إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم لمحلية العمل
اإلنساني في

األردن

مايو  /أيار 2021

المعني بالمحلية في إطار منتدى الشركاء في المجال اإلنساني
مشروع فريق العمل
ِّ

صورة الغالف تصوير :هيئة األمم المتحدة للمرأة  /كريستوفر هيرويج
للمزيــد مــن المعلومــات عــن إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم لمحليــة العمــل اإلنســاني فــي
ـي بالمحليــة علــى:
األردن ،يُرجــى التواصــل مــع الرؤســاء المشــاركين لفريــق العمــل المعنـ ِّ
سمر محارب
الرئيســة التنفيذيــة األولــى لمنظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة ورئيســة منتــدى األردن للمنظمــات غيــر
الحكوميــة (التحالــف الوطنــي األردنــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة):
smuhareb@ardd-jo.org
بابتيست هانكوارت
منتدى األردن للمنظمات غير الحكومية الدولية:
baptiste.hanquart@jordaningoforum.org
عائشة مختار
نائبة ممثل المكتب ُ
القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة باألردن:
Aisha.mukhtar@unwomen.org
المعني بالمحلية:
أو سكرتارية فريق العمل
ِّ
ماري صوفي بيترسون
ُ
أخصائية قضايا النوع االجتماعي والشؤون اإلنسانية ،بالمكتب القطري لهيئة األمم المتحدة للمرأة باألردن:
marie.pettersson@unwomen.org

2

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن

جدول المحتويات
الجزء األول :التعريف باإلطار
											
 1-1مقدمة

4

										
 2-1المحلية في األردن

4

						
 3-1المحلية الشاملة والمراعية العتبارات النوع االجتماعي

5

									
 4-1المعلومات المرجعية

6

							
 5-1إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم

7

						
المعني بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم؟
 6-1من
ُّ

7

										
 7-1المنهجية

8

										
 8-1قياس المحلية

8

								
الجدول  :1عرض عام إلطار العمل

9

						
الجدول  :2إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم

11

											
الجزء الثاني :فهم اإلطار

18

 1-2ما تعريف المحلية الذي يستخدمه إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم؟			

18

							
 2-2األساس المنطقي للمحلية (المبررات)

18

										
 3-2تفصيل اإلطار

19

								
مجال الناتج  :1جودة الشراكة

20

									
مجال الناتج  :2المشاركة

20

									
مجال الناتج  :3التمويل

20

									
مجال الناتج  :4القدرات

21

									
مجال الناتج  :5التنسيق

21

						
مجال الناتج  :6تصور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية

21

								
مجال الناتج  :7البيئة المؤاتية

21

									
 4-2األدوار والمسؤوليات

22

									
الجزء الثالث :كيفية استخدام اإلطار

23

											
 1-3التنفيذ

23

										
 2-3المراقبة والتقييم

25

									
 3-3المساءلة والتعلم

25

			
المرفق األول :ورقة عمل إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم (قابلة للطباعة)

26

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن

3

الجزء األول :التعريف باإلطار
 1-1مقدمة
تميــل المحادثــات بشــأن محليــة العمــل اإلنســاني إلــى إلهــام كل شــيء ،مــن التفــاؤل إلــى الشــعور باإلحبــاط واالستســام -
(((

عمومــا ،العمــل اإلنســاني هــو مســعى دولــي فــي أغلــب األحيــان،
وكــذا الجهــات الفاعلــة المشــاركة علــى جميــع المســتويات.
ً
حيــث تكمــن قوتــه فــي الجهــات المانحــة ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الكبيــرة .مــع ذلــك،
فــإن المطالبــة بنظــام إنســاني أكثــر محليــة  -أي نظــام يكــون «محل ّيًــا قــدر اإلمــكان ودول ّيًــا بقــدر مــا تقتضيــه الضــرورة»،
زخمــا فــي الســنوات األخيــرة ،وال ســيما منــذ عــام  2016فــي القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني فــي إســطنبول .ونشــأت
اكتســبت
ً
ـض مــن أكبــر الجهــات المانحــة والمنظمــات اإلنســانية التــي
عنهــا الصفقــة الكبــرى((( ،وهــي اتفاقيــة فريــدة مــن نوعهــا بيــن بعـ ٍ
وتحســن كفــاءة العمــل اإلنســاني وفاعليتــه.
تعهــدت بــأن توفــر وســائل أكثــر لألشــخاص المحتاجيــن،
ِّ

 2-1المحلية في األردن
ً
عامــا .فــي عــام ،2020
لقــد شــهد األردن
تدفقــا ألعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مــن فلســطين والعــراق وســوريا منــذ حوالــي ثمانيــن ً
اســتضاف األردن أكثــر مــن  750ألــف الجــئ مــن حوالــي  60جنســية مختلفــة ،وهــو ثانــي أعلــى رقــم لالجئيــن علــى مســتوى العالــم،
إذا مــا تمــت مقارنتــه بعــدد ســكان األردن((( .ونظــرً ا لقلــة احتمــال عــودة هــؤالء الالجئيــن ،أو إعــادة توطينهــم فــي أماكــن أخــرى،
فــإن األردن يديــر أزمــة كبيــرة وطويلــة األمــد ،باإلضافــة إلــى أزمتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تفاقمــت فــي اآلونــة األخيــرة
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد .)19-ونتيجــة لهــذا الســياق ،فــإن مســتوى االعتمــاد علــى المعونــة فــي األردن مرتفــع
ومتزايــد.
وخصوصــا الجهــود المبذولــة مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة ،حققــت
وحتــى اآلن ،يبــدو أن الجهــود المبذولــة للمحليــة بــاألردن،
ً
منســق،
المعلــن بشــأن المحليــة ،وقلــة الشــواهد المتاحــة علــى وجــود نهــج
َّ
نتائــج محــدودة .وحال ً ّيــا ،هنــاك نقــص فــي التقــدم ُ
لزيــادة المحليــة علــى المســتوى الجماعــي .تحــدث المحليــة علــى المســتوى الميدانــي ،فــي األســاس ،مدفوعــة فــي األغلــب
باالنخفــاض المســتمر بنســبة مــن  10إلــى  %15مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي فــي تمويــل المســاعدات اإلنســانية
وزيــادة موازيــة فــي تمويــل التنميــة((( .وفــي الســياق األردنــيُ ،و ِصــف ذلــك بأنهــا «محليــة افتراضيــة» بــد ًلا مــن أن تكــون «محليــة
مخططــ ًا لهــا»((( حيــث تحــدث عمليــة المحليــة فــي غيــاب شــيء مــا (تمويــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة وقدراتهــا وإمكانيــة
الوصــول إليهــا) ،بــد ًلا مــن كونهــا نتيجــة جهــد إســتراتيجي وجماعــي .كمــا ســ َّلطت جائحــة كورونــا الضــوء علــى الحكومــة
األردنيــة والــدور المحــوري للمجتمــع المدنــي فــي أثنــاء األزمــة ،ممــا عجَّ ــل بعمليــة المحليــة ،علــى األقــل بشــكل افتراضــي ،إن لــم
يكــن عــن طريــق التخطيــط.
علــى الرغــم مــن التحديــات ،فــإن األردن يتمتــع بإمكانــات كبيــرة ليمثــل نموذجً ــا للمحليــة فــي أوضــاع األزمــات الممتــدة.
بالتأكيــد ،دأبــت الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة فــي األردن علــى الدعــوة إلــى زيــادة المحليــة بأشــكال مختلفــة علــى مــدار
ســنوات عديــدة حتــى اآلن .لــذا مــن الضــروري اتخــاذ خطــوات ملموســة لتحويــل االلتزامــات العالميــة إلــى إجــراءات عمليــة علــى
المســتوى ُ
القطــري ،فــي األوضــاع التشــغيلية بقــدر الحيــز المتــاح علــى صعيــد السياســة العامــة .ومــا إطــار الرصــد والتقييــم
والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا ،المســتهدف لألطــراف الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن ،ســوى محاولــة لإلســهام فــي تلــك
الجهــود.

مصطلحــا مســتخدمً ا فــي هــذا اإلطــار ،يُقصــد بمصطلــح «العمــل اإلنســاني» تجميــع جميــع أشــكال المســاعدة اإلنســانية والبنيــة التــي تدعمهــا ،مــن نظــم
 - 1لكونــه
ً
التنســيق والسياســات والجهــات الفاعلــة ،علــى الصعيدَ ْيــن الدولــي والوطنــي األكثــر رســمية إلــى االســتجابة العمليــة والجهــات المســتجيبة علــى المســتويات دون
الوطنيــة والمحليــة والمجتمعيــة.
 - 2الموقع اإللكتروني الرسمي للصفقة الكبرىhttps://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain :
 - 3المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،تسجيل الالجئين وتصنيفهم في األردنhttps://data2.unhcr.org/en/documents/details/73834 :

ـهل
ـم ال يترتــب على ذلــك أن تمويــل التنمية سيسـ ِّ
دائمــا الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة مــن زيــادة تمويــل التنميــة ،ومــن َثـ َّ
 - 4ليــس مــن الضــروري أن تســتفيد ً
المحليــة المتزايــد.
 - 5انظــر تعزيــز المحليــة فــي األردن الصــادر عــن المبــادرة العالميــة لإلرشــاد/منظمة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة ( .)GMI/ARDDعَ ــ ّزز وســاند ،ال
تســتبدل أو تقــوِّ ض الصفحــة 54
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 3-1المحلية الشاملة والمراعية العتبارات النوع االجتماعي

ً
تهميشــا واحتياجً ــا فــي المجتمــع ،ويمكــن
تؤثــر األزمــات اإلنســانية تأثيــرً ا غيــر متناســب فــي النســاء والفتيــات  ،والفئــات األكثــر

أن تــؤدي إلــى تفاقــم عــدم المســاواة بيــن الجنســين ،وعــدم المســاواة االجتماعيــة القائمــة بالفعــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تــزال
ـزءا منهــا وي َُقدْ َنهــا (يشــار إليهــا فــي هــذا المســتند بالمنظمــات التــي تقودهــا
النســاء والفتيــات والمنظمــات التــي يشــكلن جـ ً
النســاء ومنظمــات حقــوق المــرأة((() ناقصــة التمثيــل فــي تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإعــداد البرامــج والتمويــل .المســاواة بين
الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات حافــزان مهمــان للمحليــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،يتــم تطويــر مجموعــة مــن المذكرات
التوجيهيــة واألدوات فــي الســنوات األخيــرة لتوجيــه مــا يُعــرف باســم «المحليــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي» ،وهــو
نهــج يتكامــل معــه إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم.
ال تــزال التحديــات مســتمرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ محليــة مراعيــة العتبارات النــوع االجتماعــي .تؤكد التقاريــر الســنوية المتتالية
للصفقــة الكبــرى ،وتقريــر إطــار عمــل المســاءلة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن
الــوكاالت ،أنــه ال تــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة .تعمــل مجموعــة «أصدقــاء النــوع االجتماعــي» التابعــة للصفقــة الكبــرى علــى
وضــع قضيــة التمويــل المتزايــد والمســتدام للمنظمــات المحليــة التــي تقودهــا النســاء ومنظمــات حقــوق المــرأة فــي صميــم
المناقشــات حــول المحليــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي ،مــع معالجــة بعــض المخاطــر المرتبطــة بالمحليــة ،مثــل
زيــادة التمويــل للمنظمــات المحليــة والوطنيــة التــي يهيمــن عليهــا الذكــور.

