 	 

لألنواع المختلفة من الرصد والتقييم النهائي، ولكنها ستتضمن معلومات إضافية إذا كانت مختلفة.
التنفيذ 	  قيد  لتحسين مشروعات  النهائي  والتقييم  الرصد  نتائج عمليات  استخدام  كيفية  في  النظر 

والمشروعات المستقبلية.

3-4-1 أنواع الرصد والتقييم النهائي

رصد النتائج
يغطي رصد النتائج مرحلة المشروع التي يجري في أثنائها تحويل المخرجات إلى محصالت نهائية 
على المدى القصير، ومحصالت نهائية على المدى المتوسط )»مرحلة النتائج«(. وعادة ما يتولى 
الموظفون الذين ينفذون المشروع إجراء هذا الرصد، ويمكن أن يبدأوا عملهم في أثناء تنفيذ المشروع.

والغرض الرئيسي من رصد النتائج هو قياس ما إذا كان التدخل يحقق المحصالت النهائية المخطط 
مدى  أي  وإلى  المحدد(  )الهدف  المحدد  الهدف  في  بالتفصيل  والموضحة  القصير  المدى  على  لها 

تتحقق. ويمكن استخدام نتائجه لألغراض التالية:
إتاحة تعديل التدخل الجاري عند الضرورة وحيثما أمكن ذلك؛	 
تعلم الدروس التي يمكن تطبيقها في مشروعات مستقبلية مماثلة؛	 
تعزيز المساءلة أمام األطراف المعنية الرئيسية في المشروع مثل المستفيدين والمانحين.	 

المراجعة
يجريها خبراء  ما  الدولية«، وعادة  أو مقر »اللجنة  البعثة  فيها  المراجعة عبارة عن عملية تشرع 
فيما  المحددة  األسئلة  لإلجابة على مجموعة من  ُتطَلق  أو خارجيون. وهي عملية خاصة  داخليون 
يتعلق باستراتيجية )األمن االقتصادي( الخاصة به. ويمكن، على سبيل المثال، لمنسق وحدة األمن 
االقتصادي إجراء المراجعة لتحديد ما إذا كان النهج الحالي لدعم الثروة الحيوانية ال يزال مالئًما أو 
فعااًل أو متكاماًل بشكل جيد مع برامج أخرى. وبخالف رصد النشاط ورصد النتائج، والذي يتطور في 
الغالب حول مجموعة قياسية من األهداف، يمكن أن تختلف أهداف المراجعة اختالًفا كبيًرا وستعتمد 
على القرارات التي يجب اتخاذها. وهذه األهداف محددة- مع معلومات مهمة أخرى تتعلق بالعملية- 
في وثيقة تعرف باسم »االختصاصات«. وُتعد وثيقة االختصاصات هي الوثيقة األساسية التي توجه 

الخبراء خالل العملية.

أو  هو  كما  البرنامج  على  الحفاظ  ينبغي  كان  إذا  ما  بشأن  القرار  المراجعة  نتائج  توجه  ما  وعادة 
مضاعفته، وما إذا كان يلزم تعديله أو ما إذا كان ينبغي تعليقه.

                                         الصياغة والتخطيط
     

    
   

لم 
لتع
 وا
ئي
نها
 ال
ييم
لتق
  ا

   
   

    
ل    

 والتحلي
التقييم األّولي

والرصد التنفيذ 

مشاركة النتائج مع اآلخرين

مشاركة الدروس المستفادة وحفظها 
في األرشيف

تعديل البرنامج

إبالغ النتائج

الرصد/ المراجعة/ التقييم
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التقييم النهائي
مثل المراجعة، التقييم النهائي عبارة عن عملية خاصة ينفذها الخبراء )الذين عادة ما يكونون خبراء 
خارجيين(. وال يتم إجراء التقييمات النهائية بطريقة منتظمة وإنما على أساس االحتياجات، وعادة 
ما يتم اتخاذ القرار بشأن أي من البعثات أو البرامج يجب تقييمه نهائًيا على مستوى المقر الرئيسي. 
وقد تتضمن أسباب إجراء تقييم نهائي في بلد معين حجم العملية، أو مشكالت معينة تواجه البعثة، أو 

المصالح الخاصة للجهات المانحة أو التغييرات الكبيرة في الوضع.

من حيث ما ينصب عليه تركيز التقييم النهائي، فإنه يمكن اعتباره امتداًدا لرصد النتائج. وبينما ينظر 
المحدد )مستوى  إذا كان أحد مشروعات وحدة األمن االقتصادي قد حقق هدفه  فيما  النتائج  رصد 
المختلفة  البرامج  تكامل  كيفية  في  النهائي  التقييم  ينظر  قد  القصير(،  المدى  النهائية على  المحصلة 
النهائية على  المحصلة  إيجابي على مستوى  تغيير  لتحقيق  بعًضا  والحماية( مع بعضها  )المساعدة 
األثر  لتحقيق  الشاملة  البعثة  استراتيجية  يقّيم  فهو  ولذلك،  الطويل.  المدى  أو على  المتوسط    المدى 
في  ونطاقه  النهائي  التقييم  أهداف  تحديد  يتم  المراجعة،  لعملية  مماثلة  وبطريقة  المنشود.  اإلنساني 

اختصاصاته، وقد تختلف اختالًفا كبيًرا حسب السياق.
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3-5 عملية الرصد والتقييم النهائي
سيوجه هذا القسم القارئ عبر مراحل تخطيط عملية الرصد وتنفيذها وتحليلها، كٍل على حدة. وبينما 
تنطبق معظم الخطوات أيًضا على التقييم النهائي والمراجعة، سينصب التركيز الرئيسي على رصد 

النتائج.

ملحوظة
لن يناقش هذا الدليل بالتفصيل خطوات عملية الرصد التي تشبه إلى حد كبير خطوات عملية التقييم 
لألمن  األولي  تقييم  بعنوان  االقتصادي  األمن  وحدة  دليل  على  لالطالع  مدعو  والقارئ  األولي. 

االقتصادي، حيث يغطي هذه الخطوات بشكل شامل.

الشكل 3-24: المراحل الرئيسية في عملية الرصد والتقييم النهائي

ضع
صد الو

ر

آلية إبداء الرأي )التغذية الراجعة( والشكاوى

صميم
الت

جمع
البيانات

تحليل البيانات 
واستخدامها

تحديد المعلومات التي سيتم جمعها بناًء على ما يلي:
• خطة النشاط والموارد

• إطار رصد النتائج
• المخاطر التي يجب رصدها

•  الجوانب المهمة من السياسات والمؤسسات والعمليات وسياق 
الضعف )األسواق، والمنظمات غير الحكومية، والحكومة.. إلخ(

• االختصاصات )المراجعة والتقييم(

التعامل مع البيانات وتحليلها
• إدخال البيانات وتنقيحها

• تحليل البيانات
• التفسير
• اإلبالغ 

استخدام النتائج
• لتعديل التدخل إذا لزم األمر

• لتوثيق الدروس المستفادة
• لمشارکة النتائج مع األطراف المعنية

وضع األهداف وفًقا لما يلي
• نوع )أنواع( عملية الرصد/التقييم

•  المعايير التي يجب تقييمها )معايير التقييم التي وضعتها لجنة  
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية(

• النطاق
• الموارد

إعداد جمع البيانات
•  إعداد األدوات: القوائم المرجعية، وأوراق إدخال البيانات، 

ونماذج إعداد التقارير للشركاء.. إلخ
• أخذ العينات

•  تدريب جامعي البيانات على استخدام األدوات واالختبار 
المسبق

• تعبئة الموارد

جمع البيانات
• جمع البيانات الثانوية ذات الصلة إن وجدت

• المقابالت الجماعية
• المقابالت المنزلية

• مقدمو البيانات الرئيسيون
• المالحظة
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3-5-1 التصميم

تحديد األهداف
في بداية أي عملية للرصد والتقييم النهائي يجب صياغة أهداف واضحة. وتحتوي القائمة التالية على 

بعض األمثلة لألهداف التي يشيع استخدامها في عمليات الرصد:60
تحديد ما إذا ظل هدف المشروع ذا صلة أو إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في الوضع تتطلب 	 

تدابير لتعديل الهدف )محددة من خالل رصد الوضع(.
قياس التقدم المحرز في تنفيذ التدخل ونوعيته )رصد النشاط أو رصد العملية(.	 
قياس التقدم المحرز نحو تحقيق المحصالت النهائية المخطط لها )رصد النتائج(.	 
مقترح تدابير التعديل.	 
المساهمة في عملية التعلم )ما الذي نجح بشكل جيد وما لم ينجح، ولماذا(.	 

عند تخطيط العملية، يمكن للموظفين اختيار األهداف ذات الصلة بالسياق وإضافة أي هدف )أهداف( 
حسب الضرورة.

اختيار معايير التقييم النهائي
في هذه المرحلة، نحتاج أيًضا إلى اختيار معايير التقييم النهائي ذات الصلة )انظر القسم 2-6-3( من 
أجل تنفيذ العملية. ويمكن أن تكون هذه المعايير مزيًجا من معايير التقييم النهائي التي وضعتها لجنة 
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو معايير أخرى ذات صلة بالمشروع أو 
كليهما. ويعرض الشكل 3-23 نظرة عامة على المعايير األكثر استخداًما، واألسئلة التي يمكن تقسيمها 

إليها، ومراحل المشروع التي تكون خاللها أكثر مالءمة.

الشكل 3-25:  المعايير العامة واألسئلة الشائعة المستخدمة لصياغة أهداف عملية الرصد والتقييم النهائي. الحظ أن 
المراجعة أو التقييم النهائي يمكن أن تشمل أيًضا المعايير الموضحة هنا تحت رصد النتائج ورصد 

النشاط )الفعالية، والترابط.. إلخ(.

60     هذه القائمة من األهداف المحتملة مأخوذة من نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي )الملحق 2(.

