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توضح هذه المالحظات اإلرشادية كيفية إجراء المراقبة والتقييم والتعلم في برامج "قيادة النساء في حاالت الطوارئ" ، وسبب  
 أهميتها.  

 لماذا نتعلم كجزء من قيادة النساء؟

تأثرنَّ مباشرة باألزمة  إن مشروع »النساء يقدن في حاالت الطوارئ« نموذجاً من خمس خطوات لدعم مجموعات من النساء 

 للمشاركة في مجال التأهب لحاالت الطوارئ وقيادته إضافة إلى االستجابة واإلنعاش في مجتمعاتهنَّ وخارجها.

هو جزء مهم من قيادة النساء. إنه يسمح لـمنظمة كير والشركاء والنساء المتأثرات   -بما في ذلك المراقبة والتقييم والتعلم  -التعلم 

 بالتعرف على كيفية حدوث التغيير ولماذا، واستخدام هذا التعلم لتحسين استراتيجيات التغيير. باألزمات  

، في كل من  إذا كانت العالقات بين الجنسين وديناميكيات السلطة قد تغيرت أو تتغيريتمثل أحد األهداف الرئيسية للتعلم في فهم ما 

 .  النسبة للمشاركة والقيادة الفعالة للمرأة المتأثرةيعنيه هذا ب االتجاهات اإليجابية والسلبية ، وما

 متى يحدث التعلم في قيادة النساء؟  

إنشاء تبدأ أنشطة التعلم بتطوير إطار عمل للرصد والتقييم والتعلم )يشار إليها أيًضا باسم خطة الرصد والتقييم والتعلم( خالل مراحل 

نظرية  Women Lead)انظر مذكرة توجيه اإلنشاء المشترك(. تمتلك قيادة النساء "النساء الرائدات" والمشاركة في إنشاءها  مشاريع

لالستخدام والتكيف مع  Women Leadلفرق مشروع قيادة النساء  MELعالمية للتغيير وإطار عمل للمراقبة والتقييم والتعلم 

شرات األساسية لقيادة النساء المتعلقة بأهداف التعلم . يجب أن تتضمن أطر الرصد والتقييم والتعلم لمشروع لقيادة النساء المؤسياقها

لمشاريع "قيادة النساء"، تحدد المجموعات النسائية مؤشرات إضافية بناًء على  اإلنشاء المشتركالعالمية لقيادة النساء. خالل مرحلة 

تحدد خطة المراقبة والتقييم والتعلم  أهدافها الخاصة، وتعريفات النجاح وطرق مراقبة التقدم المرتبط بكل مجموعة وخطط عملها. 

النقاط الزمنية أثناء التنفيذ عندما يقوم فريق المشروع و/أو المجموعات النسائية بجمع البيانات لمؤشرات المخرجات والنتائج 

 وينعكسان معًا على التقدم. 

 من يشارك في التعلم؟

طار عمل/خطة الرصد والتقييم والتعلم وعملية جمع البيانات  مسؤولة عن إدارة إ مديرة / منسقة المشروع القيادية النسائية

 لمشروعهم، بدعم من مستشار المكتب القطري للرصد والتقييم والتعلم.

  نقاط االتصالحيث يتم تنفيذ برنامج قيادة النساء بالتعاون مع فرق مشروع األخرى و / أو من قبل شركاء محليين، يجب أيًضا تحديد 

 من تلك الفرق / المنظمات.  Women Leadليات جمع البيانات والرصد الخاصة بـ قيادة النساء المسؤولة عن دعم عم

المشاركة لتولي دور قيادي في تحديد مؤشرات النجاح لخطة عملهم  مجموعات النساء   يجب أن تدعم فرق و / أو شركاء مشروع كير أيًضا

 .أدناهوالتفكير في التقدم المحرز نحوها. الطرق التشاركية للقيام بذلك مذكورة  

بة والتقييم والتعلم للمشروع حيث يكون مسؤول عن تقديم الدعم الفني لتطوير وتنفيذ إطار عمل للمراق فريق القيادة النسائية العالمية

ذلك مطلوبًا/ضروريا، شخصيًا أو عن بُعد. على وجه التحديد، يمكن لفريق القيادات النسائية العالمية المساعدة في تكييف إطار / 

مي مسؤول أيًضا عن  خطة قيادة النساء العالمية وطرق وأدوات جمع البيانات مع السياق المحدد للمشروع. فريق قيادة النساء العال

التنسيق والتقييم والتعلم عبر الدول، وتحسين نموذج قيادة النساء ومجموعة األدوات استنادًا إلى كل من المشروع والتعلم العالمي، 

 ونشر التعلم العالمي واإلقليمي.  

