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ماذا يتضمن هذا الدليل؟

وعهم متوافًقا مع معاي�ي المتابعة والتقييم والتعلم  ي تحديد ما إذا كان م�ش
وع �ف تساعد هذه االرشادات العملية فرق الم�ش

الخاصة بمؤ�ش االنوع االجتماعي، وإدراك ماهية معاي�ي المتابعة والتقييم والتعلم المتعلقة بمؤ�ش النوع االجتماعي عىل 

مستوى التطبيق، واستعراض بعض االأمثلة.

من ينبغي عليه استخدام هذا الدليل؟  

ف  ف والدولي�ي قليمي�ي قليمي وأعضاء CARE االإ ي المكتب االإ
أي شخص يدعم أحد مشاريع CARE! يشمل ذلك موظفي CARE �ف

وع والتصميم والتنفيذ، وبخاصة الزمالء من فرق المتابعة والتقييم والتعلم.   ي إدارة الم�ش
ف �ف وأعضاء القيادة المشارك�ي

م�ت يجب استخدامه؟  

وع. وذلك لتوف�ي معلومات تستخدم خالل تصميم خطط المتابعة والتقييم والتعلم وأطر العمل  طوال دورة حياة الم�ش

وع )مثالً، االستجابة لحاالت  وع. وبناًء عىل مدة الم�ش نامج وأيًضا خالل مرحلة بدء الم�ش ح و/ تصميم ال�ب كجزء من اعداد المق�ت

وعات الممتدة لعدة سنوات(، يتوّجب عىل الفرق تخصيص  وعات ذات السنة الواحدة، الم�ش ، الم�ش الطوارئ عىل المدى القص�ي

االأوقات طوال مرحلة التنفيذ )مثالً، شهرياً، بشكل ربع سنوي، بشكل نصف سنوي، سنوياً(، وذلك لمناقشة نظام المتابعة 

ة التقدم عىل  وع. وتستطيع الفرق، من خالل استخدام معاي�ي مؤ�ش النوع االجتماعي، تقييم وت�ي والتقييم والتعلم للم�ش

امتداد خط النوع االجتماعي، وتحديد مجاالت التحسن وكذلك خطوات العمل.   

معاي�ي المتابعة والتقييم والتعلم الخاصة بمؤ�ش النوع االجتماعي

تجد أدناه المعاي�ي من العامودين أ وب الخاصة بنموذج التدقيق الخاص بمؤ�ش النوع االجتماعي التابع لـCARE. ولمزيد من 

، يرجى  المعلومات واالرشادات حول مؤ�ش النوع االجتماعي وكيفية تقييم المشاريع واستخدام المؤ�ش كأداة تعلم وتفك�ي

االطالع عىل نموذج التدقيق الخاص بمؤ�ش النوع االجتماعي واالرشادات حول استخدامه.

الدليل المخترص لمؤ�ش النوع االجتماعي: 
ي التطبيق 

المتابعة والتقييم والتعلم �ف

CARE  ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي
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نظم المتابعة )الرصد( والتقييم

العمود ب
  سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”مستجيبة” للنوع االجتماعي أو هادفة إىل 

العمود أ
 سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”ضارة للنوع االجتماعي أو حيادية أو حساسة“.

نامج  ي العمود ب، يحتاج ال�ب
للتوافق مع معاي�ي المتابعة والتقييم والتعلم �ف

وعات إىل وجود نظم متابعة وتقييم تعمل عىل جمع، وتحليل، ومعالجة  والم�ش

الجوانب االأربعة التالية: 

ي االأدوار والعالقات وفقا للنوع االجتماعي، 2( البيانات المصنفة حسب 
ات �ف 1( التغي�ي

ّ عىل مستوى المخاطر  النوع والعمر، 3( العواقب / النتائج غ�ي المقصودة و4( التغ�ي
واحتياجات الحماية.