األثر

المحصالت النهائية على
المدى القصير

المراحل الوسيطة

المراجعة/ التقييم
صد النتائج 

ر
صد النشاط

ر

المحصالت النهائية على
المدى المتوسط

األنشطة

المخرجات

المدخالت

األثر
●  ما التغييرات التي أحدثها المشروع خارج نطاق 

الهدف الرئيسي؟
●  هل كان هناك أي تأثيرات غير مخطط لها أو 

إيجابية أو سلبية؟

الفعالية 
●  إلى أي مدى تم تحقيق 

األهداف/ من المحتمل تحقيقها؟
●  ما العوامل الرئيسية التي تؤثر 

على تحقيق األهداف أو عدم 
تحقيقها؟

تكامل المشروع
●  إلى أي مدى يناسب المشروع االستراتيجية العامة لـ»اللجنة الدولية« ؟

●  هل يناسب المشروع السياق العام للبرامج اإلنسانية والحکومية؟

الكفاءة 
●  هل توفر مخزون من المواد لألشخاص المناسبين في 

الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبتين؟
●  هل تم تنفيذ األنشطة في الوقت المحدد وفي حدود 

الميزانية؟
●  هل تم تحقيق المخرجات اقتصادًيا؟

االستدامة
●  إلى أي مدى استمرت فوائد البرنامج أو المشروع بعد 

توقف تمويل الجهات المانحة؟
●  ما العوامل الرئيسية التي أثرت في تحقيق استدامة 

البرنامج أو المشروع أو عدم تحقيقها؟

التغطية
●  كم عدد األشخاص المتضررين 

الذين تحققت التغييرات 
المطلوبة لهم؟

الصلة 
●  هل كانت أهداف العمليات 

متوافقة مع احتياجات 
المستفيدين وأولوياتهم؟

●  إلى أي مدى ال تزال أهداف 
البرنامج صالحة؟

ضع
صد الو

ر
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ملحوظة
في سبيل تحقيق مزيد من الفعالية، غالًبا ما يتم الجمع بين أنواع مختلفة من الرصد في عملية واحدة. 

وعادة ما تجمع عملية الرصد بعد التوزيع عناصر النشاط والنتائج ورصد الوضع.

تحديد المعلومات التي سيتم جمعها في أثناء رصد النتائج61
بما أن التركيز الرئيسي لرصد النتائج ينصب على تحقيق المحصالت النهائية المنشودة على المدى 
القصير، فإن المعلومات التي يتم جمعها تعتمد اعتماًدا مباشًرا على إطار رصد نتائج المشروع الذي 
يتم إعداده في مرحلة التخطيط )انظر القسم 3-2(. ويجري تصميم العملية لقياس التغيير على مستوى 
مباشًرا62  استهداًفا  المشروع  يستهدفه  الذي  االقتصادي  األمن  وحدة  مكونات  من  األساسي  المكون 
والمكونات التي ترتبط به ارتباًطا وثيًقا. وفي الممارسة العملية، يجري تنفيذ ذلك باستخدام مؤشرات 

المحصالت النهائية المناسبة.

المحصالت 
النهائية على 
المدى القصير

المحصالت النهائية على المرحلة الوسيطة
المدى القصير

أمثلة على 
المؤشرات

متوسط مساحة األرض التي تم 
تطهيرها، وحجم قطيع الماشية، 

وامتداد الطريق الممهد

الدخل الشهري، وتغطية الحد األدنى لسلة 
الغذاء، ومستوى الديون، والنسبة المئوية 
للمستفيدين الذين أصلحوا المنازل، ونقاط 

التنوع الغذائي لألسر

تقارير مسؤولي الرصد المحليين، وسيلة التحقق
واألطباء البيطريين، والمالحظة/ 
الصور الفوتوغرافية، والصور 

الملتقطة من الجو

الزيارات المنزلية

قد تقدم المعلومات من الشركاء التعليق
المحليين أو وحدة األمن 

االقتصادي

المعلومات التي تجمعها وحدة األمن 
االقتصادي بصفة أساسية

الشكل 3-26:  أمثلة على مؤشرات متنوعة ووسائل التحقق على مستوى المحصالت النهائية على المدى المتوسط 
والمدى القصير.

إذا تمت صياغة إطار رصد نتائج المشروع بشكل جيد، فعادة ما يكون من السهل تصميم عملية رصد 
لم  إذا  تنفيذ عملية رصد مجدية  ناحية أخرى، يصعب  تقدم استنتاجات صحيحة. ومن  التي  النتائج 
يكن الهدف المحدد للمشروع واضًحا، أو إذا كانت مؤشراته غير مناسبة، أو إذا كانت القيم األساسية 

مفقودة. ويكمن مفتاح نجاح رصد النتائج في التصميم الجيد للمشروع!

ملحوظة
المراحل التالية تشبه إلى حد كبير الخطوات المقابلة لعملية التقييم األولي وسيتم إدراجها ببساطة. 
ويرد لها وصف تفصيلي في كتيب وحدة األمن االقتصادي بعنوان التقييم األولي لألمن االقتصادي.

اإلعداد لجمع البيانات
تتضمن الخطوات العامة ما يلي:

جمع البيانات الثانوية ومراجعتها )هل أتاح آخرون بالفعل بعض البيانات ذات الصلة؟(.	 
إعداد خطة لتحليل البيانات63 تحدد كيفية الحصول على كل معلومة )ممن/ أين، وباستخدام أي 	 

طريقة، وفي أي وقت.. إلخ( وكيفية استخدام المعلومات.

ملحوظة
النتائج وخطة النشاط والموارد الخاصة  البيانات بصفة أساسية إلى إطار رصد  تستند خطة تحليل 

بالمشروع.

61     لجمع المعلومات في أثناء رصد الوضع أو النشاط، يرجى الرجوع إلى األقسام الفرعية ذات الصلة في القسم 3-3.
62     حسب الموقف، قد ترغب أيًضا في اإلبالغ عن التغييرات في المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي التي تأثرت تأثًرا غير 
مباشر. على سبيل المثال، قد تكون قادًرا على توثيق أن مشروًعا يهدف إلى استعادة إنتاج الغذاء كان له أيًضا تأثير ملموس على 

استهالك الغذاء لدى المستفيدين.
63     يشار إليها أحياًنا باسم »خطة جمع البيانات«.
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المشروع، 	  لشركاء  التقارير  ونماذج  الرأي،  واستطالعات  المرجعية،  القوائم  األدوات:  إعداد 
وأوراق إدخال البيانات.. إلخ.

انتقاء المواقع واختيار نهج أخذ العينات عند االقتضاء.	 
تدريب الموظفين على استخدام األدوات وتجربة محاكاة جمع البيانات )على سبيل المثال االختبار 	 

المسبق(.
تعبئة الموارد.	 

3-5-2 جمع البيانات
المجموعات 	  مع  والمقابالت  الجماعية،  والمقابالت  المنزلية،  الزيارات  المبدئية:  البيانات  جمع 

المستهدفة، والمالحظة.
آلية التعليقات والشكاوى: حسب طبيعة المشروع، قد يمكن الحصول على معلومات جوهرية من 	 

خالل آلية التعليقات والشكاوى.
رصد الوضع ورصد النشاط: يمكن أيًضا استخدام بعض المعلومات التي تم جمعها طوال مرحلة 	 

التنفيذ في العملية.
والمنظمات، 	  الصحية،  الرعاية  )مقدمو  ثانوية  مصادر  من  بيانات  تشمل  الثانوية:  البيانات 

ومؤسسات الدولة.. إلخ(.

ملحوظة
تحتوي مكتبة وحدة األمن االقتصادي الخاصة بأدوات جمع بيانات التقييم األولي والرصد على عدد 
من األسئلة التي يمكن استخدامها في الرصد. والمكتبة الكاملة متوفرة في مركز مصادر وحدة األمن 

االقتصادي.

3-5-3 تحليل البيانات واستخدامها
لالطالع على الجوانب العملية لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، يرجى الرجوع إلى دليل الحصول 
على البيانات وتحليلها لدعم القرارات القائمة على األدلة، »اللجنة الدولية«، جنيف، نيسان/ أبريل 

2015 )وثيقة داخلية غير محررة(، وهي متاحة في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي.

تفسير نتائج الرصد
بمجرد جمع بيانات الرصد ومعالجتها، يجب تفسيرها بشكل صحيح حتى يمكن استخالص النتائج.

وبصفة عامة، يمكن تحليل نتائج الرصد على طول مسارين رئيسيين هما:

هل تحققت أهداف المشروع أم ال، وإلى أي مدى؟ نجاح المشروع:    
لماذا نجح/ فشل المشروع؟ أسباب النجاح )عدم النجاح(:   

نجاح المشروع
كما هو وارد في القسم 2-7-3، ُيقاس نجاح المشروع من خالل النظر إلى محصالته النهائية من 

منظور معيار واحد أو أكثر من معايير التقييم النهائي.

احتياجات  مع  المشروع  يتعامل  )هل  الصلة  هي  المعايير  أهم  تكون  النتائج  رصد  عمليات  وفي 
المستفيدين وأولوياتهم الحقيقية؟( والفعالية )إلى أي مدى تحققت أهداف المشروع؟(.64

في نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي، يتم سرد إنجازات المشروع 
فيما يتعلق بمعايير التقييم النهائي الرئيسية في القسم 3 )النتائج(.

أسباب النجاح أو الفشل
في حين أنه من األهمية بمكان معرفة ما إذا كان المشروع ناجًحا أم ال، من المهم أيًضا فهم أسباب 

المحصلة النهائية المرصودة.

64     تعتمد المعايير األكثر صلة بالتدخل على الوضع وسيتعين على فريق تصميم التدخل تحديدها.
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المفيد  من  يكون  أن  يمكن  نجاحه،  أو عدم  المشروع  نجاح  في  التي ساهمت  العوامل  تحليل  وعند 
التمييز بين ثالثة مكونات أساسية أو »دعائم« للنجاح: وهي التنفيذ الناجح، ومنطق التدخل الصحيح، 

والتحليل الدقيق للعوامل الخارجية.