(((

إن المحليــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي ،فــي جوهــره ،هــي االعتــراف بالــدور المهــم الــذي تؤديــه منظمــات حقــوق
المــرأة والمنظمــات التــي تقودهــا النســاء فــي منظومــة إنســانية أكثــر محليــة ،والحاجــة إلــى تعزيــز المشــاركة الجــادة والقيــادة
التحويليــة والعمــل الجماعــي للنســاء والفتيــات مــن جميــع الخلفيــات فــي جميــع مراحــل العمــل اإلنســاني (((.ففــي األردن ،تقــود
منظمــات المجتمــع المدنــي النســاء علــى المســتويين الوطنــي وغيــر الوطنــي ،بمــا فــي ذلــك منصــب الرئيــس المشــارك لفريــق
ـي بالمحليــة ،والتحالــف الوطنــي األردنــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة ،الــذي قــام بطــرح إطــار الرصــد والتقييــم
العمــل المعنـ ِّ
والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا .صوتهــن هــو صــوت جماعــي قــوي فــي الســعي وراء محليــة مراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي،
ومناســبة للســياق األردنــي فــي الوقــت نفســه.

 - 6منظمــة حقــوق المــرأة ( -1 )WROهــي منظمــة تعــرِّ ف نفســها بأنهــا منظمــة لحقــوق المــرأة ،وتركيزهــا األساســي هــو النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين،
وتمكيــن المــرأة ،وحقــوق اإلنســان؛ أو  -2بأنهــا منظمــة ،كجــزء مــن بيــان رســالتها ،عليهــا النهــوض بوضــع المــرأة والفتــاة وتحقيــق مصالحهــا (أو حيــث تكــون
قضايــا «النســاء» أو «الفتيــات» أو «قضايــا النــوع االجتماعــي» أو مــا يعادلهــا فــي اللغــة المحليــة بــارزة فــي بيــان رســالتها)؛ أو  -3بأنهــا منظمــة ،كجــزء مــن بيــان
رســالتها ،عليهــا مواجهــة أشــكال عــدم المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي وتغييرهــا (القواعــد غيــر العادلــة) ،وعالقــات الصالحيــات غيــر المتكافئــة،
وتدعــم األعــراف االجتماعيــة اإليجابيــة.
منظمــات تقودهــا النســاء :منظمــة ذات مهمــة و/أو رســالة إنســانية تكــون  -1تديرهــا النســاء أو تشــرف عليهــا؛ أو  -2التــي تتكــون قيادتهــا بشــكل أساســي مــن
النســاء ،حيــث تصــل نســبة توليهــن وظائــف قياديــة عليــا فيهــا  %50أو أكثــر .علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود األخيــرة ،فــإن عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه بشــكل
عــام ومســتخدم علــى نطــاق واســع قــد يُعيــق تخصيــص التمويــل والجهــود المبذولــة وتتبعهــا ،لضمــان إشــراك هــذه المنظمــات والتشــاور معهــا فــي الجهــود
اإلنســانية واإلنمائيــة وبنــاء الســامُ .تعــرَّ ف منظمــات حقــوق المــرأة بأنهــا المنظمــات التــي لديهــا غــرض واضــح لتعزيــز حقــوق المــرأة ،أو المســاواة بيــن الجنســين
(أو المبنيــة علــى اعتبــارات النــوع االجتماعــي) ،فــي حيــن أن المنظمــات التــي تقودهــا النســاء ُتعــرَّ ف بأنهــا أيُّ منظمــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة وغيــر سياســية،
حيــث إن ثلثــي أعضــاء مجلــس إدارتهــا (بمــا فــي ذلــك رئاســة المجلــس) وموظفــي اإلدارة ،أو المتطوعيــن (بمــا فــي ذلــك المديــر التنفيــذي) مــن اإلنــاث ،وتركــز فــي
برامجهــا علــى النســاء والفتيــات ،بوصفهــن الهــدف األساســي إلعــداد هــذه البرامــج.
انظر :هيئة كير (فبراير/شباط « )2021هي تقود في أوقات األزمات».
https://www.care-international.org/files/files/FINAL_She_Leads_in_Crisis_Report_3_2_21.pdf
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 4-1المعلومات المرجعية
فــي األردن ،حشــد منتــدى الشــركاء فــي العمــل اإلنســاني الفريــق المعنــي بالمحليــة لتحويــل تعهــدات الصفقــة الكبــرى إلــى إجــراءات
ـي بالمحليــة ،الــذي ترأســه هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة ومنتــدى المنظمات غيــر الحكوميــة الدولية
ملموســة .ال يــزال الفريــق المعنـ ُّ
(منتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي األردن) ،يعمــل علــى تطويــر خطــة عمــل طويلــة المــدى لتعزيــز إحــداث تقــدُّ م فــي
عمليــة المحليــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن الفريــق المعنــي بالمحليــة ُمك َّلــف بتعزيــز المحليــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي،
ـي بالمحليــة،
ويركــز علــى المشــاركة الجــادة لحقــوق المــرأة والمنظمــات المحليــة التــي تقودهــا النســاء .تتمثــل أهــداف الفريــق المعنـ ِّ
علــى نطــاق واســع ،فــي تعزيــز المشــاركة الجــادة لمنظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة فــي المنتديــات اإلســتراتيجية ،بمــا فــي ذلــك
منتــدى الشــركاء فــي العمــل اإلنســاني ،لتعزيــز الشــراكات بيــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة والمحليــة فــي االســتجابات الخاصــة باألعمــال
اإلنســانية مــن خــال تحســين جــودة خبــرات الشــركاء المحلييــن وتوافرهــم ،والدعــوة لمزيــد مــن التمويــل المباشــر للمنظمــات
الوطنيــة العاملــة فــي المجــال اإلنســاني مــن خــال تتبــع مخصصــات التمويــل وتحديــد األهــداف .وفــي ســياق طــرح خطــة عمــل تدعــم
المحــرز ،وتتبعــه فــي
تحقيــق هــذه األهــداف ،يترتــب علــى ذلــك أن إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم مهــم لتحفيــز التقــدم ُ
تنفيــذ أجنــدة المحليــة فــي األردن.

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة  /كريستوفر هيرويج

تمهيد الساحة  -المحلية في األردن:
تــم إعــداد إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا مــن خــال أُ ُطــر العمــل والمذكــرات التوجيهيــة والتقاريــر
الموجــودة بالفعــل فــي األدبيــات والكتابــات العالميــة الحاليــة .ولقــراءة خاصــة حــول الســياق األردنــي ،يجــب قــراءة اإلطــار ،إلــى
ً
دقيقــا لســياق المحليــة (واعتبــارات النــوع االجتماعــي) فــي األردن:
جانــب التقريرَ ْيــن األخيرَ ْيــن التال َي ْيــن ،وكالهمــا يوفــر تحليـ ًلا

•
•
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المبــادرة العالميــة لإلرشــاد/منظمة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة ( ،)GMI/ARDDتعزيــز المحليــة فــي
تقــوض أكتوبــر /تشــرين األول 2020
األردن :عَ ــ ّزز وســاند ،ال تســتبدل أو
ِّ
كليــة لنــدن لالقتصــاد و»أكشــن إيــد» بالمنطقــة العربيــة محليــة المعونــة فــي األردن ولبنــان :العقبــات والفــرص أمــام
المنظمــات التــي تقودهــا النســاء (ســبتمبر /أيلــول )2019
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 5-1إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
يظهــر الغــرض مــن إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم فــي بيــان رؤيتــه المنقســمة لجزئيْــنُ « :تســهم األطــراف
الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن ،المحليــة والوطنيــة والدوليــة ،إســهامات جماعيــة فــي التحقيــق المبدئــي التصاعــدي
يســهل هــذا المجهــود الجماعــي دور الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة المتزايــد فــي قيــادة العمــل
ألجنــدة المحليــة.
ِّ
اإلنســاني الفعَّ ــال فــي األردن ،وتنســيقه وإيصالــه».
إن اإلطــار أداة رصــد عمليــة وســياقية ،لتقييــم اإلســهامات الجماعيــة الراميــة إلــى تحقيــق هــذه الرؤيــة .وبعبــارة أخــرى ،هــو أداة
لألطــراف الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن لتتبــع مــدى تقــدم المحليــة وقياســها علــى المســتوى التنظيمــي ُ
والقطــري.
ُتحــدد هــذه الوثيقــة رؤيــة ورســالة وســبعة مجــاالت للنتائــج ،مــع اإلجــراءات والمؤشــرات واألهــداف ذات الصلــة((( .ويتداخــل
معهــا مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة ،وأهمهــا التأكــد مــن أن اإلطــار يعــزز المحليــة المراعيــة العتبــارات النــوع االجتماعــي
ويســهله (انظــر الجــدول .)1
يحدد ما يلي المرحلة األولى والمرحلة الثانية من تطوير إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتنفيذه:
المرحلة
المرحلة األولى:

المشاورات وتطوير اإلطار

لمحة سريعة عن العملية

•

•

•

المرحلة الثانية:

التنفيذ والتقييم

•

المخ َرج
ُ

اإلطار الزمني

إطار الرصد والتقييم
والمساءلة والتع ُّلم لمحلية
العمل اإلنساني في األردن،
يتم تقديمه بغرض االنتهاء
منه ومصادقته*.

فبراير/شباط-يونيو/
حزيران 2021

استعراض التقارير والمطبوعات
(التقارير والمطبوعات المتعلقة بـ
 -1السياق العام للمحلية في األردن؛
 -2قياس المحلية على مستوى العالم؛
 -3المحلية المراعية العتبارات النوع
االجتماعي).
* قد يخضع لمزيد من
المقابالت مع مصادر المعلومات
المشاورات.
األساسية لدى المنظمات غير الحكومية
الوطنية ،ومنظمات المجتمع المدني
المحلية ،والمنظمات غير الحكومية
الدولية ،واألمم المتحدة والجهات
المانحة (المحلية والدولية)
العرض لمسودة إطار الرصد والتقييم
والمساءلة والتع ُّلم وتحسينها
باستمرار مع أعضاء الفريق المعني
بالمحلية ومنتدى الشركاء في العمل
اإلنساني ،والجهات الفاعلة في منظمات
المجتمع المدني والحكومة.
يتضمن ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،تجميع البيانات ومقارنتها
وتحليلها وتقييمها وتعميمها ونقلها
واالستفادة من نتائجها.