نامج  ي العمود أ، يحتاج ال�ب
للتوافق مع معاي�ي المتابعة والتقييم والتعلم �ف

وعات إىل وجود نظم متابعة وتقييم تعمل عىل جمع، وتحليل كل من: والم�ش

ّ عىل مستوى المخاطر  البيانات المصنفة حسب النوع والعمر SADD(( والتغ�ي
واحتياجات الحماية.

البيانات المصنفة حسب النوع والعمر

هل يعمل نظام المتابعة  والتقييم عىل جمع وتحليل البيانات المصنَّفة حسب النوع 

وع بصفة دورية  والعمر  )SADD(؟  و هل تُستخدم هذه المعلومات لتعديل الم�ش
ُّ االحتياجات، والمخاطر، والقدرات المحددة؟ حسب تغ�ي

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق:

ات ضمن إطار العمل الخاص بالمتابعة والتقييم والتعلم عىل كل  •  تتحديد مؤ�ش
المستويات )المخرجات،النتائج، االأثر( حيث سيتم جمع البيانات المصنَّفة حسب 

النوع والعمر( 
يحة  ف من ال�ش •  تمن النادر، أن يقوم أحد المشاريع بالعمل  فقط مع المشارك�ي

وري  نجاب(. ال يزال من ال�ف ي سن االإ
ناث �ف العمرية نفسها أو النوع نفسه )مثالً االإ

 . ف االعتبار عند جمع البيانات للتوافق مع هذه المعاي�ي ي ع�ي
أخذ هذه المعلومات �ف

ا•  تلتأكد من أن نماذج جمع البيانات وأدوات المتابعة تشمل مساحة لجمع بيانات  

ات البيانات المصنَّفة حسب النوع والعمر المطلوبة وتسجيلها. كافة مؤ�ش
وع  لتحليل البيانات المصنفة حسب  •  تتحديد اجتماعات بشكل منتظم لفريق الم�ش

النوع والعمر
اتعىل مستوى:  •  تالمناقشة- كفريق- حول كيف يمكن أن تعكس البيانات التغي�ي

ف  •  تالمخاطر •  تالقدرة      •  تاحتياجات المشارك�ي
ي تركها 

ات ال�ت نامج ح�ت تاريخه، وما هي التأث�ي •  تمناقشة كيف تم تكييف/ تعديل ال�ب
ذلك وما هي الخطوات التالية من أجل  التعديالت التالية. 

هل يعمل نظام المتابعة والتقييم عىل جمع وتحليل البيانات المصنَّفة حسب النوع 

والعمر )SADD(؟

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق: 

ات ضمن إطار العمل الخاص بالمتابعة والتقييم والتعلم عىل كل  •  تحديد مؤ�ش
المستويات  )المخرجات، النتائج، االأثر( حيث سيتم جمع البيانات المصنَّفة حسب 

النوع والعمر( 1
يحة  ف من ال�ش •  تمن النادر، أن يقوم أحد المشاريع بالعمل فقط مع المشارك�ي

وري  نجاب(. ال يزال من ال�ف ي سن االإ
ناث �ف العمرية نفسها أو النوع نفسه )مثالً االإ

 . ف االعتبار عند جمع البيانات للتوافق مع هذه المعاي�ي ي ع�ي
أخذ هذه المعلومات �ف

•  تالتأكد من أن نماذج جمع البيانات وأدوات المتابعة تشمل مساحة لجمع بيانات  

ات البيانات المصنَّفة حسب النوع والعمر المطلوبة وتسجيلها.  كافة مؤ�ش

ي 
ف اقتصادي للمرأة. �ف وع تمك�ي وع االأصفر هو م�ش ي العامودين أ وب(: الم�ش

مثال عن حالة: )لم يتم التوافق مع المعاي�ي الواردة �ف

ي تستهدف النساء فحسب، إنما لم يتم 
وع  االأصفر جمع البيانات المصنفة بحسب النوع لالأنشطة ال�ت السنة االأوىل، استطاع الم�ش

تصنيف البيانات بحسب العمر.