 النساء يقدن في حاالت الطوارئ 

 مالحظات إرشادية -قيادة النساء في حاالت الطوارئ 
 التعلم: المراقبة، التقييم و التعلم في قيادة النساء 
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 ماذا يحتوي إطار عمل الرصد والتقييم والتعلم لقيادة النساء؟ 

نسائية للقيادة على مؤشرات النجاح، وتعريفات هذه المؤشرات، وطرق جمع البيانات، واألدوات، يشتمل إطار عمل القيادة ال

 والتكرار، باإلضافة إلى األدوار والمسؤوليات المتعلقة بجمع البيانات. 

ي وضعتها منظمة كير 
ات الت   المؤشر

م المساواة الهيكلية بين الجنسين، بشكل كامل في مدى عمر غالبًا ما ال تتحقق التغييرات المعقدة، مثل تغيير األعراف االجتماعية وعد

المشروع. ومع ذلك، يجب أن تكون كير قادرة على فهم واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تلك التغييرات األكبر. للقيام بذلك، يجب أن 

شروع/المجموعات النسائية بجمع  يتضمن إطار عمل الرصد والتقييم والتعلم مؤشرات المخرجات والنتائج التي تسمح لفريق الم

البيانات الكمية )يمكن عدها وقياسها والتعبير عنها باستخدام األرقام( والنوعية )تتعلق باألشياء التي يمكن وصفها بسهولة أكثر من 

 عدها والتي يتطلع إلى فهم التجارب، كثيًرا من التغييرات في أشياء مثل المواقف والخصائص والسلوكيات(. 

مؤشرات  العالمي  والتعلم  التقييم  مراقبة  العمل  إطار  اقترح  لقد 

المخرجات المتعلقة بالخطوات الخمس في نموذج المراة القيادية  

إلى مؤشرات    في حاالت المستندة  النتائج  الطوارئ، ومؤشرات 

( كير  لبرنامج  العالمية  القيادي  CAREالتأثير  التغيير  ونظرية   )

( من تتبع  CAREللمرأة. وهذا يشمل مؤشرات لتمكين برنامج كير )

للمرأة  الجماعي  للعمل  التنظيمية  أهدافنا  نحو  المحرز  التقدم 

شرات التأثير العالمي لمنظمة  والمشاركة والقيادة. و استنادا إلى مؤ

مشاريع  CARE"كير") جميع  في  مؤشرات  ثالثة  تضمين  تم   ،)

المشاريع   عبر  البيانات  بعض  بتجميع  للسماح  القيادية"  "المرأة 

)انظر  التقارير  إعداد  كذا  و  المنظمات  بين  ما  التعلم  ألغراض 

لفريق   يمكن  الثالثة،  المؤشرات  هذه  على  عالوة  و  اإلطار(. 

"ال المسطر مشروع  والنهج  السياق  مع  تتماشى  حيث  جديدة  مؤشرات  وتطوير  والنتائج  المخرجات  مؤشرات  تعديل  القيادية"  مرأة 

 لمشروعهن.
 

ات المطورة من المجموعات النسائية   المؤشر

تقوم المجموعات النسائية المشاركة في برنامج المرأة القيادية أيًضا بتطوير مؤشراتها الخاصة أثناء مرحلة اإلنشاء المشترك )انظر  

داخل   -المالحظة المشار إليها في إرشادية اإلنشاء المشترك(. تقيس هذه المؤشرات التغييرات في السلوكيات وعالقات السلطة

التي تحددها المجموعة على أنها مهمة أثناء تطوير خطط عملها. تقوم   -تمع أو مع أصحاب السلطة مجموعة النساء أو المج

شروع المرأة القيادية و/أو الشركاء. تعتبر بدعم من فريق م  - عالمات التقدمأو  -المجموعات النسائية بتطوير مؤشرات التغيير هاته 

تعيين عالمات التقدم بمثابة "عالمات" للتقدم نحو التغييرات السلوكية والعالئقية المرجوة. تُستخدم عالمات التقدم كجزء من منهجية 

لجهات الفاعلة التي ينوي المشروع أو خطة العمل استهدافها والتغيير المطلوب واإلستراتيجيات لتحقيق هذا  لتخطيط وتحديد ا النتائج

 التغيير. 