ً
الحقا
يحدد

ً
الحقا
يحدد

المعني بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم؟
 6-1من
ُّ

يهــدف إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا إلــى أن يفيــد ،ويســتخدمه ،جميــع األطــراف الفاعلــة فــي المجــال

اإلنســاني فــي األردن .ويُق ـ ّر بأنــه فــي حيــن أن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة عليهــا أن تضــع تعاريــف المحليــة أولوياتهــا
فــإن إحــراز التقــدم فــي المحليــة بــاألردن هــي مســؤولية مشــتركة للجميــع .كمــا يقــر ً
أيضــا بــأن كل الجهــات الفاعلــة لديهــا
خاصــا لألنشــطة والممارســات التــي يجــب أن تتعهــد بهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة
القــدرة وعندهــا ثغــرات .يولــي اإلطــار
اهتمامــا ً ّ
ً
(الجهــات المانحــة ،والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ،واألمــم المتحــدة) مــن أجــل إصــاح ممارســاتها وأنظمتهــا الحاليــة
لتصبــح أكثــر محليــة ووطنيــة .لكــن الغــرض منــه هــو أن يكــون أداة تســتخدمها أي جهــة فاعلــة تشــارك فــي العمــل اإلنســاني
ـتوى.
علــى أي مسـ ً

 - 9نظرً ا إلى أنها مسودة لإلطار ،لم يُتفق على األهداف ،أو لم ُتحدد بعد.
إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن
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 7-1المنهجية

أُ ِعــدَّ ت مســودة هــذه الوثيقــة عــن طريــق مشــاركة استشــاريِّين عــن بُعــد ،وذلــك عقــب اســتعراض األدبيــات والمقابــات
عَ بْــر اإلنترنــت مــع  26مصــدرًا مــن مصــادر المعلومــات األساســية ( 17ســيدة ،و 9رجــال) مــن  23منظمــة هــي 4( :منظمــات

وطنيــة غيــر حكوميــة ،و 6منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة ،و 4جهــات مانحــة ،و 5وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة ،ومنظمتــان
وطنيتــان غيــر حكومي َت ْيــن ،وشــبكتان أو منتديــان ،أحدهمــا وطنــي واآلخــر إقليمــي) ومناقشــات جاريــة مع الرؤســاء المشــاركين
فــي فريــق عمــل المحليــة ،وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،والمنتــدى الوطنــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األردن ،ومنتــدى
عمــان.
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األردن .وقــد أُجريــت جميــع المقابــات حتــى اآلن باللغــة اإلنجليزيــة مــع ممثليــن مــن ّ

 8-1قياس المحلية

وخصوصــا بعــد الصفقــة الكبــرى عــام  ،2016أُعــدَّ ت مجموعــة متنوعــة مــن مذكــرات الممارســة
فــي غضــون الســنوات األخيــرة،
ً
واألدوات ُ
واأل ُطــر العمليــة لقيــاس التقــدُّ م المحــرَ ز فــي عمليــة المحليــة علــى كل مــن الصعيديــن العالمــي والوطنــي وكذلــك

علــى مســتويات االســتجابةَ .ب ْيــدَ أن هنــاك شــواهد أقــل علــى مــدى فعاليــة اســتخدام الجهــات الفاعلــة لهــذه ُ
األطــر وتكييفهــا
بفعاليــة ،علــى الرغــم مــن ظهــور المزيــد مــن الشــواهد.
خدمت «األبعــاد الســبعة للمحليــة» األساســية لمبــادرة اإلرشــاد العالميــة بالشــكل األمثــل ،كمــا عمــل آخــرون علــى
اســ ُت ِ
تحديثهــا والبنــاء عليهــا (راجــع اإلطــار الداخلــي) ،وهــي تتيــح نقطــة انطــاق مناســبة ومفيــدة لــأردن .وبالنســبة لهــذا اإلطــار،
ص ِّممــت «األبعــاد» واإلجــراءات والمؤشــرات المقابلــة لهــا بحيــث تعكــس الســياق الوطنــي والتشــغيلي.
ُ
الهــدف النهائــي مــن عمليــات الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــو تســهيل جهــود التأهُّ ــب واالســتجابة والتعافــي،
ِّ
مهمــا
ويمثــل التقــدُّ م الحقيقــي فــي المحليــة ســبي ًلا
وتحقيــق االســتقرار فــي األردن علــى نحــو أكثــر فعاليــة وشــمو ًلا واســتدامة.
ًّ
لتحقيــق هــذا الهــدف.

التع ُّلم من أدبيات المحلية على الصعيد العالمي:
يسترشــد هــذا اإلطــار لعمليــات الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم بالمؤشــرات الــواردة فــي أطــر العمــل العالميــة
والمذكــرات اإلرشــادية التاليــة التــي تتع َّلــق بمتابعــة المحليــة وقياســها بطــرق مختلفــة:

•
•
•
•
•
•
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مسار عمل محلية الصفقة الكبرى ،مذكرات إرشادية بشأن المحلية (مايو/أيار )2020
هيئة األمم المتحدة للمرأة ،كيفية تعزيز المحلية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في العمل اإلنساني (مايو/أيار )2020
برنامــج التأهُّ ــب لمواجهــة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ التابــع لشــبكة ســتارت ،المحليــة مــن الناحيــة العمليــة :المؤشــرات
المســتجدَّ ة والتوصيــات العمليــة (يونيو/حزيــران )2018
الم َّ
مكنة للمعونات ) ،(NEARإطار قياس أداء المحلية (يونيو/حزيران )2019
شبكة االستجابة ُ
المعني بالشؤون اإلنسانية ،نية التأثير :قياس المحلية (فبراير/شباط )2018
الفريق االستشاري
ُّ
إيكو كونسورتيوم ،المسارات المؤدية إلى المحلية (أكتوبر/تشرين األول )2019

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن

الجدول  :1عرض عام إلطار العمل

اإلجراءات

مجاالت الناتج 7-1

1

جودة الشراكة
إن الشراكات بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية (بما في
ذلك منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء) حقيقية
نصفة ومتكاملة.
ُ
وم ِ

3

2

المشاركة
يشارك من َّ
تأثر باألزمات من النساء والرجال والفتيان والفتيات مشاركة
مجدية في تحديد المساعدات التي تقدَّ م لهم وكيفية تقديم هذه
المساعدات.

2

3

التمويل
زادت الجهات الفاعلة اإلنسانية المحلية والوطنية ،بما في ذلك
منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء ،من إمكانية
الحصول على تمويل دولي ووطني مناسب.

3

4

القدرات
االحترام واالعتراف بقدرات الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ،وال سيما
منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء ،كما ُتحدَّ د ثغرات
قدرات جميع الجهات الفاعلة على نحو متبادل ويتم دعم عالج هذه
الثغرات.

2

5

التنسيق
تحظى الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ،بما فيها منظمات حقوق
المرأة والمنظمات التي تقودها النساء ،بحضور ،ونفوذ ،وقيادة أكبر في
آليات تنسيق الشؤون اإلنسانية.

2

6

تصور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية
ُّ
يتزايد تعزيز أدوار ونتائج الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ،بما في
ذلك حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء ،في داخل األردن وفي
خارجه.

7

البيئة المؤاتية
تتعاون الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في األردن وتدافع عن القضايا
ذات األهمية المشتركة.

المؤشرات

9

5

10

4

4

المسؤولية
الرئيسية

الجميع

الجميع

الجهات المانحة
المنظمات غير
الحكومية الدولية/
األمم المتحدة

الجميع

الجميع

1

2

الجهات المانحة
المنظمات غير
الحكومية الدولية/
األمم المتحدة

2

3

الجميع

المبادئ التوجيهية
دمجــة عَ ْبــر اإلطــار ،وينبغــي عــدم ادِّ خــار أي جهــد فــي النظــر فيهــا ســعيًا لمواكبــة
المبــادئ واالعتبــارات الرئيســية التاليــة ُم َ
مجــاالت النتائــج .مميــزات اإلطــار:

•

•
•
•
•

مســتجيب العتبــارات النــوع االجتماعــي  -إذ يهتــدي بإرشــادات الممارســات الجيــدة ،مــع ٍّ
كل مــن اإلجــراءات والمؤشــرات
واألهــداف الموجهــة والعامــة علــى حــد ســواء.
ِّ
وممثــل قــدر اإلمــكان للقــدرات والمصالــح واالحتياجــات المتنوعــة للجهــات الفاعلــة المحليــة والمجتمعــات
شــامل -
المحليــة المتضــررة.
قائم على المبادئ ِّ -
تعزز عملية المحلية المبادئ اإلنسانية بد ًلا من تقويضها.
حساس للمخاطر  -ال يقوض سالمة الناس وأمنهم ،وال سيما الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المتضررة.
ّ
ً
نطاقــا ،إذ يســتخلص الــدروس
ومكمــل للمنظومــة السياســية والمؤسســية األوســع
مــدرك للترابــط  -إطــار مــدرك
ِّ
المســتفادة مــن تجــارب الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة بــاألردن علــى الصعيدَ يْــن المحلــي والدولــي علــى حــد ســواء.
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اختصارات اإلطار:

ARDD

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)

C4C

ميثاق التغيير

CBO

منظمة مجتمع محلي

CBPF

جمعة ُ
القطرية
الصناديق ُ
الم َّ

CSO

منظمات المجتمع المدني

DPO

منظمة األشخاص ذوي اإلعاقة

ERF

صندوق االستجابة في حاالت الطوارئ

GB

الصفقة الكبرى

GEEWG

المساوة المبنية على النوع االجتماعي (المساواة بين الجنسين) وتمكين المرأة والفتاة

GMI

مبادرة اإلرشاد العالمية

HPF

منتدى الشركاء في المجال اإلنساني

HRP

خطة االستجابة اإلنسانية

IA

الجهات الفاعلة الدولية (الجهات المانحة ،والمنظمات غير الحكومية ،واألمم المتحدة)

IASC

اللجنة الدولية الدائمة المشتركة بين الوكاالت

INGO

منظمة غير حكومية دولية

JHF

الصندوق اإلنساني األردني

JONAF

منتدى المنظمات غير الحكومية الوطنية في األردن

JRP

خطة االستجابة األردنية

LNA

الجهات الفاعلة المحلية والوطنية (الحكومية وغير الحكومية)

LTT

فريق عمل المحلية

MEAL

الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم

NGO

منظمة غير حكومية

PoP

مبادئ الشراكة

WLO

منظمة تقودها النساء

WPHF
WRO

صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني
منظمة حقوق المرأة

مفتاح اإلطار:

LNA
IA

الجهات الفاعلة الدولية (الجهات المانحة ،واألمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية الدولية)

ALL
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الجهات الفاعلة المحلية والوطنية

الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية
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الجدول  :2إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
رؤية اإلطار:
الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن -محل ً ّيــا ووطن ً ّيــا ودول ً ّيــا -مجتمعــة لهــا إســهامات فــي تحقيــق أجنــدة المحليــة
يســهل الــدور المتزايــد للجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة فــي قيــادة
علــى نحــو تدريجــي ومبدئــي .وهــذا الجهــد الجماعــي
ِّ
العمــل اإلنســاني الفعَّ ــال وتنســيقه وتقديمــه فــي األردن.