وع  ي السنة االأوىل، جمع فريق الم�ش
ي العامودين(: فبناًء عىل تمرين مؤ�ش النوع االجتماعي  �ف

مثال عن حالة: )تم التوافق مع المعاي�ي �ف

وع أنه سيتم جمع  االأصفر البيانات المصنفة بحسب النوع والعمر من السنة الثانية. أشار إطار عمل المتابعة والتقييم والتعلم للم�ش

وع  وع. ويحرص فريق الم�ش ات المخرجات والنتائج لما تبقى من الم�ش البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر الأك�ش من %50 من مؤ�ش

ف والذين تم استطالع  االأصفر عىل أن تشمل كل ا نماذج البيانات ذات العالقة مساحة لجمع معلومات عن الجنس والعمر لجميع المشارك�ي

ي تقارير 
وع ويضّمنها �ف وع االأصفر كل هذه البيانات ويشاركها مع فريق الم�ش ي الم�ش

آرائهم. يجمع مسؤول المتابعة والتقييم والتعلم �ف

وع. تتم مناقشة البيانات المصنفة حسب النوع والعمر وتحليلها خالل اجتماعات المتابعةو التقييم والتعلم الربع سنوية. الم�ش

ي السن +60.
نجاب 45-19؛ الطاعنات �ف ي سن االإ

ائح شائعة االستخدام: االأطفال من 0 إىل 9 سنوات؛ المراهقات: 19-10؛ صغار المراهقات 14-10؛ المراهقات االأك�ب سًنا 19-15؛ البالغات 60-19؛ السيدات �ف ائح العمرية وفًقا للبلد أو القطاع؛ ومع ذلك، تشمل ال�ش 1  قد تختلف ال�ش

ف وتصنفها بحسب الهوية الجنسية و/أو  مالحظة: قد تجمع المشاريع بيانات المشارك�ي

عاقة. اال انه ليس من المطلوب القيام بذلك للتوافق مع معاي�ي  التوجه الجنسي و/أو االإ

مؤ�ش النوع االجتماعي للبيانات المصنفة حسب النوع والعمر. ومع ذلك، ال شك أنها 

ممارسة جيدة لتعزيز عملية المتابعة والتقييم والتعلم من حيث تعدد جوانبها وشموليتها.
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العمود ب
  سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”مستجيبة” للنوع االجتماعي أو هادفة إىل 

العمود أ
 سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”ضارة للنوع االجتماعي أو حيادية أو حساسة“.

مخاطر واحتياجات الحماية

ي ذلك مخاطر العنف 
هل يمكن تحديد ومتابعة مخاطر السالمة واالأمن )بما �ف

ي عىل النوع االجتماعي والتحرش الجنسي واالستغالل الجنسي وإساءة 
المب�ف

المعاملة( بالنسبة للسيدات، والرجال، والفتيات، والصبية، وتحليلها ومعالجتها 

نامج ؟ بشكل دوري خالل مراحل ال�ب

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق:

ي الوصول إىل الحقوق، 
ات �ف •  يتم رصد مخاطر واحتياجات الحماية )التغي�ي

ي دراسة تحليل النوع االجتماعي بشكل دوري 
والسالمة، واالأمن( المحددة �ف

)مثالً من خالل، زيارات المتابعة، بيانات النشاط/الخدمة، مناقشات المجموعة 
البؤرية، آليات التغذية الراجعة المجتمعية(.

وتوكوالت بهدف جمع البيانات حول  •  يتم تطوير أدوات جمع البيانات وال�ب
مخاطر واحتياجات الحماية 

وع بانتظام لتحليل بيانات مخاطر واحتياجات الحماية،  •  تجتمع فرق الم�ش
وع ي الم�ش

ورية أو تعديالت �ف ي لمعالجة أي خطوات عمل �ف
ووضع نطاق زم�ف

ي ذلك مخاطر العنف 
هل يمكن تحديد ومتابعة مخاطر السالمة واالأمن )بما �ف

ي عىل النوع االجتماعي والتحرش الجنسي واالستغالل الجنسي وإساءة 
المب�ف

المعاملة( بالنسبة للسيدات، والرجال، والفتيات، والصبية، وتحليلها ومعالجتها 

نامج ؟   بشكل دوري  خالل مراحل ال�ب

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق: 