أو "متوسطة  في تحديد التغييرات السلوكية سواء كانت "قصيرة المدى" تيار عالمات التقدمالختتمثل إحدى الطرق المفيدة 
على مدار المشروع و حتى بعد انتهاء المشروع لكل مخرج من مخرجات خطة العمل و حتى الفاعلين   "طويلة المدى"أوالمدى"

 على سبيل المثال: . المعنييين

أة في التدريب على القيادة و "يتوقعن" زيادة ثقتهن في التعامل مع مقدمي  المدى: تشارك المر قصيرةمؤشرات التقدم  •

 الخدمات.
المدى: تتعلق برغبة المجموعات النسائية بأن تلتمس "على المدى المتوسط" مشاركة مقدمي   متوسطةمؤشرات التقدم  •

 الخدمات بمزيد من المعلومات ذات الصلة معهن.  
لمجموعات النسائية "أن ترى" مقدمي الخدمة يقومون باستشارة المجموعات النسوية المدى: تود ا طويلةمؤشرات التقدم  •

 مسبقا و إشراكها في التخطيط واتخاذ القرار بشأن تقديم الخدمة.  

يتوجب على مشروع "المرأة القيادية" إعادة مراجعة مؤشرات التقدم على نحو منتظم و ذلك بإشراك المجموعات النسائية. حيث يتيح 

ذلك للمجموعات النسائية تحليل التقدم الذي يتم إحرازه تجاه العالمات المختارة والنظر في أسباب إحراز التقدم من عدمه وكذا تعديل 

 تيجيات في خطة العمل الخاصة بهم وفقًا لذلك. )انظر أيًضا القسم أدناه حول البرمجة التكيفية.(  األنشطة واإلسترا

 طرق جمع البيانات 

 مؤشرات التأثير العالمي لمنظمة كير على قيادة النساء
# ونسبة النساء اللواتي شاركن بشكل هادف في أماكن صنع القرار   •

 ( 19الرسمية وغير الرسمية )رقم  
نسبة األشخاص الذين يفيدون بأن بإمكانهم العمل بصورة جماعية مع   •

 اآلخرين في المجتمع لتحقيق هدف مشترك
يبلغن عن كفاءة ذاتية عالية، على سبيل المثال لتحقيق  نسبة النساء الالتي   •

األهداف في الحياة الشخصية والوصول لخدمات معينة ومغادرة المنزل  

 والمجتمع دون إذن 

https://www.outcomemapping.ca/nuggets/a-checklist-for-progress-markers
https://www.outcomemapping.ca/download/OM-faq-en.pdf
https://www.outcomemapping.ca/download/OM-faq-en.pdf
https://www.outcomemapping.ca/nuggets/how-to-go-from-an-outcome-challenge-to-a-set-of-progress-markers-2
https://www.outcomemapping.ca/nuggets/how-to-go-from-an-outcome-challenge-to-a-set-of-progress-markers-2
https://www.outcomemapping.ca/nuggets/how-to-go-from-an-outcome-challenge-to-a-set-of-progress-markers-2
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المجتمع و كذا مجموعات المرأة القيادية في عملية جمع البيانات. القائمة على المشاركة بغية إشراك أعضاء   يجب توظيف األساليب

يجب دعم المجموعات النسائية لكي تلعب دوًرا قياديًا في عملية التخطيط هذه وجمع البيانات والتفكير في ما تعنيه البيانات. تتضمن 

والتغيير األكثر أهمية عن طريق   تخطيط النتائج،األساليب القائمة على المشاركة التي يجب مراعاتها على رسم خرائط المجتمع، و  

 سرد القصص والمالحظات واالستماع والمقابالت شبه المنظمة ومناقشات المجموعة المتخصصة. 

، يمكن لمجموعات النساء استعمال األلواح الرقمية أو الهواتف المحمولة لجمع البيانات األولية جمع البيانات عن بُعدلتسهيل 

تعتبر مالحظات مشاركة األفكار والتحديثات حول تنفيذ النشاط على غرار المعلومات األخرى. والختامية، وتسجيل قصص التغيير، و

ت مع المجموعات النسائية مصادر جد التي يتم تدوينها من قبل فرق مشروع "المرأة القيادية" أثناء االجتماعا المراقبة واالستماع

مهمة للمعلومات. هذه المالحظات مفيدة للحصول على معلومات حول عمليات صنع القرار الجماعي، والتفاعالت بين مختلف الفرق 

حول صوت ومشاركة األفراد األعضاء في المناقشات، باإلضافة إلى المعلومات اإلضافية المتعلقة بمؤشرات النتائج ومجاالت التعلم 

 المرأة والقيادة.