مهمة اإلطار:
هــذا اإلطــار لعمليــات الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم عبــارة عــن أداة رصــد عمليــة وســياقية للجهــات الفاعلــة فــي
المجــال اإلنســاني فــي األردن لتوضيــح وتت ُّبــع التقــدُّ م المحــرَ ز فــي عمليــة المحليــة .ومــن المزمــع اســتخدامه لتقديــم مؤشــر
أساســي لنتائــج المحليــة الجماعــي حتــى اآلن ،وأثــر هــذه النتائــج فــي نهايــة المطــاف علــى نوعيــة العمــل اإلنســاني .المشــروع
قســم إلــى مراحــل.
ُم َّ
المرحلة األولى :المشاورات ووضع اإلطار.
المرحلة الثانية :التنفيذ والتقييم.

ضع هذا اإلطار؟
لمن ُو ِ

يهــدف إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا إلــى أن يفيــد ،ويســتخدمه ،جميــع األطــراف الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني
المحــرَ ز فــي المحليــة بــاألردن يُعَ ــد مســؤولية مشــترَ كة للجميــع .كمــا يقــر ً
أيضــا
فــي األردن .كمــا يعتمــد علــى إدراك أن التقــدُّ م ُ
خاصــا لألنشــطة وتغييــر الممارســات المطلــوب
اهتمامــا
بــأن كل الجهــات الفاعلــة لديهــا القــدرة وعندهــا ثغــرات .ويولــي اإلطــار
ًّ
ً
أن تضطلــع بهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة (الجهــات المانحــة ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة العالميــة ،واألمــم المتحــدة) ،ولكــن
الغــرض منــه أن يكــون أداة للجميــع.

المبادئ التوجيهية  /االعتبارات الرئيسية
دمجــة عَ ْبــر اإلطــار ،وينبغــي عــدم ادِّ خــار أي جهــد فــي النظــر فيهــا ســعيًا لمواكبــة
المبــادئ واالعتبــارات الرئيســية التاليــة ُم َ
مجــاالت النتائــج .مميــزات اإلطــار:

•

مســتجيب العتبــارات النــوع االجتماعــي :إذ يهتــدي بإرشــادات الممارســات الجيــدة ،مــع ٍّ
كل مــن اإلجــراءات والمؤشــرات
واألهــداف الموجهــة والعامــة علــى حــد ســواء.

•

ِّ
وممثــل قــدر اإلمــكان للقــدرات والمصالــح واالحتياجــات المتنوعــة للجهــات الفاعلــة المحليــة والمجتمعــات
شــامل:
المحليــة المتضــررة.

•
حساس للمخاطر :ال يقوض سالمة الناس وأمنهم ،وال سيما الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المتضررة.
• ّ
ً
نطاقــا ،إذ يســتخلص الــدروس
ومكمــل للنظــام البيئــي السياســي والمؤسســي األوســع
• إدراك الترابــط :إطــار مــدرك
ِّ
قائم على المبادئِّ :
تعزز عملية المحلية المبادئ اإلنسانية بد ًلا من تقويضها.

المســتفادة مــن تجــارب الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة بــاألردن علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي علــى حــد ســواء.

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن
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مجاالت الناتج ()7-1
 -2 1جودة الشراكة
إن الشــراكات بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة (بمــا فــي ذلــك منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي
نصفــة ومتكاملــة.
تقودهــا النســاء) حقيقيــة ُ
وم ِ

اإلجراءات
1-1

المؤشرات

تضميـــن (مبادئ الشـــراكة) وتطبيقها

( 1-1أ) أُدرجَ ت مجموعة من مبادئ الشـــراكة الســـياقية في وثائق الشـــراكة (مثل

بنشـــاط فـــي الشـــراكات والبرامـــج

مذكـــرات التفاهم أو اتفاقيات الشـــراكة وخطط الشـــراكة وإعـــداد التقارير).

اإلنســـانية.

( 1.1ب)	 ٪مـــن الجهات الفاعلـــة الدوليـــة التي لديها اتفاقيات شـــراكة مـــع الجهات
وم َ
تفق
الفاعلة المحليـــة والوطنية التي تتم َّتع بأدوار ومســـؤوليات واضحة ُ
عليهـــا ،باإلضافـــة إلـــى رفـــع التقاريـــر المتبادلة ،ووســـيلة إثـــارة المخاوف
والتحديات.
( 1.1ج)	 ٪مـــن الجهـــات الفاعلة المحليـــة والوطنية التـــي تقدِّ م تقاريـــر ذاتية تفيد
بـــأن الشـــراكات اإلســـتراتيجية مـــع الجهات الفاعلـــة الدوليـــة تعكس على
نحو َّ
مطـــرد األهـــداف والطموحات للجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية.
( 1.1د) ُتقبَل وثائق الشراكة باللغة العربية قدر اإلمكان.

ٌّ
كل مـــن الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة
2-1
والوطنيـــة والجهـــات الفاعلـــة الدولية

( 2-1أ)	 ٪من تقييمات االحتياجـــات التي ُتعَ د تقييمات ومشـــاورات تعاونية حقيقية
لالحتياجات ُتجرى و ُتســـتخدَ م فـــي إثراء المقترحـــات وتصميم البرامج.

تتعـــاون معً ـــا طـــوال دورة البرنامـــج

(2-1ب) عـــدد البرامـــج التـــي جـــرى تصميمهـــا (مـــا أمكـــن) وتنفيذهـــا ومراقبتها

(يشـــمل ذلك التصميـــم ،والتخطيط،

وتقييمهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة واألشـــخاص

وإعـــداد المقترحات ،وعمليـــات الرصد

المتضرريـــن مـــن األزمـــات.

والتقييـــم والمســـاءلة والتع ُّلم) ،كما

( 2-1ج) التقريـــر الذاتـــي للجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة ،والـــذي يفيـــد بأن

تتعاون مع األشـــخاص المتضررين من

الشـــراكات حقيقية ومنصفة (يشـــعر الشـــركاء باالحترام والتقدير بشكل

جرَّ اء األزمـــات ،وتتشـــارك عملية صنع

متما ثل ) .

القـــرار ،بينما تضطلع بـــأدوار تكميلية
في الوقـــت ذاته.
 3-1في إطار الشـــراكة بين الجهات الفاعلة
المحليـــة والوطنية والجهـــات الفاعلة

( 3.1أ) لـــدى جميع الجهـــات الفاعلـــة مبادئ توجيهيـــة أخالقيـــة للتوظيف ،وهذه
المبـــادئ متاحـــة لجميـــع الجهات لاللتـــزام بها.

الدولية فـــإن تلك الجهـــات تعمل على

( 3.1ب)  ٪مـــن الجهـــات الفاعلـــة الدولية والجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية

التعزيـــز وااللتزام بممارســـات توظيف

التـــي ا َّتخـــذت خطـــوات للحد مـــن االختالفـــات في األوضـــاع بيـــن موظفيها

ً
إنصافا.
أخالقية وظـــروف عمل أكثـــر

الوطنييـــن والدولييـــن ،حســـب مقتضـــى الحال .وذلـــك يمكن أن يشـــمل
أمثلـــة تتع َّلـــق بالرفاهيـــة ،والمســـتحقات ،وظـــروف الســـامة واألمـــن،
والتطويـــر الوظيفـــي ،وما إلـــى ذلك.

األهداف
ً
الحقا ( #أو )%
أهداف ُت َحدَّ د

مصادر التحقق
استعراض الوثائق (وثائق الشراكة

سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا

يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة،

ومذكرات التفاهم واالتفاقيات

(في نهاية السنة المالية)

والمنظمات التي تقودها النساء ،ومنظمات

وخطط الشراكة)

األشخاص ذوي اإلعاقة

رفع التقارير عن الشراكة

(يشمل ذلك أهداف مجتمع الميم (المثليات

السياسات التنظيمية

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي

استقصاءات التقييم الذاتي

والمتحولين جنسيًا؟)

استقصاءات الشراكة
استقصاءات التصورات
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 -22المشاركة

يشــارك مــن َّ
تأثــر باألزمــات مــن النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات مشــاركة مجديــة فــي تحديــد المســاعدات التــي تقــدَّ م لهــم

وكيفيــة تقديــم هــذه المســاعدات.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-2الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة والجهـــات

( 1-2أ) وجـــود آليـــات رســـمية فـــي داخـــل الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة والجهـــات

ِّ
تعـــزز
الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة

الفاعلـــة المحلية والوطنيةِّ ،
يوفـــر معلومات نافعة لألشـــخاص المتأثرين

ُ
الفـــرص المتاحـــة للنســـاء والرجـــال

باألزمـــات ،ويضمن مشـــاركتهم والتواصـــل المتبادل معهم (المســـاءلة

والفتيـــان والفتيـــات المتضرريـــن مـــن

اآلمنة والشـــاملة وآليـــات المالحظـــات التقييمية المجتمعيـــة ،وعمليات

األزمـــة لفهـــم البرامـــج اإلنســـانية

الرصـــد والتقييـــم والمســـاءلة والتع ُّلم).

وتشـــكيلها ،ويتضمـــن ذلـــك تقييـــم
تلـــك البرامـــج.

صممـــة لتعزيز المشـــاركة تعكـــس النوع االجتماعـــي والعمر
( 1-2ب) اآلليـــات ُ
الم َّ
والتنـــوع بيـــن األشـــخاص المتأثريـــن باألزمـــات ،وتمتـــاز بأنهـــا شـــاملة
ويمكنهـــا الوصـــول إلـــى هـــذه الفئـــات المختلفة.
( 1-2ج)	 ٪من الجهـــات الفاعلة الدولية والجهـــات الفاعلة المحليـــة والوطنية التي
تســـتخدم أمثلة لالتصاالت حسب السياق (مثل اســـتخدام اللغة العربية أو
غيرها من اللغات المحلية ،أو الوســـائل المرئية أو المســـموعة ،أو التواصل
مباشـــرة من البـــاب إلى البـــاب ،أو عَ بْر الراديـــو أو التلفزيـــون ،وغير ذلك من
وســـائل نشـــر المعلومات) للوصول إلى األشـــخاص المتضررين من األزمات
ً
وفقا العتبـــارات النوع االجتماعـــي والعمر والتنوع ،مع ضمـــان عدم التأكيد
على الصـــور النمطية للنـــوع االجتماعي ،واألعـــراف واألدوار الضـــارة القائمة
على النـــوع االجتماعي من خالل الصور والرســـائل.

 2-2تمـــوِّ ل الجهـــات المانحـــة ،وكذلـــك

المجرَّ بـــة التي تشـــرف عليهـــا المجتمعات
( 2-2أ) أمثلـــة علـــى الصناديـــق المالية ُ

الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة أو الجهـــات

المحليـــة ومنظمـــات المجتمع المدنـــي التي تمـــت تجربتها (بمـــا في ذلك

الفاعلة المحليـــة والوطنية التجريبية،

الصناديـــق التي تشـــرف عليها النســـاء أو منظمـــات المجتمـــع المدني التي

المشـــروعات التـــي يقودهـــا المجتمـــع

تقودها النســـاء أو منظمـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقة).