ي الوصول إىل الحقوق، 
ات �ف •  يتم رصد مخاطر واحتياجات الحماية )التغي�ي

ي دراسة تحليل النوع االجتماعي بشكل دوري 
والسالمة، واالأمن( المحددة �ف

)مثالً من خالل، زيارات المتابعة، بيانات النشاط/الخدمة، مناقشات المجموعة 
البؤرية، آليات التغذية الراجعة المجتمعية(.

وتوكوالت بهدف جمع البيانات حول  •  يتم تطوير أدوات جمع البيانات وال�ب
مخاطر واحتياجات الحماية 

وع بانتظام لتحليل بيانات مخاطر واحتياجات الحماية،  •  تجتمع فرق الم�ش
وع  ي الم�ش

ورية أو تعديالت �ف ي لمعالجة أي خطوات عمل �ف
ووضع نطاق زم�ف

ي ذلك مخاطر تعرض 
وع االأصفر مخاطر واحتياجات الحماية بما �ف (: حّدد تحليل النوع االجتماعي للم�ش مثال عن حالة )لم يتم التوافق مع المعاي�ي

ي أنشطة 
ي السوق، والزيادة المحتملة للعنف القائم عىل النوع كنتيجة لزيادة دخل المرأة ومشاركتها �ف

النساء المشاركات للمضايقات �ف

وع موارد أو أعضاء فريق لمتابعة هذه المخاطر واحتياجات الحماية. ل. لالأسف، ال يملك الم�ش ف وع خارج الم�ف الم�ش

وع االأصفر بتصميم أنشطة لضمان متابعة مخاطر الحماية  ي السنة الثانية، قام الم�ش
ي العامودين(: �ف

مثال عن حالة )تم التوافق مع المعاي�ي �ف

ي إطار المتابعة والتقييم 
واحتياجاتها ومعالجتها عىل أساس شهري. وتظهر المخرجات/النتائج المتعلقة بهذه المخاطر واالحتياجات �ف

ف من حيث العنف القائم عىل النوع  وع عدم تتبع تجارب المشارك�ي ار. قرر الم�ش والتعلم،  كما تتبع مبادئ تخفيف المخاطر وعدم االإ�ف

سعافات االأولية النفسية. بدالً  ار أو االإ الأنهم ال يملكون الموارد الالزمة لتدريب جامعي البيانات بشكل صحيح عىل مناهج عدم االإ�ف

وع ومتطوعو المشاريع المجتمعية. باالإضافة إىل  ي يقدمها موظفو الم�ش
وع إحاالت العنف القائم عىل النوع ال�ت من ذلك، يتتبع الم�ش

ف الذين كشفوا عن تجاربهم بشأن العنف  ذلك، تم تدريب جميع مي�ي مناقشات المجموعة البؤرية عىل تقديم االإحاالت إىل الناج�ي

ي مناقشات المجموعة البؤرية قد الحظوا حدوث  زيادات 
القائم عىل النوع االجتماعي وتم تدريبهم عىل مالحظة ما إذا كان المشاركون �ف

وع االأصفر شهريًا لتحليل بيانات الحماية هذه،  ي العنف القائم عىل النوع و/أو المضايقات أو سمعوا عن حدوثها. يجتمع فريق الم�ش
�ف

ات. ي الإجراء هذه التغي�ي
ات فيها، وتحديد جدول زم�ف ي تحتاج إىل تغي�ي

ومناقشة مشاكل الحماية، وتحديد المناطق ال�ت

كراه والحرمان من الحرية  اتيجية العنف القائم عىل النوع االجتماعي للعام 2015، تحّدد CARE العنف القائم عىل النوع االجتماعي عىل أنه فعل ضار أو تهديد قائم عىل جنس الشخص أو هويته الجنسية. ويشمل ذلك االعتداء الجسدي والجنسي والنفسي واالإ ي اس�ت
2  �ف