بشكل عام، يمكننا القول إن مشروًعا ما قد نجح )حقق هدفه( إذا تم استيفاء الشروط التالية:
1.  تنفيذ المشروع بنجاح، أي أنه تم تحقيق المخرجات المتوقعة من المشروع بشكل صحيح.

2.  كان منطق التدخل صحيًحا، أي أنه ثبتت صحة نظرية المشروع بشأن المخرجات المطلوبة وكيفية 
تحويلها إلى المحصالت النهائية المرجوة.

تحديدها في  تم  التي  المخاطر  أن  أي  )المخاطر(،  الخارجية  العوامل  بشأن  االفتراضات  3.  صحة 
مرحلة التخطيط ولم يمكن استبعادها بالكامل لم تؤثر على نجاح المشروع )على سبيل المثال لم 

يحدث جفاف شديد ولم ينشب أي نزاع(.

في حالة عدم تحقق واحد أو أكثر من هذه الشروط الثالثة، فسيفشل المشروع، إما جزئًيا أو كلًيا!

الشكل 3-27:  التنفيذ، ومنطق التدخل، والعوامل الخارجية هي المسارات الثالثة الرئيسية التي يمكن على أساسها تحليل 
نجاح المشروع أو فشله.

ومواطن  القوة  نقاط  على  الضوء  تسليط  الرئيسية  المسارات  هذه  طول  على  بسيط  لتحليل  ويمكن 
الضعف في المشروع أو البرنامج واإلشارة إلى ما يمكن تحسينه.

في نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي، يتم سرد العوامل التي 
ساهمت في نجاح المشروع أو فشله في القسم 4.

إعداد التقارير
من أجل إعداد التقارير عن نتائج الرصد، يجب على موظفي وحدة األمن االقتصادي استخدام نموذج 
تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي.65 وقد صمم النموذج بطريقة تالئم 
نتائج جميع أنواع الرصد الثالثة، وهو يهدف إلى جعل إعداد التقارير أكثر كفاءة. ويوضح الجدول 

3-11 أقسام النموذج، كٍل على حدة، ويقدم توصيات حول كيفية استيفائها.

65     قد يلزم تعديل النموذج من أجل عمليات المراجعة أو التقييم النهائي. وبداًل من ذلك، يمكن استخدام نموذج مختلف.

التنفيذ

منطق التدخل

فشل المشروع
إعادة التفكير في التدخل 

وتعديل النهج المتبع

المشروع فشل
لم تتحقق المخرجات

تحسين التنفيذ

فشل المشروع
تحققت المخرجات ولكنه فشل 
في تحقيق النتائج المخطط لها
إعادة التفكير في منطق التدخل

احتمال نجاح المشروع
تحققت المخرجات ويجب أن 
تؤدي إلى المحصالت النهائية 

المرجوة
ما لم تحل العوامل الخارجية 

دون ذلك

صحيح

غير صحيح

ناجح غير ناجح
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كيفية استيفائهأمثلةما هو؟القسم

ملخص ألهم النقاط التي يجب ملخص تنفيذي
إيصالها إلى الجمهور المستهدف. 

ويجب أن ال يزيد عن صفحة 
واحدة أو صفحتين.

عادة ما تتم كتابة الملخص التنفيذي بعد – 
التقرير الرئيسي.

وصف موجز للوضع اإلنساني 1-1 السياق
الذي أدى إلى تنفيذ المشروع.

السكان المتضررون )األعداد، 
واألماكن، ونوع السكان(، ونوع 

الحدث/ الصدمة، والتواريخ.. إلخ.

يمكن استيفاء هذه المعلومات المتصلة 
بالسياق في بداية عملية الرصد. ويجب 

تحديثها إذا طرأت تغييرات مهمة في 
أثناء تنفيذ المشروع. ويمكن الرجوع 
إلى وثائق أخرى مثل تقارير التقييم 

األولي ذات الصلة أو تقارير الجوالت 
الميدانية.

وصف موجز للمشروع 1-2 وصف المشروع
الذي يجري رصده وتقييمه 

)للمشروعات التي يجري رصدها 
وتقييمها(.

هدف محدد، وشرح موجز لمنطق 
التدخل.. إلخ.

استيفاؤه في البداية، بناًء على مقترح 
المشروع.

وصف الغرض من عملية الرصد/ 1-3 أهداف الرصد
التقييم النهائي

إلجراء تقييم أولي لمدى صلة 
المشروع، والتقدم المحرز في 

التنفيذ، وتحقيق النتائج.. إلخ.

يمكن تحديث هذا القسم بمرور الوقت، 
مع إضافة نقاط فردية كلما تقدم 

المشروع.

وصف الطرق واألدوات 2-1 طرق جمع البيانات
المستخدمة في أثناء العملية.

نهج أخذ العينات )إذا كان ذا 
صلة(، وعدد المقابالت وأنواعها، 
ومصادر البيانات الثانوية، وآليات 

التعليقات والشكاوى.. إلخ.

استيفاؤه بمرور الوقت.

2-2 القيود المتعلقة 
بالبيانات والوثوق فيها

جودة البيانات، وتمثيلها للفئة تقدير جودة البيانات
المأخوذة منها، والتحيز.. إلخ.

استيفاؤه بمرور الوقت. يمكن إضافة 
تقدير نهائي في نهاية العملية.

التغييرات ذات الصلة في البيئة، 3-1 رصد الوضع
والقوى المحركة للسكان، 

والتأثيرات اإليجابية أو السلبية 
غير المقصودة أو غير المباشرة 

للمشروع.

التغيير في القوى المحركة للنزاع، 
والظروف المناخية الشديدة، 
والوصول المقيد أو استعادة 

إمكانية الوصول، وحركة السکان، 
والتغييرات الكبيرة في أسعار 

السوق.. إلخ.

التوثيق/ التحديث متى كان ذلك ذا 
صلة.

توثيق التقدم المحرز في تنفيذ 3-2 رصد النشاط
المشروع عن طريق رصد أنشطة 

المشروع الرئيسية

تنفيذ أنشطة المساءلة الرئيسية مثل 
إنشاء آلية التعليقات والشكاوى

شراء المدخالت األساسية
تسجيل المستفيدين

توزيع السلع وتوفير الخدمات.. 
إلخ.

تحديث هذا القسم باستمرار طوال 
مرحلة تنفيذ المشروع.

ولكل خطوة أو نشاط رئيسي، يمكن 
إضافة فقرة واحدة أو أكثر.

تسجيل التقدم المحرز نحو تحقيق 3-3 رصد النتائج
النتائج المرجوة من المشروع.

يجب أن تكون محددة بقدر 
اإلمكان: كم عدد األشخاص الذين 

حدث التغيير من أجلهم؟ ما هو 
مقدار التحسن.. إلخ.

زيادة اإلنتاج، والتغيير في الدخل، 
والتغيير في استهالك الغذاء، 

والتحسن في ظروف المعيشة.. 
إلخ.

يمكن توثيق االتجاهات المبدئية بمجرد 
تلقي المستفيدين المخرجات. 

يجب استيفاؤها بمجرد انتهاء المشروع 
وتنفيذ أنشطة الرصد النهائية.

4-1 العوامل الرئيسية التي 
تساهم في النجاح

ما العوامل الداخلية أو الخارجية 
التي كانت مفيدة للمشروع إلى حد 

بعيد؟

المناخ المالئم، والمدخالت عالية 
الجودة، والدافع القوي لدى 

المستفيدين، والدعم الموثوق به من 
السلطات المعنية.. إلخ.

ينبغي االنتهاء من هذا الجزء في نهاية 
المشروع، عندما تكون جميع البيانات 

متاحة. ومع ذلك، لجعل عمل مسؤولي 
الرصد أكثر سهولة، يمكن إضافة 

المعلومات ذات الصلة إلى هذا القسم 
في مراحل سابقة.
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كيفية استيفائهأمثلةما هو؟القسم

4-2 القيود الرئيسية التي 
يواجهها المشروع

ما العوامل الداخلية أو الخارجية 
التي كان لها تأثير سلبي على 

المشروع؟

المناخ غير المالئم، والمدخالت 
رديئة النوعية، وانعدام األمن، 

وعدم وجود الحافز لدى 
المستفيدين، وارتفاع أسعار 

السوق، وضعف الوصول إلى 
الطرق.. إلخ.

ينبغي االنتهاء من هذا الجزء في نهاية 
المشروع، عندما تكون جميع البيانات 

متاحة. ومع ذلك، لجعل عمل مسؤولي 
الرصد أكثر سهولة، يمكن إضافة 

المعلومات ذات الصلة إلى هذا القسم 
في مراحل سابقة.

5-1 التعديالت الموصى 
بها على التدخل الجاري

استناًدا إلى النتائج الواردة في 
القسمين 3 و4، ما التدابير التي 

يمكن بل وينبغي اتخاذها على 
الفور لتحسين التدخل الجاري؟

د، والتدريب/ الدعم  تغيير المورِّ
اإلضافي للتقنيات الزراعية، 

وتدخل الحماية لمواجهة حاملي 
السالح الذين لهم تأثير سلبي على 

المشروع.. إلخ.

ينبغي تقديم توصيات بشأن التوجيه 
الفعال للمشروع حالما تشير البيانات 
المتاحة إلى أن التغييرات ضرورية.

5-2 الدروس المستفادة 
من أجل مشروعات مماثلة 

في المستقبل

هذه نتائج ذات طابع أكثر عمومية 
ترتبط بالممارسات الجيدة لنوع 

معين من التدخل. وفي حين أن هذه 
الدروس المستفادة غالًبا ما تتعلق 
بالتوصيات بشأن منطق التدخل 

الخاص بالمشروع، فقد تتعلق أيًضا 
بالتوصيات العملية لتنفيذ المشروع.