هو أسلوب رصد وتقييم لقياس التغيرات في السلوكيات وعالقات القوة التي يعتقد بأنها ضرورية لتحقيق النتائج   تخطيط النتائج

ات لتحديد الجهات الفاعلة التي سيعمل بمعيتها المشروع بشكل مباشر بغية التأثير على التغيير  المرجوة. يوفر تخطيط النتائج آلي

 السلوكي، وتخطيط مناهج التأثير اإلستراتيجي، وكذا رصد وتقييم التقدم والنتائج.

 البيانات األولية والختامية 

يمكن استخدام التحليل السريع القائم على النوع االجتماعي  يجب جمع البيانات األولية من المجموعات النسائية والمجتمع األوسع. 

على السلطة )أنظر مذكرة التحليل اإلرشادية( كمصدر للبيانات األولية حول معايير المجتمع و كذا العوائق والفرص تجاه مشاركة 

مؤشرات مستوى النتائج. إن  المرأة. و يجب جمع البيانات األولية اإلضافية من كل مجموعة من مجموعات النساء حول كل من

ة البيانات األولية تفيد في فهم نقطة البداية للمشروع ومقارنتها مع البيانات الختامية، وتحليل التقدم المحرز لتحقيق النتائج مع نهاي

 المشروع.

 تصنيف البيانات  

. من المهم أيضاً أن تُسأل النساء في المجتمعات، من  الجنس والعمروعلى أقل تقدير، يجب تصنيف جميع البيانات اعتماداً على 

تصنيف خصائص ضمنهم األكثر تهميشاً عن أهم أشكال التمييز التي تعرضوا لها إلدراجها في بيانات التصنيف. ويمكن أن يتضمن ال

أو فئات محددة الهوية مثل اإلعاقة، أو اإلثنية، أو الدين، أو المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية  

 وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين+، أو الطائفة.

  .  األخالقيات والتخفيف من حدة العنف القائم عىل النوع االجتماعي

التي من الممكن أن تواجهها النساء عند مشاركتهنَّ في القيادة النسائية   المخاطر وردود الفعليجب إيالء االهتمام الالزم لمراقبة 

لمجتمعات المحلية وفي عملية صنع القرار. من المهم أن يدركنَّ النساء اللواتي يشاركنَّ في القيادة ويصبحنَّ أكثر نشاطاً في تنظيم ا

 النسائية وهيئة »كير« بالمخاطر واإلجراءات الالزمة التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدتهم. 

ي على النوع االجتماعي بالتعاون مع مجموعات على فريق مشروع القيادة النسائية تحليل إجراءات اإلحالة لجميع أشكال العنف المبن

 نسائية. وكجزء من عمليات الرصد الجارية، على الفرق إجراء استعراضات والتأكد من أن هذه اإلجراءات تعمل بفعالية. 

دة في المجتمع ومع تقدم المشروع، يمكن لردود الفعل العنيفة أن تخف أو تتغير أو كلتيهما في الشكل نتيجة لمشاركة النساء المتزاي

 وفي الحياة العامة. وينبغي النظر في وضع نظام لرصد هذه المخاطر مع تحليل الحالة بشكل دوري لتحديد التغييرات الكاملة.

 المساءلة  

. إن تصميم االتحاد واإلرشادات بشأن كيفية الوصول له   تعليقات المجتمع وآليات تقديم الشكاوىينبغي أن تتلقى مشاريع »كير« 

واستخدامه يجب أن يقوده و/أو يدققه أعضاء المجتمع ومجموعات النساء في القيادة النسائية. يجب أن تتوفر المعلومات عن االتحاد  

افة إلى الصور والرسومات البيانية إلتاحة الوصول لالتحاد لألشخاص األميين أو اللذين يتكلمون لغات أو بلغة أو لغات المجتمع، إض

لهجات أخرى. من المهم إقامة جلسة استعراض على مدى المشروع للتفكير ملياً ما إن كانت آليات الشكاوى والتعليقات تعمل لجميع  

 ج بالطرق والوقت المناسب.النساء والفتيات، وما إن كانت التقارير تعال

  التكيف

تقر بأألنشطة واالستراتيجيات التي قد تحتاج إلى   نُُهج تكيفيةيعد التكيف خالل دورة المشروع عنصراً أساسياً لنهج القيادة النسائية. 