ي عالقات القوة غ�ي العادلة وغ�ي المتكافئة والهياكل واالأعراف االجتماعية والثقافية الصارمة. ا.
ي المجاالت العامة أو الخاصة. إن العنف القائم عىل النوع االجتماعي راسخ �ف

والحرمان االقتصادي سواء أكان ذلك �ف
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العمود ب
  سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”مستجيبة” للنوع االجتماعي أو هادفة إىل 

العمود أ
 سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”ضارة للنوع االجتماعي أو حيادية أو حساسة“.

تحليل العواقب غ�ي المقصودة

يجابية والسلبية  هل يسجل نظام المتابعة والتقييم العواقب غ�ي المقصودة )االإ
عىل حٍد سواء(؟

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق:

•  تحدد خطة المتابعة والتقييم والتعلم المنهجيات/المقاربات )عىل سبيل 
المثال، مناقشات المجموعة البؤرية، نماذج المالحظات المجهلة )بدون ذكر 

( لتحديد النتائج غ�ي المقصودة  ف االسم( ، قصص المشارك�ي
وتوكوالت وأدوات جمع البيانات بهدف جمع البيانات حول  •  يتم تطوير ال�ب

العواقب غ�ي المقصودة
وع بانتظام لتحليل البيانات الخاصة بالعواقب غ�ي  •  يجتمع فرق الم�ش

ورية أو تعديالت  ي لمعالجة أي خطوات عمل �ف
المقصودة ووضع نطاق زم�ف

وع ي الم�ش
�ف

امج عىل  تعكس هذه المعاي�ي ممارسات المتابعة والتقييم والتعلم الخاصة بال�ب

ي العمود أ.
خط النوع االجتماعي وبالتاىلي ال يتم تطبيقها عىل المشاريع �ف

ي دراسة خط االأساس ونهاية السنة االأوىل. 
(: أجرى االأصفر مناقشات المجموعة البؤرية �ف مثال عن حالة )لم يتم التوافق مع المعاي�ي

ف االقتصادي للمرأة إىل رؤيتها، عىل سبيل  وع التمك�ي ي يهدف م�ش
ات ال�ت ومع ذلك، ركزت أسئلة مناقشات المجموعة البؤرية عىل التغي�ي

قراض واالدخار )VSLA( الخاص بمنظمة CARE. لم يسجل الموظفون  المثال، زيادة المعرفة المالية واالدخار وفهم نموذج مجموعات االإ

ي طرحت. ولم يكن هناك 
ي تمت مشاركتها خارج نطاق االأسئلة ال�ت

الذين يسهلون مناقشات المجموعات البؤرية مالحظات حول االأمور ال�ت

وع.  آليات أخرى لمتابعة التقييم والتعلم لتحديد العواقب غ�ي المقصودة المتعلقة بالم�ش

وع االأصفر إمكانية حدوث حاالت عنف  ي العامود ب(: وقد حّدد تحليل النوع االجتماعي للم�ش
 مثال عن حالة )تم التوافق مع المعاي�ي �ف

وع االأصفر  ي السنة الثانية، اعتمد الم�ش
ي أنشطة زيادة/ ادرار الدخل. �ف

قائم عىل النوع والردود االجتماعية لسلبية ضد النساء المشاركات �ف

وع االأصفر أيًضا تدريب مي�ي مناقشات  يجابية منها والسلبية. أعاد الم�ش زيارات متابعة شهرية لتحديد العواقب غ�ي المقصودة االإ

ف بشكل فردي وعىل انفراد لالستفسار عن  المجموعة البؤرية لطرح أسئلة مفتوحة، وقابل موظفو المتابعة والتقييم والتعلم المشارك�ي