التوصية باستخدام آلية نقل أخرى 
للتدخالت النقدية، والتوصية 

بتوزيع أنواع مختلفة من 
المدخالت، وإعادة النظر في 

الوسائل المفضلة للتواصل مع 
المستفيدين.. إلخ.

بما أن هذه التوصيات تتعلق 
بالمشروعات المستقبلية، فليس هناك 

داٍع للعجلة، ومن األفضل االنتهاء 
من هذا القسم في نهاية عملية الرصد، 

عندما يجري استخالص النتائج 
النهائية.

تقرير الجوالت الميدانية )مسار معلومات أخرى مفيدة6 الملحق
الجولة، وتكوين الفريق، وأدوات 
جمع البيانات، وأوراق البيانات 

التفصيلية ورسومها البيانية، 
والخرائط.. إلخ(

مراعاة من سيقرأ هذا التقرير وأي 
معلومات إضافية ستكون مفيدة لهم.

الجدول 3-13: أقسام نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي

ملحوظة
بينما يمثل النموذج الممارسة الدنيا الموصى بها، فإنه يمكن تعديله على مستوى البعثة.

على غرار نموذج تقرير التقييم األولي الخاص بوحدة األمن االقتصادي، ليس من الضروري إكمال 
الكامل  للتقرير  المطلوبة  المعلومات  تجميع  يمكن  ذلك،  من  وبداًل  واحد.  مكان  في  الرصد  تقرير 
تدريجًيا في مراحل مختلفة من تنفيذ المشروع ورصده/ تقييمه تقييًما نهائًيا )أي أنه يتم تجميعها(. وفي 
الواقع، يعني هذا أن تقرير الرصد قد يظل مشروع وثيقة في أثناء مرحلة تنفيذ المشروع.66 ويمكن 

تحديث مشروع التقرير ومشاركته مع مسؤولي التنسيق واإلدارة كلما كان ذلك مناسًبا.67

التقرير  من  نهائية  نسخة  كتابة  يمكن  الرصد،  أنشطة  جميع  واستكمال  المشروع  انتهاء  وبمجرد 
ومشاركتها مع األشخاص المعنيين.

وتتمثل ميزة هذا النهج في إمكانية تجميع كل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بمراحل التنفيذ والرصد/ 
مماثلة(68  من مشروعات  )أو مجموعة  االقتصادي  األمن  لوحدة  واحد  في مشروع  النهائي  التقييم 
اء تتبع التقدم المحرز في المشروع، ويقلل إلى  وإدارتها في وثيقة واحدة. وييسر هذا األمر على القرَّ

حد كبير عدد الوثائق التي ينتجها موظفو وحدة األمن االقتصادي.

للحصول على تعليمات أكثر تفصياًل حول كيفية إعداد التقارير عن نتائج عمليات الرصد، يرجى 
االطالع على نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي )الملحق 2(.

66      للتيسير على القارئ، يتمثل أحد الخيارات إلدارة كثير من إصدارات مشروع الوثيقة نفسها في استخدام لون مختلف للمعلومات 
التي  الجديدة  )التي تمت مشاركتها سابًقا( والمعلومات  المعلومات األصلية  بين  التمييز  القارئ  الطريقة، يستطيع  الجديدة. وبهذه 

تمت إضافتها.
67     على سبيل المثال، عندما يتم إنجاز أنشطة المشروعات الرئيسية مثل عمليات التوزيع، أو المدفوعات، أو تحقيق اإلنجازات.

68      حيثما كان ذلك مالئًما ومناسًبا، يمكن تجميع مشروعات مماثلة )المخرجات نفسها ومنطق تدخل مماثل( مًعا في عملية رصد/ تقييم 
نهائي واحدة.
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3-6 استخدام نتائج عمليات الرصد والتقييم النهائي
3-6-1 تعديل التدخل الجاري

يتمثل أحد األهداف الرئيسية للرصد في توجيه المشروعات في الوقت الحقيقي. وإذا تم الكشف عن 
أوجه القصور في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فقد تكون التعديالت ممكنة. ويمكن االستعانة بالتدابير 

التالية لدعم التوجيه الفعال للمشروع:
إجراء تحليل للمخاطر يحدد الخطوات الحاسمة تحديًدا مسبًقا.	 
تنفيذ أنشطة الرصد بانتظام حتى تتم مالحظة أوجه القصور بسرعة، وستزيد مشاركة المستفيدين 	 

القوية في عملية المشروع وتيرة عملية تحديد المشكلة.
ضمان كفاءة تدابير االتصال واتخاذ القرار بين مسؤولي الرصد والمنفذين والشركاء اآلخرين 	 

)الشؤون اللوجيستية، واإلدارة( بحيث يمكن االتفاق على التغييرات بسرعة.
حيثما يكون ذلك مناسًبا، قد تمنح تدابير التأهب أو التخطيط للطوارئ مرونة إضافية.69	 

التعديالت الموصى بها على المشروعات قيد التنفيذ توثق في القسم 5-1 من نموذج تقرير الرصد 
والتقييم النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي )الملحق 2(.

3-6-2 التعلم من أجل المستقبل
إفساح المجال لآلخرين لالنتفاع بالدروس المستفادة

بمجرد فهم العوامل التي ساهمت في نجاح المشروعات أو فشلها فهًما كاماًل، يجب أن تكون هذه 
النتائج متاحة للممارسين اآلخرين، وال سيما أولئك الذين من المحتمل أن يعملوا في مشروعات مماثلة 

في المستقبل.

وبينما يتكرر االستشهاد بنهج التعلم هذا، الذي غالًبا ما ُيشار إليه ببساطة باسم الدروس المستفادة، في 
مقترحات المشروعات وتقارير الرصد، فمن المؤسف أنه نادًرا ما يطبق في الممارسة العملية. وقد 
يرجع ذلك جزئًيا إلى أنه ال توجد في الوقت الراهن استراتيجية واضحة لـ»اللجنة الدولية« فيما يتعلق 
بالتعلم. وبالتالي، ال توجد آلية يمكن أن تيسر تبادل الخبرات. وفي غياب نهج مركزي للتعلم، يوصى 

بإنشاء آليات على مستوى البعثة إلعداد أرشيف للدروس المستفادة ذات الصلة ونشرها.

وُتعرض التوصيات من أجل المشروعات المستقبلية في القسم 5-2 من نموذج تقرير الرصد والتقييم 
النهائي الخاص بوحدة األمن االقتصادي.

3-6-3 تعزيز المساءلة
الغرض األساسي الثالث واألخير من الرصد والتقييم النهائي هو أن تتمكن من تزويد الشركاء في 
المشروع وسبب  بها  التي عمل  الطريقة  بتعليقات واضحة حول  والمستفيدين  والمانحين  المشروع 

اتباع تلك الطريقة.

69     في بعض الحاالت، مثاًل عندما يتم اختبار نهج جديد، قد يكون من المفيد تشغيل مشروع تجريبي على نطاق ضيق قبل إطالق 
عملية واسعة النطاق.
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الملحق 1:
نموذج مقترح مشروع الخاص بوحدة 

األمن االقتصادي



نموذج مقترح مشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي
مالحظات على هذا النموذج

    هذا النموذج لمقترح المشروع مكمل لنموذج تقرير التقييم األولي الخاص بوحدة األمن االقتصادي ونموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي 
الخاص بوحدة األمن االقتصادي )متاح في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي(. وتغطي الوثائق الثالث مًعا دورة مشروعات وحدة األمن 

االقتصادي بأكملها.
   استخدام هذا النموذج عند تخطيط مشروعات وحدة األمن االقتصادي ليس إلزامًيا ولكن يوصى بشدة بذلك.

   تشكل أقسام النموذج قائمة مرجعية أكثر من كونها هيكاًل »يجب اتباعه«. وبالتالي، يمكن تعديل صيغته وتقديم بعض المحتوى في شكل رسم 
توضيحي )لمنطق التدخل على سبيل المثال( أو إطار منطقي.. إلخ.

  يجب أن يحتوي كل مقترح مشروع على األقل على ما يلي:

o معلومات عامة عن المشروع والسكان الذين تلقوا المساعدات
o :نظرية المشروع التي تقدم ما يلي

	)سياق المشروع )نتائج التقييم األولي
	أهدافه
	منطق التدخل
	االفتراضات المتعلقة بالمخاطر المتبقية ومؤشرات تخفيف حدة المخاطر
	استراتيجية الخروج من المشروع

o إطار رصد النتائج
o )»إطار رصد النشاط )ُيشار إليه أيًضا باسم »خطة النشاط والموارد« أو »خطة العمل 
o ميزانية مفصلة

 وثيقة مقترح المشروع هي وثيقة عمل ينبغي تعديلها وتحديثها بمرور الوقت.
 في هذا النموذج، يعطي النص باللون األزرق تفسيرات أو يورد أمثلة ويجب حذفه عند صياغة مقترح المشروع.

 يرجى حذف هذه الملحوظة قبل استخدام النموذج.