ك تخصيص الوقت بانتظام )على األقل شهرياً( للنظر في تنفيذ المشروع لتحقيق النتائج المرغوب بها. ويتطلب ذل   أثناءتغيير 

النشاطات المنفذة خالل تلك الفترة ولمناقشة النشاطات التي نجحت والتي لم تنجح والتغييرات الالزمة أثناء المضي قدماً للبقاء على  

نتائج بسبب التغييرات في السياق المساء الصحيح. قد تلزم التغييرات في النشاطات للبقاء على المسار الصحيح بهدف تحقيق ال

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/03/KIT-Working-Paper_final.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5058.pdf
https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-MEAL-Hub/SitePages/COVID-19-MEAL-Guidance.aspx
https://www.academia.edu/15804353/Collecting_data_through_observation
https://www.academia.edu/15804353/Collecting_data_through_observation
https://www.outcomemapping.ca/download/OM%20and%20Gender%20paper.pdf
https://www.care.at/wp-content/uploads/2016/05/Sex_and_Age_Disag_Data.Feinstein.Final_Report_1_.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20M%26E%20Guidance_0.pdf
https://www.careemergencytoolkit.org/wp-content/uploads/2019/06/CARE-FCM-Guidance-190606-shared.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Adaptive-Management-and-the-GEC-in-Somalia_2020.pdf
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 4  وكالة كير الدولية 

الحكومي أو اإلنساني، إضافة إلى معرفة االستراتيجيات التي نجحت أو تلك التي لم تنجح لتحقيق النتائج المرجوة والحاجة لتخفيف 

ة في استخدام العواقب الضارة غير المقصودة )مثل االرتفاع في العنف المبني على النوع االجتماعي أو أعباء المرأة(. يعد المرون

ميزانية المشروع شرطاً أساسياً إلدارة البرنامج التكييفية للسماح بالتغييرات داخل أنشطة المشروع. على المجموعات النسائية 

.  المشاركة في تقييم نشاطات المشروع، واالستراتيجيات والتقدم كجزء من رصدهنَّ لخطط العمل الخاص بهنَّ

 موارد أساسية 
   نهج »كير« العالمي لـ »ميل« •
 » كير« للعنف القائم على الجنسين والرصد والتخفيف إرشادات  •
   كير« اإلرشادية الخاصة بآليات التعليقات والشكاوى مذكرة » •
 نهج »كير« الخاص بإدارة البرنامج التكييفية •
   بحث العمل التشاركي النسائي •
  نُهج تشاركية لقياس تمكين المرأة •
   التخطيط للنتائجمقدمة  -مجتمع التعلم للتخطيط للنتائج  •
  قائمة مرجعية لعالمات التقدم -مجتمع التعلم للتخطيط للنتائج  •

 هل تريد المزيد من المعلومات؟

ارئ« مبادرة مشتركة بين فريق »كير« العالمي المعني بالشؤون الجنسية في إن مشروع » النساء يقدن في حاالت الطو

 حاالت الطوارئ وفريق الحوكمة العالمي الشامل. للمزيد من المعلومات عن القيادة النسائية، أرسل: 

 mmurphy@careinternational.orgمورفي، القيادة النسائية، قيادة التقييم والرصد العالمية  ميف •
 heales@careinternational.orgتشارلوت هيلز، القيادة النسائية، قيادة التعلم العالمي  •

 2020تم التحديث في كانون األول/ديسمبر 

https://careinternational.sharepoint.com/sites/Global-MEAL-Hub/SitePages/MEAL-Approach,-Principles-and-Standards.aspx
https://care.org/wp-content/uploads/2020/05/CARE20GBV20M26E20Guidance_0.pdf
https://www.careemergencytoolkit.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-06-CARE-FCM-Guidance.pdf
https://www.alnap.org/help-library/listen-carefully-tread-lightly-adapt-quickly
https://apwld.org/new-resource-feminist-participatory-action-research-report/
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2019/03/KIT-Working-Paper_final.pdf
https://www.outcomemapping.ca/download/OM-faq-en.pdf
https://www.outcomemapping.ca/nuggets/a-checklist-for-progress-markers
mailto:mmurphy@careinternational.org
mailto:heales@careinternational.org