المحلـــي كلمـــا ســـمحت الظـــروف
بذ لك .

األهداف

اإلطار الزمني

مصادر التحقق

ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د

رفع التقارير عن البرنامج أو المشروع

سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا

يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة
والمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات

السياسات التنظيمية
أُطر آلية الملحوظات التقييمية

(في نهاية السنة المالية)

األشخاص ذوي اإلعاقة

استقصاءات التقييم الذاتي
استقصاءات تصورات المجتمعات
المحلية

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
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مجاالت الناتج ()7-3
 -3التمويل
زادت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية المحليــة والوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي تقودهــا النســاء،
مــن إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل دولــي ووطنــي مناســب.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-3تتيـــح الجهـــات المانحـــة التمويـــل

( 1-3أ) عـــدد آليات التمويل للعمل اإلنســـاني المتاحة فـــي األردن للجهات الفاعلة

المباشـــر (المزيـــد) ويســـهل الوصول
إليـــه للجهـــات الفاعلـــة المحليـــة
والوطنيـــة ،بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خالل

المحليـــة والوطنية.
جمعة للعمل اإلنســـاني ،بما في ذلك الصندوق اإلنســـاني
( 1-3ب)	 ٪مـــن األموال ُ
الم َّ
خصص للجهات الفاعلـــة المحلية والوطنية.
الم َّ
األردنـــي ُ

الصندوق اإلنســـاني األردنـــي ،وصندوق

( 1-3ج) 	( ٪والقيمـــة اإلجماليـــة بالـــدوالر األمريكي) مـــن الجهات الفاعلـــة المحلية

المـــرأة للســـام والعمـــل اإلنســـاني،

والوطنيـــةالتـــي َّ
جمعة.
تتلقـــىتموي ًلامباشـــرً ا-وليـــسمنخـــالاألمـــوال ُ
الم َّ

وخطـــة االســـتجابة األردنيـــة وغيرهـــا

( 1-3د) الزيادات الســـنوية في نســـبة إجمالي التمويـــل للعمل اإلنســـاني الممنوح

جمعـــة ُ
القطريـــة
مـــن الصناديـــق ُ
الم َّ
وصناديـــق االســـتجابة فـــي حـــاالت

للجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية ،بما فـــي ذلك من خـــال الصندوق
َّ
تتمثل في الجهـــات الفاعلة
اإلنســـاني األردني ،ونســـبة من هـــذه الجهـــات

الطـــوارئ.

صغيرة الحجم ومتوســـطة الحجم (أي ليســـت أكبر مـــن المنظمات غير
الحكوميـــة الوطنية أو الملكيـــة في األردن).
( 1-3هـ)	 ٪مـــن الجهـــات المانحـــة التي أجـــرت تغييـــرات فـــي السياســـات لتمكين
التمويـــل أو تســـهيله للجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية.

 2-3الجهات الفاعلـــة الدولية تدعم الجهات

( 2-3أ) عدد موازنات مشـــروعات الجهـــات الفاعلة المحليـــة والوطنية التي تقدِّ م

الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة لتحقيق

تموي ًلا لعدة ســـنوات (كنســـبة مئوية مـــن جميع موازنات المشـــروعات).

اســـتدامتها مـــن خـــال توفيـــر تمويل

خصـــص ألي شـــيء بخالف
( 2-3ب) نســـبة إجمالـــي تمويـــل الشـــراكة لـــكل عقد ُم َّ

لعـــدة ســـنوات والســـماح بالتمويـــل

تنفيـــذ المشـــروع (النفقـــات العامـــة أو التكاليف األساســـية).

الرئيســـي فـــي موازنـــات المشـــروعات.
 3-3الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة تدعـــم

( 3-3أ) عـــدد أمثلـــة الدعـــم ذات الصلـــة بالتمويـــل أو أنشـــطة تعزيـــز القـــدرات

الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية

التـــي تقدِّ مها الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة إلى الجهـــات الفاعلـــة المحلية

لتعزيـــز قدرتهـــا علـــى الحصـــول علـــى

والوطنيـــة (مثـــل التدريـــب علـــى تعبئـــة المـــوارد ،وإعـــداد المقترحـــات،

تمويل مناســـب وتعزيـــز أنظمة اإلدارة

وإعـــداد الموازنـــات).
( 3-3ب) المشـــاورات التي أُجريت مع الجهـــات الفاعلة المحليـــة والوطنية ،بما في

المالية لديها مع التركيـــز على تخفيف
ا لمخا طر .

ذلك المنظمـــات المحليـــة للمجتمع المدنـــي والمحلي ،مـــن أجل تحديد
أولويـــات إســـتراتيجية التخصيـــص قبـــل كل جولـــة من جـــوالت التمويل
للعمل اإلنســـاني باألردن.
ً
خططـــا للحد من
( 3-3ج) مـــن الجهـــات الفاعلة المحليـــة والوطنية التـــي تعتمد
المخاطـــر ،بهـــدف تحديـــد المخاطـــر الماليـــة والمؤسســـية والبرامجية
و معا لجتها .

األهداف
ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د

الموحَّ د.
رفع التقارير عن التمويل ُ

سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا

يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة

موازنات المشروع.

(في نهاية السنة المالية)

والمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات

رفع التقارير عن الشراكة.

األشخاص ذوي اإلعاقة (النطاق المقترَ ح:

وثائق الجهات المانحة.

%50-30؟)

استقصاءات التقييم الذاتي.

أهداف التمويل لمخصصات النوع االجتماعي؟
(%15؟)
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مجاالت الناتج ()7-4
 -24القدرات
االحتــرام واالعتــراف بقــدرات الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،وال ســيما منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي تقودهــا
النســاء ،كمــا ُتحــدَّ د ثغــرات قــدرات جميــع الجهــات الفاعلــة علــى نحــو متبــادل ويتــم دعــم عــاج هــذه الثغــرات.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-4تقييـــم احتياجـــات ٍّ
كل مـــن الجهـــات

( 1-4أ) تقييمـــات القـــدرات المشـــترَ كة متاحـــة ،كما تعكـــس اتفاقيات الشـــراكة

الفاعلـــة المحلية والوطنيـــة والجهات

التقييمات نفســـها.

الفاعلـــة الدوليـــة ،لتدعيـــم القـــدرات

( 1-4ب) عدد خطـــط تعزيـــز القـــدرات التي تســـ ِّلط الضوء علـــى اإلســـهامات التي

فيمـــا بينهمـــا ،أو دمج تعزيـــز القدرات

َ
يقدِّ مهـــا ٌّ
الشـــريكيْن ،وكذلـــك الثغرات التـــي يعانيهـــا كالهما مع
كل مـــن

فـــياتفاقيـــاتالشـــراكةأولـــكالاألمرَ يْن.

اإلقـــرار بأوجه التكامل ،ويشـــمل ذلك تصنيف تلك الخطط التي تســـتهدف
منظمـــات حقـــوق المـــرأة ،والمنظمـــات التي تقودهـــا النســـاء ،ومنظمات
األشـــخاص ذوي اإلعاقة .ويمكن أن تسترشـــد ُنهج وخطـــط تعزيز القدرات
بهذه المذكرة اإلرشـــادية.

 2-4يشـــترك ٌّ
كل مـــن الجهـــات الفاعلـــة

تتضمـــن بنـــدً ا
( 2-4أ) عـــدد موازنـــات المشـــروعات اإلنســـانية الممولـــة التـــي
َّ

المحليـــة والوطنية والجهـــات الفاعلة

محـــدَّ دً ا فـــي الميزانيـــة لتدعيـــم قـــدرات الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة
َّ
تتمثل في منظمات حقـــوق المرأة
والوطنية (ونســـبة مـــن هذه الجهـــات

موجهـــة ومبتكـــرة لتعزيـــز القـــدرات،

والمنظمـــاتالتـــيتقودهـــاالنســـاءومنظمـــاتاألشـــخاصذوياإلعاقـــة).

وال ســـيما في مرحلة التأهُّ ب ،ويشـــمل

ص ِّممـــت و ُن ِّفـــذت علـــى نحـــو
( 2-4ب) أمثلـــة لمشـــروعات تعزيـــز القـــدرات التـــي ُ

الدوليـــة فـــي التطويـــر وتقديـــم برامج

خصوصـــا علـــى زيـــادة
ذلـــك التركيـــز
ً

مشـــترك.

قـــدرات منظمـــات حقـــوق المـــرأة
والمنظمـــات التـــي تقودهـــا النســـاء.

األهداف

اإلطار الزمني

مصادر التحقق

ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د

مذكرات التفاهم وخطط الشراكة

سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا

يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة

رفع التقارير عن الشراكة أو البرنامج

(في نهاية السنة المالية)

والمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات

استقصاءات التقييم الذاتي

األشخاص ذوي اإلعاقة

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن
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مجاالت الناتج ()7-5
 -25التنسيق
تحظــى الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،بمــا فيهــا منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي تقودهــا النســاء ،بحضــور،
ونفــوذ ،وقيــادة أكبــر فــي آليــات تنســيق الشــؤون اإلنســانية.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-5زيـــادة المشـــاركة والتأثيـــر للجهـــات

( 1-5أ)	 ٪مـــن الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجـــال اإلنســـاني التي ُتعَ ـــد جهـــات فاعلة

الفاعلـــة المحلية والوطنيـــة في آليات

محليـــة ووطنيـــة منخرطـــة فـــي آليات تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية على
َّ
تتمثـــل فـــي منظمات
جميـــع المســـتويات (ونســـبة مـــن هـــذه الجهـــات

القطاعـــات ،ومجموعـــات العمـــل،

حقـــوق المـــرأة والمنظمات التـــي تقودها النســـاء ومنظمات األشـــخاص

تنســـيق المســـاعدات اإلنســـانية (مثل
واالجتماعـــات

رفيعـــة

المســـتوى،

ومنتدى الشـــركاء في المجال اإلنساني
بـــاألردن).