ات إيجابية؟  ي حياتهم ومجتمعاتهم - هل كانت التغي�ي
ي تحدث �ف

ات ال�ت وع. ُسئل المشاركون والمشاركات عن التغي�ي ي الم�ش
تجاربهم �ف

سعافات االأولية النفسية3 وكيفية استخدام آليات  ف ومي�ي مناقشات المجموعات البؤرية عىل االإ هل كانت سلبية؟ تم تدريب الموظف�ي

وع إذا تم الكشف عن العنف. تمت مناقشة النتائج غ�ي المقصودة وخطوات  ي تم إنشاؤها للم�ش
االإحالة للعنف القائم عىل النوع ال�ت

وع الشهرية/الفصلية.  ي اجتماعات الم�ش
العمل وتسجيلها �ف

سعافات االأولية النفسية من منظمة الصحة العالمية هنا.  ي مجال توف�ي االإ
ف �ف ف الميداني�ي رشادات للعامل�ي ة. بإمكانك الحصول عىل مزيد من المعلومات واالإ سعافات االأولية النفسية مساعدة إنسانية وداعمة وعملية لالأشخاص الذين يعانون من أزمات خط�ي تتضمن االإ  3

ف والمشاركات. عىل سبيل المثال، تأكد   دع منهجيات المتابعة والتقييم والتعلم ومقارباتها تستجيب الحتياجات المشارك�ي
ي أماكن أك�ش مالءمة لمواعيد المشاركات وأنه يتم 

ي أوقات و�ف
من أنه يتم عقد مناقشات المجموعة البؤرية مع النساء �ف

إجراؤها بواسطة مي�ات.  ة ح ي ص ن
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العمود ب
  سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”مستجيبة” للنوع االجتماعي أو هادفة إىل 

العمود أ
 سوف تسّجل المشاريع بصفتها ”ضارة للنوع االجتماعي أو حيادية أو حساسة“.

ة عىل مستوى النوع االجتماعي متابعة االأدوار والعالقات المتغ�ي

ة من خالل نظام المتابعة والرصد  ّ هل يتم تتبع االأدوار والعالقات المتغ�ي

والتقييم؟

المعاي�ي عىل مستوى التطبيق:

ات تركز عىل االأدوار  •  يتضمن إطار عمل المتابعة والتقييم والتعلم مؤ�ش
ي أدوار/مهام االأ�ة 

ات �ف ف )عىل سبيل المثال، التغي�ي ف الجنس�ي والعالقات ب�ي
ي التواصل و/أو صنع القرار(

ات �ف والتغي�ي
ات  وع منهجيات لتتبع التغي�ي •  تتضمن خطة المتابعة والتقييم والتعلم للم�ش
ف وعالقاتها )عىل سبيل المثال، المسح الكمي لخط االأساس/  ي أدوار الجنس�ي

�ف
دراسة منتصف المدة/ دراسة خط النهاية ومناقشات المجموعة البؤرية 

وأساليب نوعية أخرى(
وتوكوالت وأدوات جمع البيانات بهدف جمع البيانات حول  •  يتم تطوير ال�ب

ف والعالقات من منظور النوع االجتماعي ف الجنس�ي ي االأدوار ب�ي
ات �ف التغي�ي

امج عىل  تعكس هذه المعاي�ي ممارسات المتابعة والتقييم والتعلم الخاصة بال�ب

ي العمود أ.
خط النوع االجتماعي وبالتاىلي ال يتم تطبيقها عىل المشاريع �ف

ي إطار عمل المتابعة والتقييم 
ات �ف وع االأصفر قد أدرج مؤ�ش ي السنة االأوىل من التنفيذ، كان الم�ش

(: �ف مثال عن حالة )لم يتم التوافق مع المعاي�ي

ي مهاراتهن وقدراتهن، ومعرفتهن التقنية، وما إىل ذلك(، ومع 
ي قدرة المرأة الفردية )عىل سبيل المثال، ثقتهن �ف