مقترح مشروع
اللجنة الدولية للصليب األحمر- البلد- وحدة األمن االقتصادي

التاريخ المحدد/ العام/ رقم المشروع

معلومات أساسية عن المشروع

1.  البعثة الفرعية لـ»اللجنة 
تاريخ تقديم المقترحالتاريخاسم البعثة الفرعيةالدولية«

2.  موظفو وحدة األمن االقتصادي 
اسم عضو )أسماء أعضاء( وحدة األمن االقتصادي المسؤول/ المسؤولينالمسؤولون

الهدف المحدد:الهدف العام:اسم المشروع3. اسم المشروع

تقارير التقييم األولي، والمشروعات السابقة.. إلخ.4. الوثائق ذات الصلة

عند بدء الخطوات األولى للمشروع5. تاريخ البدء )المقترح(

6.  مدة المشروع وتاريخ االنتهاء 
خمسة أسابيع، أو ثمانية عشر شهًرا.. إلخ/ تاريخ االنتهاءالمحدد

7.  إجمالي التكلفة )بالفرنك 
السويسري( )انظر الملحق 3: 

الميزانية(

الميزانية بالعملة المحلية وتحويلها إلى ما يعادلها بالفرنك السويسري بسعر الصرف في الشهر 
الجاري

مقاطعة/ منطقة/ قرى، أضف خريطة في شكل ملحق إذا كانت ذات صلة8. منطقة التنفيذ

9.  مجموع سكان المجتمعات 
العدد التقريبي لألسر في المنطقة التي يغطيها المشروع )إذا كان ذا صلة(المحلية

10.  وصف السكان المستهدفين

عدد األسر/ األشخاص الذين سيساعدهم المشروع ونوعهم

المنخفض،  الدخل  ذات  داخلًيا، واألسر  النازحين  األشخاص  أي  المشروع،  في  اإلدراج  معايير  شرح 
واألسر ذات العائل الواحد.. إلخ.

11.  مسؤول )مسؤولو( االتصال 
على مستوى المجتمع 

المحلي
اسم مسؤول االتصال، ورقم هاتفه، ووظيفته

 



هدف المشروع ومنطق التدخل

يعرض هذا الجزء خلفية المشروع وهدفه المحدد ويشرح كيفية تحقيق الهدف.

12.  سياق المشروع 
ومبرر تنفيذه

قدم عرًضا موجًزا للنتائج الرئيسية للتقييم األولي:
-   مشكلة )مشكالت( األمن االقتصادي1 التي تريد حلها عن طريق هذا التدخل.

-   األسباب الرئيسية لمشكلة )مشكالت( األمن االقتصادي هذه.
     مالحظة: بالنسبة للمواقف المعقدة، فكر في إضافة شجرة مشكلة بداًل من كتابة شرح مطول.

-   صف كيف يمكن أن يتطور الوضع اإلنساني في المستقبل القريب )التنبؤ(.
13.  الهدف المحدد 

للمشروع )ذكي 
)SMART

قم بصياغة الهدف المحدد للمشروع. ويجب أن يقدم معلومات عن:
-   التغيير )التغييرات( التي تريد إحداثها.

-   لمن يوجه المشروع )نوع المستفيدين، وعددهم، ومكانهم(.
-   ما الموعد النهائي إلحداث التغيير )أو التغييرات(.

-   كيف سيتحقق ذلك، على سبيل المثال بواسطة أي تدخل )تدخالت(.
مثال: ستكون 2000 أسرة عائدة في سنوني )في محافظة سنجار( قد زادت متوسط دخلها السنوي بنسبة 

20% بحلول شهر تشرين األول/ أکتوبر المقبل من خالل توفير خمس أغنام عشار  لكل أسرة.
مالحظة: الهدف المحدد هو القوة الدافعة للمشروع وتوجه جميع الجهود والوسائل لتحقيقه. ومن األهمية 

بمكان أن يكون المستفيدون من المشروع على معرفة بالهدف وأن يتفقوا عليه.
منطق التدخل هو سلسلة سببية تشرح استراتيجية المشروع. وهو يوضح كيفية استخدام المستفيدين السلع أو 14. منطق التدخل3

الخدمات المقدمة )مخرجات المشروع( أو كلتيهما لتحقيق النتيجة )النتائج( المرجوة.
-   ضع قائمة بالمخرجات التي يجب أن يحققها المشروع.

-   اشرح/ وضح كيف سيؤدي كل من هذه المخرجات إلى/ يساهم في تحقيق المحصلة النهائية )المحصالت 
النهائية( المرجوة على المدى القصير.

مثال: لن يؤدي توفير البذور مباشرة إلى تغيير في إنتاج الغذاء. ولن يزداد إنتاج الغذاء أو الدخل إال إذا تم تنفيذ 
عدد من المراحل الوسيطة األساسية مثل تخزين البذور، وتطهير األرض، وزراعة البذور، والري، وإزالة 

األعشاب الضارة.. إلخ. ويجب أن يتضمن منطق التدخل جميع الخطوات الرئيسية )المراحل الوسيطة( التي تنفذ 
بين مرحلة المخرجات وتحقيق المحصلة النهائية )المحصالت النهائية( المرجوة على المدى القصير.

مالحظة: بالنسبة للمشروعات األكثر تعقيًدا، مثل مشروعات دعم سبل كسب العيش، قد يكون الرسم 
التوضيحي/ خريطة منطق التدخل أكثر فائدة من السرد أو الجدول.

مالحظة: ينبغي، حيثما أمكن، صياغة منطق التدخل بالتعاون مع األشخاص المعنيين/ المستفيدين.
15.  تحليل المخاطر 
واستراتيجيات 

الحد منها

في أثناء تحليل المخاطر، يتم تحديد العوامل الخارجية الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على 
المشروع4 وتحليلها. وإذا أمكن، يجب تعديل المشروع للتخفيف من حدة هذه المخاطر.

في هذا القسم، صف االستراتيجيات الممكنة للتخفيف من حدة المخاطر، وقم بصياغة المخاطر المتبقية في 
شكل افتراضات5 واشرح كيفية رصدها.

مالحظة: أدرج أيًضا المخاطر المرتبطة باآلثار السلبية المحتملة للمشروع.
صف العناصر األساسية التي ُتعد حجر الزاوية في استراتيجية الرصد.16. الرصد

لالطالع على إطار رصد النتائج، انظر الملحق 1.
 لالطالع على تفاصيل أنشطة الرصد، انظر الملحق 2.

17.  المساءلة 
أمام السكان 
المتضررين

صف كيف سيتم إشراك السكان المتضررين في تخطيط هذا المشروع وتنفيذه ورصده.6 ويرجى الرجوع 
أيًضا إلى أي جهات/ مؤسسات محلية أخرى سيتم إشراكها والتعرف على الدور الذي ستلعبه.

1   فجوة حرجة في واحد أو أكثر من المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي: استهالك الغذاء، وإنتاج الغذاء، والدخل، وظروف المعيشة، والخدمات األساسية.

2   من الممكن أيًضا توثيق كثير من التدخالت التي تندرج تحت مختلف األهداف المحددة في مقترح مشروع مشترك واحد بشرط أن تكون هذه التدخالت مصممة لتحقيق هدف 

مشترك وتستهدف السكان أنفسهم. ويرجى االطالع أيضًا على اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي.
3   بالنسبة لتدخالت اإلغاثة البسيطة، يمكن أيًضا تلخيص النقاط 14-16 في مصفوفة اإلطار المنطقي.

4  على سبيل المثال، الظروف المناخية غير المالئمة، أو النزاعات، أو األطراف المعنية التي تعارض التدابير التي يتم اتخاذها، أو األمراض، أو القوى السلبية المحركة للسوق.

5   االفتراضات هي مخاطر جرت صياغتها صياغة إيجابية، أي سيكون بإمكان األشخاص المعنيين الوصول إلى أراضيهم في أثناء موسم الزراعة، ولن تؤدي اآلفات إلى تدمير 

المحاصيل، ويكون المناخ مناسًبا للزراعة.. إلخ.
6  يرجى أيًضا االطالع على ملخص حول المساءلة أمام السكان المتضررين الخاص بوحدة األمن االقتصادي الذي تم تعميمه في تموز/ يوليو 2014.



18.  إشراك الجمعية 
الوطنية أو 

أعضاء الحركة 
اآلخرين

إذا كان ذلك ذا صلة، صف الدور الذي ستقوم به الجمعية الوطنية أو أعضاء الحركة اآلخرون أو كالهما في 
المشروع.

19. استراتيجية 
الخروج واالستدامة

هل هناك أي تدابير يمكن اتخاذها حتى تكون اإلنجازات اإليجابية دائمة وليست مؤقتة؟ هل يمكن أن يتحمل 
المستفيدون أو األطراف الفاعلة األخرى بعض المسؤوليات؟

هل سيعزز المشروع قدرة السكان على مقاومة الصدمات في المستقبل )القدرة على الصمود(؟
إذا كان ذلك ذا صلة، اشرح كيف يتناسب المشروع مع السياق اإلنساني األوسع نطاًقا )النهج المتكامل، 

والتنسيق مع السلطات واألطراف الفاعلة األخرى(.



صد النتائج7
الملحق 1: إطار ر

صالت 
صلة النهائية )المح

المح
صير )كما 

النهائية( على المدى الق
في النقطة 13(

المؤشرات
البيانات المطلوبة

صدر البيانات
م

التوقيت
ف المؤشر والوحدة

ص
و

س
خط األسا

ف
الهد

ستكون 2,000 أسرة عائدة في 
سنوني )في محافظة سنجار( قد 

ت متوسط دخلها السنوي بنسبة 
زاد

% بحلول شهر تشرين األول/ 
20

س 
أکتوبر المقبل من خالل توفير خم

أغنام عشار  لكل أسرة.