ذوي اإلعاقـــة)
( 1-5ب)	 ٪مـــن الجهات الفاعلـــة المحلية والوطنيـــة المنخرطة في آليات تنســـيق
العمـــل اإلنســـاني والتـــي تقـــدِّ م تقاريـــر ذاتيـــة عن مشـــاركتها مشـــاركة
صنـــع القرار.
هادفـــة وقدرتها علـــى التأثيـــر في ُ
( 1-5ج) الشـــواهد علـــى أن الجهات الفاعلـــة الدولية تتصـــدَّ ى للحواجز التـــي َت ُحول
دون مشـــاركة الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنية في آليات التنســـيق
التـــي يتـــم قيادتها دول ًيّا (مثـــل إلغـــاء األدوار القيادية المشـــترَ كة ،وتوافر
خدمات الترجمـــة ،ودعم قـــدرات التنســـيق الموجَّ ه).
( 1-5د) الدليـــل علـــى أن الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة والجهـــات الفاعلـــة المحلية
والوطنيـــة تشـــجِّ ع المحليـــة المراعيـــة العتبارات النـــوع االجتماعـــي ،بما
فـــي ذلـــك الترويـــج واالســـتفادة مـــن المذكـــرة اإلرشـــادية ذات الصلـــة
بمســـار عمـــل الصفقـــة الكبـــرى حـــول المحليـــة المراعيـــة العتبـــارات
النـــوع االجتماعـــي (مثـــل وضـــع معاييـــر وتوجيهات بشـــأن تعزيـــز تمثيل
المنظمـــات التـــي تقودهـــا النســـاء ،ومنظمـــات حقـــوق المرأة فـــي آليات
التنســـيق من أجـــل تهيئة بيئـــة مواتية للمـــرأة للقيادة وا ِّتخـــاذ القرارات،
ُّ
والتأكـــد من أن التنســـيق فيما بيـــن المجموعات والمجموعـــات الفرعية
ذات الصلـــة يدمج النوع االجتماعي ،واالســـتثمار في بنـــاء التحالفات لزيادة
تأثيـــر المنظمـــات التـــي تقودها النســـاء ومنظمـــات حقـــوق المرأة).

 2-5الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة والجهـــات
الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة تحـــدِّ د

( 2-5أ) أمثلـــة علـــى زيـــادة مشـــاركة الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة في آليـــات ونهج
التنســـيق بقيـــادة وطنية.

معً ا آليـــات التنســـيق المزدوجة ،وذلك
باســـتخدام نهج وآليات فعالـــة بقيادة
وطنيـــة ُتم َنـــحاألولويـــةبمـــرورالوقت.

األهداف

مصادر التحقق

ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د

محاضر الجلسات

سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا

يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة

استقصاءات تقييم ذاتي

(في نهاية السنة المالية)

والمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات

استقصاءات التصورات

األشخاص ذوي اإلعاقة

المقابالت مع مصادر المعلومات
األساسية
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مجاالت الناتج ()7-6
 -26تصور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية
تحظــى أدوار الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،بمــا فيهــا المنظمــات النســائية ،والنتائــج التــي تتوصــل إليهــا ،بتعزيــز َّ
مطــرد
مــن داخــل األردن ومــن خارجــه.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-6تثنـي الجهـات الفاعلـة الدوليـة علـى األدوار
التـي يؤديهـا شـركاؤها مـن الجهـات الفاعلـة
المحليـة والوطنية والمخاطـر التي يخوضونها،
واالبتـكارات التـي يُحدثونهـا ،والنتائـج التـي
يتوصلـون إليهـا فـي مجـال االتصـاالت العامـة؛
ـم ،ينظـر المجتمـع المحلـي والجهـات
ومـن َث َّ
الممولـة إلـى الجهـات الفاعلـة المحليـة
والوطنيـة بعيـن أكثـر إيجابيـة.

( 1-6أ) أمثلـــة على تســـليط الجهـــات الفاعلـــة الدولية الضوء علـــى العمل
اإلنســـاني الذي تقوده الجهات الفاعلة المحلية والوطنية ،ويشـــمل
هـــذا دور هـــذه الجهات األخيـــرة والنتائج التي توصلـــت إلها في مجال
االتصـــاالت العامة (بما في ذلك وســـائل اإلعالم التقليدية ووســـائل
التواصل االجتماعي).

األهداف

( 1-6ب) عـــدد الحـــاالت التـــي يُجـــرى فيهـــا اإلعـــان أو االعتـــراف باألفـــكار
والممارســـات المبتكـــرة التي طورتهـــا الجهات الفاعلـــة المحلية
والوطنيـــة.

مصادر التحقق

ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د
يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة
والمنظمات التي تقودها النساء ومنظمات
األشخاص ذوي اإلعاقة

اإلطار الزمني
سبتمبر  /أيلول  2021ثم سنويًّا
(في نهاية السنة المالية)

االتصاالت العامة ،بما في ذلك
مختلف أشكال وسائل اإلعالم،
والتقارير البرامجية  /التنظيمية.
استقصاءات التصورات

مجاالت الناتج ()7-7
 -27البيئة المؤاتية
تتعاون الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في األردن وتدافع عن القضايا ذات األهمية المشتركة.

اإلجراءات

المؤشرات

 1-7إفسـاح المجـال للجهـات الفاعلـة المحليـة والوطنيـة،
ومسـاندتها فـي ممارسـة أنشـطة الدعـوة الجماعيـة ،مـن
خلال تبـادل المعلومـات ،والدعـم اإلداري والفنـي ،وتيسـير
االتصـاالت الثنائيـة (المنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة /
المنظمـات الوطنيـة غيـر الحكوميـة ،واألمـم المتحـدة/
المنظمـات الوطنيـة غيـر الحكوميـة ،والجهـات المانحـة/
المنظمـات الوطنيـة غيـر الحكوميـة).

( 1-7أ) أمثلـــة علـــى تدابيـــر المســـاندة المتخـــذة (تلـــك
المحـــددة فـــي اإلجـــراء  )1-7لتعزيـــز قـــدرة الجهـــات
الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة علـــى الدعـــوة.

ُ 2-7تحـــدد كل مـــن الجهـــات الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة
والجه ــات الفاعل ــة الدولي ــة مج ــاالت االهتم ــام المش ــتركة،
وتقـــود هـــذه الجهـــات حـــوارًا إســـتراتيج ًيّا مـــع الحكومـــة،
والجهـــات الممولـــة ،والمجتمعـــات المحليـــة (الوطنيـــة
واإلقليميـــة والدوليـــة).

( 2-7أ) عـــدد وثائـــق الدعـــوة النهائيـــة (الجماعيـــة أو
ا لمشـــتر كة ) .

األهداف
ً
الحقا
أهداف ُت َحدَّ د
يشمل ذلك أهداف منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي
تقودها النساء ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة

َ
(الخاصيْن
المشـــتركيْن
( 2-7ب)أمثلة علـــى الحوار والدعـــوة
َّ
َ
اللذيْـــن يضطلـــع بهمـــا كل الجهـــات
والعاميْـــن)
َّ
الفاعلـــة المحليـــة والوطنيـــة ،والجهـــات الفاعلـــة
ســـب االقتضـــاء.
الدوليـــة ،وتحيـــد نتائـــج الدعـــوة حَ َ

مصادر التحقق
االتصاالت العامة
وثائق السياسات
استقصاءات تقييم ذاتي

اإلطار الزمني
ســـبتمبر  /أيلـــول  2021ثـــم
ســـنو يًّا
(في نهاية السنة المالية)

استقصاءات التصورات

إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم
لمحلية العمل اإلنساني في األردن
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الجزء الثاني :فهم اإلطار
 1-2ما تعريف المحلية الذي يستخدمه إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم؟
ال يوجــد تعريــف واحــد محــدد لمصطلــح المحليــة تقدمــه الصفقــة الكبــرى ،أو غيرهــا مــن االتفاقيــات العالميــة ،وهــذا أمــر
ـد يحتــاج إلــى أن يسترشــد بالثقافــة والســياق العــام .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ثمــة «تفســيرات»
مناســب ،نظــرً ا ألن أي تعريــف ُمجـ ٍ
عــدة تخــص المحليــة ،والتــي ورد كثيــر منهــا مفص ـ ًلا فــي تقريــر «تعزيــز المحليــة فــي األردن» الصــادر عــن منظمــة النهضــة
العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة ومبــادرة اإلرشــاد العالميــة فــي عــام  ((1(.2020وفــي ســياق إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة
والتع ُّلــم هــذا ،ينبغــي للجهــات الفاعلــة المحليــة فــي األردن أن تقــود عمليــة وضــع تعريــف محــدد للمحليــة ،ورؤيــة لــه .وفــي
تلــك األثنــاء ،ومــع إعــداد هــذا اإلطــار واالتفــاق عليــه ،أصبــح مصطلــح المحليــة يُعــرف بأنــه «عمليــة االعتــراف واالحتــرام
والتعزيــز لقــدرات الجهــات الفاعلــة الوطنيــة فــي العمــل اإلنســاني ،وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات وقيادتهــا ،لتلبيــة احتياجــات
الســكان المتضرريــن علــى نحــو أفضــل» .وتعكــس مســودة بيــان رؤيــة اإلطــار ،واإلطــار العــام ،روح هــذا التفســير.

 2-2األساس المنطقي للمحلية (المبررات)
عامــا ،وبصــورة متزايــدة منــذ إبــرام الصفقــة الكبــرى ،اســتنادً ا إلــى أســس
ُوصفــت العوامــل الدافعــة للمحليــة ،منــذ أكثــر مــن ً 25
عمليــة ،وأخالقيــة ،وماليــة ،وغيرهــا مــن األســس .فــي األردن ،كمــا هــو الحــال فــي الســياقات األخــرىُ ،تمثــل العوامــل الدافعــة
مزيجــا مــن األســس كافــة ،والتــي تشــمل -علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر:-
للمحليــة
ً
سا عملية/واقعية (هذا أمر منطقي):
س ً
ُأ ُ

•
•
•
•

الجهات الفاعلة المحلية هي أول من يستجيب وآخر من يغادر.
تفهم الجهات الفاعلة السياق الثقافي والسياسي والتشغيلي ،وتتحدث لغة (اللغات) المجتمع الذي توجد فيه.
وتتمتع الجهات الفاعلة المحلية بقدرات واسعة ،ينبغي أن تكملها أدوار الجهات الفاعلة الدولية.
األردن بلــد مســتقر يديــر فــي الوقــت نفســه أزمــة الجئيــن معقــدة ،وطــال أمدهــا ،وذلــك إلــى جانــب تحدياتــه االجتماعيــة
واالقتصاديــة .ومــن المنطقــي البحــث عــن حلــول أطــول أجـ ًلا ،وتوفيــر البيئــة المالئمــة للجهــات الفاعلــة المحليــة لقيــادة
هــذه الحلــول وتقديمهــا.

أسس أخالقية (هذا هو التصرف السليم):

•
•

هنــاك زيــادة مطــردة فــي اإلقــرار (وتصفيــة للحســابات الخاصــة) بأوجــه عــدم التكافــؤ فــي القــوة ،وتوزيــع المــوارد المتأصلــة
فــي المنظومــة اإلنســانية الحاليــة ،وكذلــك فــي دفــع الزخــم العالمــي نحــو «إنهــاء اســتعمار المعونــات».
ـم ،يمكــن أن تخضــع المســاعدة اإلنســانية المقدمــة محل ً ّيــا للمســاءلة بدرجــة أكبــر .وتــزداد احتماليــة أن يشــكك الســكان
ومــن َثـ َّ
المتضــررون فــي جــودة الخدمــات التــي يتلقونهــا مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة ،ومــدى مالءمتهــا ،وحُ ســن توقيــت تقديمهــا.