ات �ف والتعلم لتتبع التغي�ي

ي أدوار/
ات �ف كائها وغ�ي ذلك )مثل التغي�ي ي أدوار المرأة وعالقاتها مع �ش

ات �ف ات لتتبع التغي�ي وع االأصفر لم يتضمن مؤ�ش ذلك، فإن الم�ش

ي التواصل و/أو صنع القرار(.
ات �ف مهام االأ�ة، والتغي�ي

ات  وع االأصفر ليشمل مؤ�ش ي العامود ب(: تم تصميم إطار عمل متابعة التقييم والتعلم الخاص بالم�ش
مثال عن حالة )تم التوافق مع المعاي�ي �ف

ات  ح أحد المؤ�ش ي مرحلة التصميم، اختار فريق اعداد المق�ت
ف والعالقات عىل مستويات النتائج واالأثر. �ف ي أدوار الجنس�ي

ات �ف لتتبع التغي�ي

ات عىل الوقت الذي يتم قضاؤه عىل  ف وإعالء صوت المرأة التابعة لمنظمة CARE وترتكز هذه المؤ�ش ف الجنس�ي التكميلية للمساواة ب�ي

ات نتائج إضافية تتعلق  وع االأصفر مؤ�ش لية لجمع البيانات المصنفة حسب النوع والعمر. أضاف فريق الم�ش ف القيام بالمهام الم�ف

ات عىل مستوي القدرِة والهياكل بما يتما�ش مع  ف وكذلك تصورات السلوك والقواعد االجتماعية لتتبع التغي�ي ي ثقة المشارك�ي
بالتحوالت �ف

انية وخطة العمل  ف وع االأصفر والم�ي ي منظمة CARE. وشملت خطة المتابعة والتقييم والتعلم التابعة للم�ش
ف �ف ف الجنس�ي إطار المساواة ب�ي

موارد كافية ووقًتا كافًيا الستقصاءات دراسات خط االأساس وخط الوسط وخط النهاية واالأساليب النوعية )مناقشات المجموعات البؤرية(.

؟CARE ةمظنمل يعامتجالا عونلا رشؤم لوح تامولعملا نم ديزم ىلع عالطالا دوت له

 holly.robinson@care.ca  كندا، والتواصل عىل ،CARE ي الطوارئ، منظمة
هوىلي روبنسون، أخصائية االستجابة لحاالت الطوارئ - مراعاة قضايا النوع االجتماعي �ف

sarah.eckhoff@care.org الواليات المتحدة االأمريكية، والتواصل عىل ،CARE ة مستشاري قياس االأثر، العدالة  عىل مستوى النوع االجتماعي، منظمة سارة إيكوف، كب�ي

quay@careinternational.org الدولية، والتواصل عىل CARE ي حاالت الطوارئ، منظمة
، منسقة قضايا النوع االجتماعي �ف إيسادورا ِكي

ي النوع االجتماعي وإعالء صوت المرأة ضمن إطار 
ات التكميلية للمساواة �ف ف مؤ�ش أو أك�ش من المؤ�ش يمكن تضم�ي

عمل المتابعة والتقييم والتعلم. 

هل يحتاج فريقك إىل مزيد من المساعدة الفنية حول قضايا النوع االجتماعي والمتابعة والتقييم والتعلم؟  

يمكن أن تساعدك مجموعة النوع االجتماعي العالمية! يمكنك التواصل مع elizabeth.cowan@care.org لمزيد من المعلومات.
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www.care.org

اً خاصاً عىل العمل  ف ي العام 1945 مع إنشاء صندوق CARE، فإن CARE هي منظمة إنسانية رائدة تُع�ف بمكافحة الفقر العالمي. و توىلي  CARE ترك�ي
إذ تأسست �ف

ي العام 
إىل جانب البنات والنساء الفقراء الأنهن إذا تزودن بالموارد المالئمة، فسيكون لديهن القدرة عىل تخليص عائالت بأ�ها ومجتمعات بكاملها من الفقر.  �ف

.www.care.org ي 93 دولة ووصلت إىل 63 مليون شخص حول العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة
، عملت  CARE�ف ي

الما�ف