ى كل أسرة
عدد الحمالن المولودة لد

ال يوجد

ت أو 
)األغنام فقد

ت(
بيع

ى 
والدة 3 حمالن لد

كل أسرة

عدد/ متوسط النسبة 
المئوية لعدد الحمالن 

ى كل أسرة
لد

ت التي يقوم 
الزيارا

ي لكل 
ب بيطر

بها طبي
أسرة

تموز/ يوليو

متوسط الدخل الناتج عن األغنام 
ب والجبن 

)بيع األغنام والحلي
ف( بالدوالر 

صو
والجلود وال

ص شهرًيا
األمريكي لكل شخ

ال يوجد
ت أمريكية

8 دوالرا
ت 

الماشية، والمنتجا
المباعة، وأسعار السوق

ت المنزلية، 
الزيارا

ضاع 
صد أو

ور
السوق

تشرين األول/ أكتوبر

المساهمة في استهالك الغذاء لألسرة 
نفسها

ي على 
ت التي تحتو

عدد الوجبا
ب/ الجبن من إنتاج األسرة 

الحلي
نفسها

ال يوجد،
ب

يتم شراء الحلي
ت في 

5 وجبا
األسبوع

استهالك الغذاء 
صادر الغذاء

وم
ت المنزلية

الزيارا
تشرين األول/ أكتوبر

ضاء المستفيدين
ر

النسبة المئوية للمستفيدين الذين 
ضاء التام عن 

يشعرون بالر
المشروع

غير متاح
%

08
ضاء المستفيدين

ر
ت المنزلية

الزيارا
تشرين األول/ أكتوبر

ت المحتملة
صادر المعلوما

ضحان م
ضلة ويو

ت المف
صادي اللذين يقدمان قائمة بالمؤشرا

7 يرتبط هذا الجزء من النموذج ارتباًطا وثيًقا بالخطة العملية لوفدكم واإلطار المرجعي لوحدة األمن االقت
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األنشطة9

اإلطار الزمني10
المسؤول

ي، أو 
صاد

وحدة األمن االقت
ف 

ى،  أو أطرا
ت أخر

إدارا
ى

معنية أخر

الموارد المطلوبة11 
الموارد البشرية، أو 

ت.. إلخ
السلع، أو الخدما

المؤشر
يمكن استخدامه للتحقق 

من تنفيذ النشاط على 
النحو المخطط

وسيلة التحقق
س المؤشر

من كيفية قيا

كانون الثاني/ يناير

شباط/ فبراير
آذار/ مارس

نيسان/ أبريل

أيار/ مايو

حزيران/ يونيو

تموز/ يوليو

آب/ أغسطس

أيلول/ سبتمبر

تشرين األول/ أكتوبر

تشرين الثاني/ نوفمبر

كانون األول/ ديسمبر

س أغنام عشار 
الُمخَرج 1: توفير خم

من أجل 2000 أسرة في محافظة 
سنجار

ضرر 
إعالم المجتمع المحلي المت

ف المعنية بشأن المشروع
واألطرا

X
المسؤول الميداني من وحدة 

ي
صاد

األمن االقت
ت

ت المعلوما
صقا

مل

ت التي تعقد 
االجتماعا

ت، والممثلين، 
مع السلطا

ضع في 
ت التي تو

صقا
والمل

أماكن استراتيجية

ضر االجتماع
مح

إنشاء لجنتين محليتين
X

المسؤول الميداني من وحدة 
ي

صاد
األمن االقت

عدد اللجان التي تم إنشاؤها 
وعملها

ضر االجتماع
مح

إنشاء آلية للتعليقات والشكاوى 
وتشغيلها

X
المسؤول الميداني من وحدة 
ي ومندوبها

صاد
األمن االقت

صيد إلجراء 
ف، ر

هات
ت

ت، سجل المكالما
مكالما

ت الواردة، 
عدد المكالما

ت التي تم حلها
وعدد الحاال

ت
سجل المكالما

تسجيل 2000 مستفيد
X

المسؤول الميداني من وحدة 
ي

صاد
األمن االقت

ب 
صلي

4 متطوعين من ال
األحمر 4 × يومين

عدد المستفيدين المسجلين
قائمة المستفيدين

ض الماشية
اختيار الموردين لمعر

X
الشؤون اللوجيستية

عدد الموردين، وسعر 
الوحدة، والشروط.. إلخ.

جدول االختيار، والعقود 
الموقعة

طباعة القسائم
X

المسؤول الميداني من وحدة 
ي

صاد
األمن االقت

200 دوالر أمريكي
عدد القسائم المطبوعة 

وجودتها
ت من 

القسائم )كما ورد
المطبعة(

ف من األغنام العشار 
توزيع 10 آال

ف على 2000 مستفيد 
و50 من الخرا

ض الماشية(
)معر

X

ي، 
صاد

ب وحدة األمن االقت
مندو

والمسؤول الميداني من وحدة 
ب 

ي، وطبي
صاد

األمن االقت
ي

بيطر

ف من األغنام العشار 
10 آال

ب 
ي يج

)الساللة، الشرط الذ
ف، 

تحديده(، 50 من الخرا
ب 

صلي
12 متطوًعا من ال

األحمر × يوم واحد

عدد األغنام الموزعة
القسائم المستردة

صد ما بعد التوزيع )2000 أسرة(
ر

X
المسؤول الميداني من وحدة 

ي
صاد

األمن االقت
ب األحمر 

صلي
متطوعو ال

× يومين
ت 

عدد األسر التي تم
زيارتها

صد )مشروع(
تقرير الر

صد النتائج
ر

X
المسؤول الميداني من وحدة 

ي 
صاد

األمن االقت
ب 

صلي
6 متطوعين من ال
األحمر × 3 أيام

ت 
عدد األسر التي تم

زيارتها
صد )نهائي(

تقرير الر

ت البيطرية
الُمخَرج 2: تقديم الخدما



األنشطة9

اإلطار الزمني10
المسؤول

ي، أو 
صاد

وحدة األمن االقت
ف 

ى،  أو أطرا
ت أخر

إدارا
ى

معنية أخر

الموارد المطلوبة11 
الموارد البشرية، أو 

ت.. إلخ
السلع، أو الخدما

المؤشر
يمكن استخدامه للتحقق 

من تنفيذ النشاط على 
النحو المخطط

وسيلة التحقق
س المؤشر

من كيفية قيا

كانون الثاني/ يناير

شباط/ فبراير
آذار/ مارس

نيسان/ أبريل

أيار/ مايو

حزيران/ يونيو

تموز/ يوليو

آب/ أغسطس

أيلول/ سبتمبر

تشرين األول/ أكتوبر

تشرين الثاني/ نوفمبر

كانون األول/ ديسمبر

ض(
التطعيم )خالل فترة المعر

X

ت 
ت البيطرية، ومعدا

المعدا
ت، 

سالسل التبريد، واللقاحا
وعمال الوزارة.. إلخ.

ت ونوع 
عدد الحيوانا

ت
اللقاحا

ت
مسؤول تسجيل اللقاحا

ي
صد البيطر

الدعم والر
X

X
X

X
X

X
X

X
ي

ب البيطر
الطبي

ب )1500 دوالر 
الرات

أمريكي(

ي 
صد الشهر

تقارير الر
ب 

التي يعدها الطبي
ي

البيطر

ًضا باسم »خطة العمل«.
8 يشار إليه أي

ت الوطنية وغيرهما.
ف المعنية األخرى، مثل الشركاء المحليين وموظفي الجمعيا

ت إدراج األنشطة الرئيسية التي تقع على عاتق المستفيدين واألطرا
ض المشروعا

9 قد يكون من المفيد لبع

ضوح هنا.
ب المشروع. وإذا استمر المشروع إلى العام التالي، يرجى إظهار ذلك بو

ب تعديله ليناس
ب رغبتك )على سبيل المثال باليوم واألسبوع والشهر( ويج

صال حس
10 يمكن أن يكون اإلطار الزمني مف

صيل في الميزانية.
ض التفا

ت الرئيسية فقط هنا، وسيتم عر
11 اذكر المدخال



الملحق 3: الميزانية

التكلفة لكل الوحدةرمز المحاسبةوصف البند
وحدة بالدوالر 

األمريكي

إجمالي الكمية 
المطلوبة

إجمالي التكلفة 
بالدوالر 
األمريكي

41248لكل منهاXXXXXألواح خشبية، 120 سم × 30 سم × 2 سم

205100لكل منهاXXXXXجاروف

60--اإلجماليXXXXXأدوات مكتبية

1230360لكل منهمXXXXXالبدل اليومي لمتطوعي الصليب األحمر

اإلجمالي بالعملة المحلية )بالدوالر األمريكي(

اإلجمالي بالفرنك السويسري

يمكن أن تتضمن المالحق األخرى )على سبيل المثال ال الحصر( ما يلي:
• تقرير التقييم األولي	
• خريطة المنطقة	
•  تحليل التكلفة- الفائدة  للمشروع	
•  مثال صيغة/ أداة جمع البيانات لخط األساس	
•  مثال صيغة/ أداة رصد العملية واألثر	
•  معلومات عن الموردين	
•  مواصفات البنود )إذا كانت هناك حاجة إلى الشراء(	
•   توقيت النفقات إذا كان ذلك مناسًبا )على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى مبالغ 	

كبيرة في بعض مراحل المشروع(





الملحق 2:
نموذج تقرير الرصد والتقييم النهائي 

الخاص بوحدة األمن االقتصادي



تقرير ]رصد/ مراجعة[ المشروع الخاص بوحدة األمن االقتصادي

]البلد[ – ]عنوان التقرير[               وحدة األمن االقتصادي
اليوم/ الشهر/ السنة

مالحظات على هذا النموذج

   نموذج التقرير هذا مكمل لنموذج تقرير التقييم األولي ونموذج مقترح المشروع الخاصين بوحدة األمن االقتصادي )متاح في مركز 
مصادر وحدة األمن االقتصادي(. وتغطي الوثائق الثالث مًعا دورة مشروعات وحدة األمن االقتصادي بأكملها.