أسس مالية (هي أكثر فعالية من حيث التكلفة):

•
•
•

فآخذ في النقصان.
االحتياجات اإلنسانية آخذة في التزايد على الصعيد العالمي ،أما التمويل «اإلنساني» الصرفِ ،
ويتناقص التمويل اإلنساني لألزمة السورية في الوقت الذي يتزايد فيه التمويل اإلنمائي.
ُتشير الشواهد إلى أن النهوض بالمحلية يخفض تكلفة إيصال العمل اإلنساني عبر خفض تكاليف المعامالت.

(((1

 - 10مبادرة اإلرشاد العالمية/منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ،تعزيز المحلية في األردن :عَ ّزز وساند ،ال تستبدل أو تقوِّ ض ،ص 13-12

المعنــي بتمويــل المســاعدات اإلنســانية المقــدم إلــى األميــن العــام .أهــم مــن أن يُتــرك ُعرضــة
 - 11للمزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر تقريــر الفريــق رفيــع المســتوى
ِّ
للفشــل  -معالجــة فجــوة تمويــل المســاعدات اإلنســانية،

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hlp_report_too_important_to_failgcoaddressing_the_humanitarian_financing_gap.pdf
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ملحوظة بشأن المصطلحات الخاصة بأصحاب المصلحة:
يَســتخدم إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا مصطلحــات جماعيــة تخــص أصحــاب المصلحــة ،يُقصــد بهــا أن
ُتفهــم علــى النحــو التالــي:
الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة :يشــمل هــذا المصطلــح جميــع المنظمــات ،أو الــوكاالت ،أو الهيئات المشــاركة فــي العمل
اإلنســاني (أو األنشــطة اإلنمائيــة) فــي األردن .ويمكــن أن تتألــف هــذه المجموعــة مــن هيئــات حكوميــة محليــة ووطنيــة،
ومنظمــات غيــر حكوميــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،ومنظمــات مجتمعيــة ،ومنتديــات أو شــبكات .وفــي بعــض األحيــان،
ســيتعين التمييــز بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة (أي الجهــات الفاعلــة علــى المســتوى الوطنــي مقابــل الجهــات
الفاعلــة علــى المســتوى دون الوطنــي) ،وفــي هــذه الحــاالت ســيتضح هــذا فــي النــص.
سب ،بل ً
أيضا إلى الجهات المانحة اإلقليمية والوطنية.
فح ْ
الجهات المانحة :وال يشير هذا إلى الجهات المانحة الدولية َ
الجهــات الفاعلــة الدوليــة :يشــير هــذا المصطلــح إلــى جميــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي المجــال اإلنســاني الموجــودة فــي
األردن ،ســواء كانــت جهــات مانحــة ،أو منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة ،أو وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة.

 3-2تفصيل اإلطار:
ثمة عناصر إستراتيجية وتشغيلية لمحلية العمل اإلنساني ،يمكن التعبير عنها بالمصطلحات اآلتية:
« ...للمحلية ،على صعيد الممارسة العملية ،آثار في البرمجة التشغيلية،
ولكنــه يحــدث ســع ًيا إلــى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية المتمثلــة فــي جعــل العمــل اإلنســاني العالمــي أكثــر فعاليــة مــن حيــث
التكلفــة ،وأشــمل للجميــع ،وإلــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة والمحليــة الجماعيــة إلدارة التحديــات واألزمــات الكبيــرة».

(((1

ســيتألف إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم مــن أهــداف إســتراتيجية وتشــغيلية علــى حــد ســواء .تركــز المســودة
الحاليــة علــى العناصــر التشــغيلية ،بينمــا ســتضع العناصــر اإلســتراتيجية الشــاملة فــي صيغتهــا النهائيــة ،بعــد إجــراء مزيــد
مــن المشــاورات مــع جميــع الجهــات الفاعلــة وتحــت قيادتهــا ،وال ســيما الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة فــي داخــل األردن،
مــع اعتبــار الحكومــة األردنيــة صاحبــة المصلحــة الرئيســية .ويتركــز تنظيــم هــذا اإلطــار الحالــي حــول ســبعة «مجــاالت نواتــج»
مقتبســة مــن إطــار «األبعــاد الســبعة للمحليــة» والخــاص بمبــادرة اإلرشــاد العالميــة ((1(.ويحــدد اإلطــار الرؤيــة ،والرســالة،
ومجــاالت النواتــج الســبعة ،إلــى جانــب اإلجــراءات ،والمؤشــرات ،واألهــداف ذات الصلــة ((1(.يأتــي مــع كل هــذا مجموعة مــن المبادئ
المراعــي العتبــارات النــوع االجتماعــي وتيســيره لــه .تــم دمــج المســاواة
التوجيهيــة ،وأهمهــا ضمــان تعزيــز اإلطــار للمحليــة ُ
الجنس ـيْن فــي اإلطــار ،كمــا جــرى النظــر فيهــا مــن خــال إدراج إجــراءات ومؤشــرات «موجهــة» لمجــال الناتــج ( 5التنســيق).
بيــن
َ

رؤية إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم:
الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن -محل ً ّيــا ووطن ً ّيــا ودول ً ّيــا -مجتمعــة لهــا إســهامات فــي تحقيــق أجنــدة المحليــة
يســهل الــدور المتزايــد الــذي تضطلــع بــه الجهــات الفاعلــة المحليــة
علــى نحــو تدريجــي ومبدئــي .وهــذا الجهــد الجماعــي
ِّ
والوطنيــة فــي قيــادة العمــل اإلنســاني الفعَّ ــال وتنســيقه وتقديمــه فــي األردن.

 - 12مبادرة اإلرشاد العالمية/منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ،تعزيز المحلية في األردن :عَ ِّزز وساند ،ال تستبدل أو تقوِّ ض ،ص 55
 - 13برنامــج التأهــب لمواجهــة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ التابــع لشــبكة ســتارت ،المحليــة مــن الناحيــة العمليــة :المؤشــرات المســتجدَّ ة والتوصيــات العمليــة
(يونيو/حزيــران )2018
 - 14نظرً ا إلى أنها مسودة لإلطار ،لم يُتفق على األهداف ،أو لم ُتحدد بعد.
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مجال الناتج  :1جودة الشراكة [ 3إجراءات؛  9مؤشرات]
إن الشــراكات بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة (بمــا فــي ذلــك منظمــات حقــوق المــرأة
نصفــة ومتكاملــة.
والمنظمــات التــي تقودهــا النســاء) حقيقيــة ُ
وم ِ
ويُسـ ِّلم هــذا الناتــج بــأن الشــراكات ذات النوعيــة الجيــدة تقــع فــي صميــم أجنــدة المحليــة .فهــذه الشــراكات،
ومنصفــة ،تحــل محــل ترتيبــات التعاقــد
ليــس فقــط الشــراكات االســمية ،بــل تلــك التــي توصــف بأنهــا حقيقيــة ُ
مــن الباطــن ،أو الترتيبــات «الفوقيــة» التــي أفــاد بهــا معظــم المســتجيبين للتقريــر ((1(.وتركــز اإلجــراءات
والمؤشــرات الخاصــة بمجــال الناتــج هــذا علــى ضــرورة أن تشــترك الجهــات الفاعلــة فــي صياغــة مبــادئ
المشــاركة المتفــق عليهــا ،والتقيــد بهــا ،وتعزيــز دور الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة فــي وضــع البرامــج
وتنفيذهــا ،واتخــاذ خطــوات ،مــا أمكــن ،للحــد مــن الفــوارق بيــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة والمحليــة .رُغــم أن
األهــداف لــم ُتحــدد بعــد ،فقــد تكــون هنــاكً ،
أيضــا ،حاجــة إلــى وضــع أهــداف علــى المســتو َييْن الوطنــي ،ودون
الوطنــي؛ لضمــان التمثيــل والشــمول الكاف َي ْيــن لألطــراف الفاعلــة المحليــة ،علــى نحــو يختلــف عــن الجهــات
الفاعلــة الوطنيــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والمنظمــات المجتمعيــة.

مجال الناتج  :2المشاركة [إجراءان؛  5مؤشرات]
تشــارك النســاء ،والرجــال ،والفتيــان ،والفتيــات المتأثــرات باألزمــة مشــاركة مجديــة فــي تحديــد ماهيــة
المســاعدات التــي ُتقــدَّ م لهــن ،وكيــف.
ُتقــدَّ م المســاعدة اإلنســانية لتحســين حيــاة النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات المتضرريــن مــن األزمــات
وســبل كســب العيــش الخاصــة بهــمً .
إذا ،فمــن المنطقــي أن تكــون هــذه المجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة
مهتمــة بالقــرارات واألنشــطة التــي تؤثــر فيهــم ،وتســعى إلحــداث التأثيــر األكبــر فيهــم .تركــز معظــم ُن ُهــج
المحليــة علــى تدعيــم القيــادة والمشــاركة علــى مســتوى المؤسســات والمنظمــات (الحكومــة ،والمنظمــات
غيــر الحكوميــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي) .يســعى هــذا الناتــج إلــى تعزيــز ُ
الفــرص التــي ُتوفــر للمجتمعــات
المحليــة المتضــررة مــن جــراء األزمــات ،وذلــك لصياغــة اإلجــراءات التدخليــة والمشــاركة فــي عمليــة التقييــم.
ويكتســي تعزيــز المشــاركة الهادفــة أهميــة خاصــة فــي الســياق األردنــي؛ وذلــك نظــرً ا لتنــوع قــدرات الالجئيــن
والمجتمعــات المحليــة المضيفــة لهــم فــي البــاد واحتياجاتهــم .وكمــا هــو الحــال فــي مجــاالت النتائــج األخــرى،
يجــب أن تكــون اإلجــراءات شــاملة للجميــع (علــى ســبيل المثــال :الوصــول إلــى األفــراد من خــال منظمــات حقوق
المــرأة أو المنظمــات التــي تقودهــا النســاء ،والمنظمــات التــي تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجموعــات
األقليــات ،أو يقودونهــا).