   يسرد النموذج العناصر التي ينبغي إدراجها في تقرير عن عملية رصد المشروع أو مراجعته أو كلتيهما. وبشكل عام، يجب أن يقدم 
التقرير إجابات على األسئلة التالية:

o هل حدثت تغييرات كبيرة في البيئة لها تأثير على المشروع؟ هل أحدث المشروع في حد ذاته تغييرات كبيرة في البيئة؟
o هل تم تحقيق مخرجات المشروع بنجاح؟
o هل حقق المشروع أهدافه، أم أنه يحرز تقدًما نحو تحقيق هذه األهداف؟
o ما أسباب هذه النتائج؟
o هل يحتاج المشروع إلى تعديل، وإذا كان كذلك، كيف؟
o ما الدروس التي يمكن تعلمها من أجل مشروعات مستقبلية مماثلة؟

   تختلف الموضوعات المحددة التي يغطيها التقرير ودرجة التفصيل وفًقا للمشروع والسياق. وبينما ينبغي، من حيث المبدأ، إدراج جميع 
أو بسبب  بالسياق  المرتبطة  القيود  الفصول بسبب  فيها بعض  ينطبق  القبيل، ستكون هناك حاالت ال  تقرير من هذا  الفصول في أي 

محدودية الموارد.
    ال يتعين االنتهاء من التقرير دفعة واحدة. وكما هو الحال مع نموذج إعداد تقرير عن التقييم األولي، من الممكن إضافة معلومات بشكل 

مستمر وإكمال التقرير بمرور الوقت.
   ُتعد البيانات الثانوية التي يتم الحصول عليها من الدراسات/ التقارير الحالية و/ أو من اإلدارة عن ُبعد جزًءا ال يتجزأ من أي عملية لجمع 

البيانات. وينبغي دمجها في التقرير قدر اإلمكان.
  من المستحسن تضمين ملخص تنفيذي قصير.

   ينبغي استبدال جميع النصوص الموضوعة بين معقوفات ] [ باعتبارها وثيقة الصلة بهذا التقرير. على سبيل المثال، يمكن استخدام اسم 
البلد ليحل محل ]البلد[. وينبغي االستعاضة عن ]الرصد/ المراجعة[ بنوع التقرير )رصد أو مراجعة.. إلخ(، وما إلى ذلك.

  يجب كتابة العنوان والبلد والتاريخ الصحيح في الرأس والتزييل قبل النشر.
   يمكن استخدام عناوين إضافية لتنظيم المعلومات في كل قسم لتسهيل القراءة. وقد ال تكون ضرورية للتقارير القصيرة أو إذا لم يكن هناك 

سوى القليل من المعلومات إلعداد تقرير.

يرجى حذف هذه الملحوظة قبل استخدام النموذج.



ملخص تنفيذي

عادة ما تتم كتابة الملخص التنفيذي بعد اكتمال التقرير الرئيسي، ويجب أن ال يتجاوز صفحة واحدة 
أو صفحتين. وهو ملخص ألهم النقاط التي يجب توجيهها إلى القراء المستهدفين، ويتضمن ما يلي:

◄  اسم المشروع الذي تم رصده/ مراجعته ومن هم السكان المستهدفون؟ ← من القسم 1
◄ أهداف الرصد/ المراجعة ← من القسم 1

◄ القيود على البيانات والثقة فيها ← من القسم 2
◄  هل حدثت تغييرات مهمة في السياق/ الوضع العام أثرت على المشروع، أم أن للمشروع/ كان 

له آثار جانبية غير مقصودة؟ ← من رصد الوضع، القسم 1-3
◄  استنتاجات حول المخرجات الرئيسية للمشروع )المشروعات(؟ ← من النشاط أو رصد العملية، 

القسم 2-3
◄  استنتاجات حول المحصالت النهائية الرئيسية للمشروع )المشروعات(؟ ← من رصد النتائج، 

القسم 3-3
◄ توصيات لتعديل المشروع ← من القسم 5



1. سياق ومنطق ]الرصد/ المراجعة[
1-1  ◄ نوع األزمة/ الصدمة، والوقت من السنة الذي حدثت فيها، والمكان )األماكن(، واألشخاص المتضررين.. إلخ.

◄ تطور السياق منذ بدء التدخل، إذا كان ذا صلة.
◄ قم بعمل رابط/ إشارة إلى أي وثائق سابقة مثل تقارير التقييم.

1-2  وصف المشروع )المشروعات(
◄ أدرج عرًضا عاًما موجًزا لمنطق تدخل المشروع الذي يشرح كيف من المتوقع أن يحقق المشروع أهدافه.1

◄  أشر إلى الوثائق الرئيسية مثل مقترحات المشروعات، وتقارير الرصد الخاصة بالمشروعات ذات الصلة.. إلخ. ويمكن تضمين الوثائق المستشهد 
بها في شكل مالحق.

1-3  أهداف ]الرصد/ المراجعة[

يمكن أن تكون األهداف النموذجية لعملية الرصد أو المراجعة واحدة أو مجموعة من اإلجراءات التالية:

◄  تحديد ما إذا كان هدف المشروعات يظل ذا صلة، أو إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في الوضع تتطلب تدابير للتعديل )محددة من خالل رصد 
الوضع(.

◄ قياس مدى تقدم تنفيذ التدخل وجودته )رصد النشاط أو العملية(.
◄ قياس التقدم المحرز نحو تحقيق المحصالت النهائية المخطط لها )رصد النتائج(.

◄ دراسة/ اقتراح تدابير تعديل.
◄ المساهمة في عملية التعلم: ما الذي نجح بشكل جيد وما لم ينجح، ولماذا؟

2. طرق جمع البيانات وموثوقيتها
2-1  الطرق المستخدمة في ]الرصد/ المراجعة[ / ]جمع البيانات[2

نظرة عامة مع تفاصيل ذات صلة حول الطريقة المستخدمة، بما في ذلك:

◄  النهج العام للعملية )استبيان األسر، ومراجعة البيانات الثانوية، ومناقشات المجموعات النوعية، والتقييم األولي التشاركي.. إلخ(.
◄  الفريق الذي يجري الرصد/ المراجعة، والتواريخ أو الفترة التي تغطيها هذه العملية، وخط السير، ومصادر البيانات الثانوية التي تمت مراجعتها.. 

إلخ.
◄  الطرق المستخدمة لجمع البيانات، واألدوات المستخدمة لجمع البيانات، والنهج المختار لجمع العينات، وخطة التحليل.. إلخ. قم بإرفاق الملفات ذات 

الصلة في شكل ملحق.
◄  التكنولوجيا المستخدمة بما في ذلك المعدات )الكاميرا، والهاتف المحمول.. إلخ( والبرمجيات.

◄ مستوى مشاركة المجتمع المحلي في عملية الرصد/ المراجعة.

2-2  القيود على البيانات والثقة فيها

قدم نظرة عامة على القيود على البيانات والثقة فيها، بما في ذلك:

◄ حدد ما إذا كان يمكن استقراء البيانات التي تم جمعها وإسقاطها على إجمالي السكان أو المناطق محل االهتمام أو كليهما.
◄  وضح القيود المرتبطة بنهج اختيار العينات، وأنواع المستجيبين، واألدوات المستخدمة لجمع البيانات، وتوقيت التقييم األولي )على سبيل ◄ المثال، 

القضايا الموسمية التي تؤثر على البيانات التي يتم جمعها(.
◄  أضف أي قيود رئيسية قد تكون أثرت على جودة النتائج أو صحتها، مثل القيود األمنية التي تمنع الوصول إلى مناطق معينة، وعدم وجود موظفات 
تعداد مما يحد من الوصول إلى النساء، عدم نقل المترجم المعلومات بشكل كامل، وعدم وجود بعض البيانات الثانوية المهمة )مثل أرقام السكان(.. إلخ.

1    يصف منطق التدخل كيف سيتم توفير الموارد )المدخالت( وكيف ستؤدي إلى تحقيق النتائج المخطط لها. وهو العمود الفقري لنظرية المشروع ويجب أن تتم صياغته في أثناء مرحلة تصميم المشروع. 
ويمكن عرض منطق التدخل في شكل جدول )سلسلة النتائج/ مصفوفة اإلطار المنطقي(، أو مسار محدد لألثر، أو في شكل سردي.

2    ملحوظة: ألغراض التقاطع المعلوماتي المتعدد )التثليث( واألغراض التكميلية، ينبغي أن يسبق جمع البيانات األولية مراجعة للمعلومات الثانوية المتاحة عن الوضع قبل األزمة أو 
الوضع الحالي. ويجب الجمع بين نوعي المعلومات في مختلف أقسام التقرير بداًل من عرضها في قسمين منفصلين.
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3. النتائج
3-1  رصد الوضع

يهدف رصد الوضع إلى اكتشاف التغييرات واالتجاهات الرئيسية في البيئة. والغرض منه هو إعادة تقييم مدى مالءمة المشروع )المشروعات( قيد 
التنفيذ والكشف عن أي آثار جانبية غير مرغوبة لمشروع ما على البيئة. وهو نشاط دائم ُيشار إليه أيًضا باسم التقييم األولي المستمر.

يجب أن يجيب رصد الوضع على األسئلة التالية:

◄ هل شهد الوضع تطوًرا كبيًرا منذ آخر تقييم/ رصد )التغييرات المهمة في السياسات والمؤسسات والعمليات، وسياق الضعف.. الخ(؟
◄  هل حدثت تغييرات جوهرية في الجوانب المتعلقة بالسكان المعنيين )أعداد السكان وتكوينهم، واستراتيجيات سبل كسب العيش واالستجابة.. إلخ(؟

◄  هل للمشروع في حد ذاته أثر على الوضع؟ على سبيل المثال، هل أثر على أسعار السلع، أو اجتذب المزيد من األشخاص إلى المنطقة، أو أدى إلى 
تغيير في استراتيجيات سبل كسب العيش.. إلخ؟ إذا كان األمر كذلك، فهل كان األثر على السكان إيجابًيا أم محايًدا أم سلبًيا؟

استناًدا إلى النتائج المذكورة أعاله، قرر ما إذا كانت التغييرات في الوضع تتطلب إجراءات لتعديل المشروع.

3-2  رصد النشاط أو العملية3

رصد النشاط أو العملية هو نوع من الرصد الذي يتابع تنفيذ المشروع. وتسهم النتائج التي يتوصل إليها في تقييم أولي كفاءة المشروع.

استناًدا إلى إطار رصد نشاط المشروع4 )انظر الملحق 2  نموذج مقترح مشروع المتاح في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي(، قدم المؤشرات 
التالية:

◄ هل كانت الموارد المخططة متوفرة عندما ظهرت الحاجة إليها )التوقيت السليم( وكافية من حيث النوعية والكمية؟
◄ هل ُنفذت األنشطة كما هو مخطط لها؟

◄ هل أتيحت المخرجات المستهدفة للمستفيدين )لمن، وكم عددها /ما كميتها، وتوقيتها، ونوعيتها.. إلخ(؟
◄ هل استفاد اآلخرون أيًضا من هذه المخرجات؟

استناًدا إلى النتائج، قرر ما إذا كان التدخل قد تم تنفيذه كما هو متوقع. وإذا لم يكن األمر كذلك، اشرح السبب.

3-3  رصد النتائج

المحصالت  تحقيق  إلی  تؤدي  کانت  إذا  ما  المقدمة ويحدد  المخرجات  المستفيدين  استخدام  کيفية  في  النتائج  ينظر رصد  المشروع،  تنفيذ  أثناء  في 
النهائية المرجوة )علی مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير(. وبمجرد اكتمال المشروع، فإن رصد النتائج- أو بداًل من ذلك، المراجعة/ 
التقييمالنهائي5– سيتيح تقييم فعالية المشروع. وتوجه النتائج التي يتوصل إليها القرارات بشأن المشروعات قيد التنفيذ ويمكنها توفير دروس مستفادة 

من أجل المشروعات المستقبلية.

بعبارات محددة، يقيم رصد النتائج ما إذا کان هناك أي تغيير کبير قد حدث علی مستوى المکونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي التي تتلقى 
دعًما مباشًرا من المشروع .6 ثم يحاول تحديد ما إذا کان يمکن إرجاع هذا التغيير إلى المشروع وإلى أي مدى يمكن ذلك. ومن الممكن تقييم المكون 
األساسي )المكونات األساسية( لوحدة األمن االقتصادي عن طريق استخدام المؤشرات المفضلة المدرجة في اإلطار المرجعي لوحدة األمن االقتصادي 
أو مؤشرات المحصلة النهائية على المدى القصير المحددة محلًيا أو كليهما. وإذا لزم األمر، يمكن أيًضا إدراج بعض المؤشرات على المدى المتوسط 

لتقييم ما إذا كان من المحتمل أن يكون للمشروع مزيد من األثر.

3 اعتماًدا على نطاق العملية، قد يكون تقديم تقرير عن تحقيق المخرجات المتوقعة فقط كافًيا لرصد النشاط.

4 ُيشار إليه أيًضا باسم »خطة النشاط والموارد« أو »خطة العمل«.

5  في بعض الحاالت، سيكون من المستحسن إجراء مراجعة أو تقييم نهائي ينظر في نتائج تتجاوز مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير. وفي هذه الحالة، سينصب التركيز 

على تحديد آثار المشروع اإليجابية- أو السلبية– على المدى الطويل )المحصلة النهائية على المدى المتوسط   ومستويات األثر(. ويرد تحديد أهداف المراجعة أو التقييم النهائي في 
االختصاصات.

6  حسب الوضع، قد ترغب أيًضا في إعداد تقرير عن التغييرات في المكونات األساسية لوحدة األمن االقتصادي التي تأثرت تأثًرا غير مباشر. على سبيل المثال، قد تتمكن من توثيق 
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حقيقة أن مشروًعا ما يهدف إلى استعادة مستوى إنتاج الغذاء كان له أيًضا أثر إيجابي قابل للقياس/ واضح على استهالك المستفيدين الغذاء.
 استناًدا إلى إطار رصد نتائج المشروع )انظر الملحق 1  نموذج مقترح مشروع المتاح في مركز مصادر وحدة األمن االقتصادي(، وضح ما إذا كانت 

التغييرات المطلوبة قد تحققت من حيث:

◄  النسبة المئوية لألسر المستفيدة التي تغيرت أوضاعها )متوسط   عدد األسر التي لديها دخل متزايد.. إلخ(. هل حققت بعض مجموعات المستفيدين 
استفادة أكبر أو أقل؟ إذا كان األمر كذلك، فمن هم، ولماذا حققوا استفادة أكبر/ أقل؟

◄  مستوى التغيير )متوسط   الزيادة في مستوى الدخل، ومتوسط   الزيادة المئوية في الدخل.. إلخ(. هل يتوافق مع التغيير المطلوب؟
◄  هل حدثت التغييرات المطلوبة في أثناء اإلطار الزمني المخطط له؟

◄  هل يمكن أن ُتعزى التغييرات المالحظة ]على مستوى المكون األساسي[ إلى المشروع؟ هل كانت هناك أي عوامل ]خارجية[ أخرى قد تكون أسهمت 
أيًضا في هذه التغييرات إيجابًيا أو سلبًيا )تحسن االستهالك الغذائي لألسر المستفيدة بعد تنفيذ مشروع توليد الدخل، والذي يمكن أن ُيعزى أيًضا إلى 

انخفاض أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.. إلخ(؟
◄  حيثما أمكن، أدرج التعليقات على التغييرات التي تتجاوز مستوى المحصلة النهائية على المدى القصير. ويمكن االستعانة بمؤشرات نوعية لتوفير 

معلومات عن کيف ساهمت المحصالت النهائية على المدى القصير في المحصالت النهائية علی المدى المتوسط.
◄  يمكنك أيًضا إدراج بعض التعليقات النوعية، على سبيل المثال، رضاء المستفيدين. ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، من خالل تصنيف مكونات 

المشروع المختلفة على مقياس معين.

استناًدا إلى النتائج، استنتج ما إذا كان التدخل قد حقق المحصالت النهائية المرجوة، أو أنه على الطريق الصحيح لتحقيقها. وإذا لم يكن األمر كذلك، 
وضح السبب.7

4. عوامل النجاح والقيود
4-1  العوامل الرئيسية التي ساهمت في النجاح

اذكر العوامل التي كان لها مساهمة إيجابية في تحقيق المحصالت النهائية:

◄  اذكر أي عناصر للمشروع )إنشاء لجنة محلية، أو توفير بذور محسنة.. إلخ( كان لها تأثير إيجابي قوي على النتائج )المحصالت النهائية(؟
◄  اذكر أي عناصر خارجية )مشروعات موازية، أو أطراف معنية أخرى، أو المناخ.. إلخ( كان لها تأثير إيجابي على النتائج )المحصالت النهائية(؟

4-2  المعوقات األساسية التي يواجهها المشروع

تحليل موجز ألي معوقات تحد من اإلمكانيات الكاملة للمشروع ككل أو جوانب معينة منه. وقد تكون هذه المعوقات داخلية:

◄  معوقات داخلية ]في »اللجنة الدولية«[ )نقص الموارد البشرية، وتأخر اتخاذ اإلجراءات الداخلية.. إلخ( التي تؤثر على النتائج )المحصالت النهائية(.
◄  معوقات مرتبطة بالمشروع )عدم وجود آلية صيانة مناسبة، ووجود نوع غير مناسب من البذور.. إلخ(.

◄  معوقات خارجية تؤثر على النتائج )انعدام األمن، والمناخ غير المالئم.. إلخ(.

5. التعديل والتعلم
5-1  توصيات لتعديل التدخل الجاري

إذا أظهرت النتائج أن التدخل الحالي يحتاج إلى تعديل، اذكر التوصيات المحددة للتعديالت المطلوبة على المشروع.

5-2  الدروس المستفادة والتوصيات من أجل التدخالت المستقبلية

نظرة عامة على الدروس األساسية المستفادة في جميع مراحل تنفيذ ومتابعة/ مراجعة المشروع )المشروعات(. اشرح كيف سيتم نشر هذه الدروس 
لتعظيم إمكانية أخذها في االعتبار في المستقبل.

لمزيد من المعلومات أو التعليقات، يرجى االتصال:
االسم األول واللقب )البريد اإللكتروني/ الهاتف/ البعثة( االسم األول واللقب )البريد اإللكتروني/ الهاتف/ البعثة(

7  كن محدًدا وأشر إلى أهداف المشروع )درجة/ مقدار التغيير، ولصالح من، وكم عددهم، ومتى.. إلخ(. على سبيل المثال، من أصل 2200 أسرة مستفيدة في إقليم ماسيسي، زرعت 

%90 منها البذور التي وزعت عليها، غير أن %40 فقط تم حصادها بسبب تجدد القتال في المنطقة والنزوح الجزئي للسكان. وبالنسبة ألولئك الذين قاموا بالحصاد، كان متوسط 
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اإلنتاج 20 جوااًل من الذرة، أي أكثر بعدد 5 أجولة من الرقم المستهدف وهو 15 جوااًل.

اللجنة الدولية للصليب األحمر ]البعثة[

6. الملحق )المالحق( - ]التفاصيل[
أي معلومات/ وثائق داعمة ذات صلة، مثل:

◄  تكوين فريق الجوالت الميدانية وخط سير الجولة والمواقع التي تمت زيارتها
◄  أدوات جمع البيانات

◄  نتائج تفصيلية، مثل اإلحصائيات والرسوم البيانية )مثل بيانات أسعار السوق(
◄  جهات اتصال مهمة من أجل المتابعة

◄  المراجع/ األعمال المذكورة
◄  خريطة

قم بفصل األنواع المختلفة من المعلومات الداعمة إلى مالحق مختلفة. 
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المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة 
تتمثل في حماية أرواح  إنسانية بحتة  ومستقلة، تؤدي مهمة 
وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف 
كل  الدولية«  »اللجنة  أيضًا  وتبذل  لهم.  المساعدة  وتقديم 
الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام القانون اإلنساني 
والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها. أنشئت اللجنة الدولية 
للصـليب األحـمر عـام 1863 وقـد تمخـّضت عنها اتفـاقيات 
جـنيف والحـركة الدولية للصـليب األحـمر والهـالل األحـمر. 
وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في 

حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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