مجال الناتج  :3التمويل [ 3إجراءات؛  10مؤشرات]
زادت الجهــات الفاعلــة اإلنســانية المحليــة والوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي
تقودهــا النســاء ،مــن إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل دولــي ووطنــي مناســب.
وإذ أدرك المســتجيبون للمقابــات أن التمويــل اإلنســاني فــي األردن يذهــب فــي األغلــب إلــى الــوكاالت الدوليــة،

(((1

(كمــا ونوعً ــا) علــى أنــه مســألة ذات أولويــة .يســعى الناتــج إلــى زيــادة حجــم التمويــل
فقــد صنفــوا التمويــل
ًّ
الكلــي لألطــراف الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،وتنويــع تلــك الجهــات التــي تحصــل علــى تمويــل .وتمثــل صناديــق
التمويــل المجمعــة إحــدى مكونــات عناصــر التمويــل المهمــة الخاصــة بالمحليــة ،ولكــن اإلطــار يُســ ِّلم بــأن
التمويــل المجمــع ال يُمثــل ســوى جــزء مــن التمويــل الشــامل فــي مجــال النشــاط اإلنســاني ((1(.ولهــذا الســبب،
تقضــي المؤشــرات بضــرورة تســجيل األمــوال المجمعــة ،وغيــر المجمعــة ،بوصفهــا نســبة مــن التمويــل كلــه.
ويهــدف اإلطــار إلــى تعزيــز التمويــل جيــد النوعيــة مــن خــال زيــادة تقديــم الجهــات المانحــة التمويــل األساســي
متعــدد الســنوات ،وتقليــل الحواجــز التــي َت ُحــول دون حصــول الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة علــى تمويــل
جيــد النوعيــة ،علــى ســبيل المثــال :مــن خــال دعــم القــدرات الخاصــة بتقديــم المقترحــات ،ووضــع الميزانيــات،
وإدارة الماليــة العامــة الكليــة.
ـزءا مــن إعــداد إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذا ،أفــاد  16مســتجيبًا ،مــن بيــن  22مقابلــة مــع مصــادر المعلومــات األساســية التــي
 - 15وباعتبــاره جـ ً
أُجريــت حتــى اآلن ،عــن مشــاعر ســلبية بشــأن طبيعــة ترتيبــات الشــراكة الحاليــة وممارســاتها.
 - 16مبادرة اإلرشاد العالمية/منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ،تعزيز المحلية في األردن :عَ ِّزز وساند ،ال تستبدل أو تقوِّ ض ،ص 22 ،21
 - 17ال توجــد أرقــام مُ َت َح َّقــق منهــا متاحــة لــأردن ،لكــن التمويــل الــذي يتــم مــن خــال صناديــق التمويــل المجمعــة يُقــدر بمــا ال يزيــد علــى  %5-3مــن جميــع تمويــات
النشــاط اإلنســاني.
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مجال الناتج  :4القدرات [إجراءان؛  4مؤشرات]
ُتــدرك قــدرات الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،وتحظــى باالحتــرام ،كمــا ُتحــدد ثغــرات قــدرات جميــع
الفاعليــة ،وتتلقــى المســاندة علــى نحــو متبــادل.
يُس ـ ِّلم مجــال الناتــج هــذا بــأن جميــع الجهــات الفاعلــة تتمتــع بقــدرات ،وتعانــي مــن ثغــرات فــي هــذه القــدرات،
علــى حــد ســواء .وهــو يســعى إلــى ضمــان االعتــراف بقــدرة الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة علــى تصميــم
بــدءا مــن تقييــم االحتياجــات والتخطيــط ،والتصميــم ،وحتــى
المســاعدات اإلنســانية وقيادتهــا وتقديمهــا،
ً
المراقبــة والتقييــم ،واحترامهــا .يدعــو هــذا اإلطــار إلــى تحديــد أنشــطة تعزيــز القــدرات أو تقاســم القــدرات علــى
نحــو متبــادل ،وأكثــر إســتراتيجية ،وأفضــل تنسـ ً
ـيقا ،ومســجل .ومــع أن مجــال الناتــج هــذا يقــر بالمســؤوليات
المتبادلــة لجميــع الجهــات الفاعلــة ،ســتتمثل إحــدى األولويــات فــي بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة الدوليــة
بصــورة جماعيــة للمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة ودعمهــا .ومــن الناحيــة التاريخيــة ،كان لمبــادرات
تعزيــز القــدرات هــدف نهائــي ،وإن كان ضمن ً ّيــا إلــى حــد كبيــر ،وهــو جعــل الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة
أكثــر دوليــة .ويســعى هــذا اإلطــار إلــى تحــدي هــذا النهــج.

مجال الناتج  :5التنسيق [إجراءان؛  4مؤشرات]
تحظــى الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،بمــا فيهــا منظمــات حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي تقودهــا
النســاء ،بحضــور ،ونفــوذ ،وقيــادة أكبــر فــي آليــات تنســيق الشــؤون اإلنســانية.
ويســعى مجــال النتائــج هــذا إلــى زيــادة مشــاركة الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة فــي آليــات تنســيق الشــؤون
اإلنســانية وقيادتهــا (مثــل المجموعــات والفــرق العاملــة ،التــي تقودهــا عــادة الجهــات الفاعلــة الدوليــة)،
وكذلــك تشــجيع الجهــات الفاعلــة الدوليــة علــى المشــاركة فــي آليــات التنســيق التــي تقودهــا الجهــات الفاعلــة
علــى الوطنيــة أو المحليــة ،عنــد االقتضــاء .وفــي اســتعراض المؤلفــات والمقابــات التــي أُجريــت مــن أجــل
إعــداد هــذا اإلطــار ،أفــادت الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة بوجــود حواجــز عمليــة واســعة النطــاق َت ُحــول
دون مشــاركتها فــي آليــات التنســيق القائمــة ،مثــل االســتخدام الســائد للغــة اإلنجليزيــة ،واســتخدام لغــة
ومختصــرات خاصــة بقطاعــات معينــة ،وهيمنــة الجهــات الدوليــة علــى األصــوات المحليــة .وينبغــي التعامــل مــع
هــذه الحواجــز ،كمــا ينبغــي أن تكــون الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة مســتعدة للمشــاركة والقيــادة علــى
مســتويات أكثــر إســتراتيجية.

مجال الناتج  :6تصور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية [إجراء واحد؛ مؤشران]
يتزايــد تعزيــز أدوار ونتائــج الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة والمنظمــات التــي
تقودهــا النســاء ،فــي داخــل األردن وفــي خارجــه.
وإذ ُتــدرك الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة أنــه ليــس لــكل الجهــات الفاعلــة األهــداف ذاتهــا فيمــا يتعلــق
بظهــور أنشــطتها ،ينبغــي لهــذه الجهــات أن تحــدد مــدى التعزيــز الــذي تتلقــاه أنشــطتها .وإذ يشــجع اإلطــار
إظهــار األنشــطة ،فهــو يدعــو الجهــات الفاعلــة الدوليــة إلــى اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعزيــز الــدور الــذي تؤديــه
الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة (فــي األغلــب تكــون شــركاءها) فــي تصميــم المســاعدات اإلنســانية فــي
األردن وتقديمهــا.

مجال الناتج  :7البيئة المؤاتية [إجراءان؛  3مؤشرات]
تتعاون الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في األردن وتدافع عن القضايا ذات األهمية المشتركة.
وعنــد إعــادة تخيــل الــدور المســتقبلي الــذي ســتضلع بــه الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي نظــام إنســاني أكثــر
محليـ ً
ـةُ ،وجــد أنهــا قــد تضطلــع بــدور مثالي لتشــجيع الدعــوة ومســاندتها بشــأن القضايــا ذات األهميــة المتبادلة
المتفــق عليهــا« .الدعــوة مجــال ذو أولويــة .وفــي المســتقبل أعتقــد أن هــذا هــو المــكان الــذي يمكــن فيــه
للجهــات الدوليــة أن تجــد حيـ ً
ـزا لهــا ،وأن تســتخدم صوتهــا»  -ممثــل الجهــات المانحــة فــي أثنــاء عقــد المقابــات
مــع مصــادر المعلومــات األساســية) .يُســلم مجــال النتائــج هــذا بالــدور القيــادي والمعــزز للقــدرات ،الــذي يمكــن
أن تضطلــع بــه الجهــات الفاعلــة الدوليــة ،كمــا يدعــو الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة والمحليــة إلــى زيــادة
التعــاون فــي مبــادرات الدعــوة المشــتركة.
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 4-2األدوار والمسؤوليات
علــى الرغــم مــن أن عمليــة المحليــة ينبغــي أن تقودهــا وتمتلكهــا الحكومــة والجهــات الفاعلــة فــي نهايــة المطــاف ،بوصفهــا
ً
هدفــا إســتراتيج ّيًا وتشــغيل ّيًا ،فإنهــا مســؤولية يتقاســمها الجميــع .وعلــى الرغــم مــن أن تحقيــق تقــدم بشــأن عمليــة المحليــة
ً
«تحالفــا مــن الجهــات الراغبــة» بــد ًلا مــن اإلجمــاع فــي المرحلــة األوليــة ،فإنــه مــن الضــروري
علــى المســتوى العملــي قــد يتطلــب
إشــراك مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ،والتزامهــم مــع تطــور هــذه العمليــة .وينطبــق هــذا -بصفــة خاصــة -علــى
االشــتراك مــع الحكومــة الوطنيــة .وفيمــا يتعلــق بهــذا اإلطــار ،يجــب تحديــد األدوار والمســؤوليات واالتفــاق عليهــا قبــل
عامــا ،تشــمل أدوار أصحــاب المصلحــة ومســؤولياتهم
المصادقــة النهائيــة عليــه .وفــي هــذه األثنــاء وبوصــف هــذا دليــل إرشــاد ً ّ
علــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر:-*الحظ أنه سيتم تحديث هذا الجدول مع تطور اإلطار.
yالموافقة على إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم.
الحكومة الوطنية

yتيسير األنشطة ،والممارسات ،والتغييرات التي تدعم أهداف اإلطار ،من خالل الوزارات
المعنية.
yمساندة التشريعات والسياسات الخاصة بالمحلية.
yااللتزام بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتعزيزه.

منتدى الشركاء في
المجال اإلنساني

yاإلشراف على إعداد إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتنفيذه.
yتحديد ترتيبات المراقبة والتقييم في اإلطار ،وتوزيع موارده ،بالتعاون مع فريق عمل
المحلية.
yااللتزام بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتعزيزه.

االلتزام بأجندة المحلية

فريق عمل المحلية

yقيادة عملية وضع إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتنفيذه.
yتقديم إرشادات لألعضاء والشركاء األعضاء بشأن تنفيذ اإلطار.

الجهات الفاعلة
المحلية والوطنية

yااللتزام بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتعزيزه.
 yتعزيز التنسيق/التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والوطنية.
yإعداد الموظفين لالضطالع بمسؤوليات وقيادة إضافية.
yااللتزام بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتعزيزه.

الجهات الفاعلة الدولية

 yااللتزام بتحويل الشراكات الحالية والمقترحة ،بما يتماشى مع أهداف اإلطار.
yتحديد ُ
الفرص ،في مختلف مجاالت النواتج السبعة ،لتحويل دور الجهات الدولية إلى آخر
ُكمل دور الفاعلة المحلية والوطنية.
ي ِ
yااللتزام بإطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم وتعزيزه.

الجهات المانحة

 yتحديد الحواجز الحالية التي َت ُحول دون تنفيذ أهداف اإلطار ،السيما فيما يتعلق بالشراكات
والتمويل ،والتعامل معها.

المجتمعات المحلية

ً
الحقا.
yيحدد

المتضررة
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الجزء الثالث :كيفية استخدام اإلطار
 1-3التنفيذ
بمجــرد أن تتــم الموافقــة علــى إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم والمصادقــة عليــه ،يجــب علــى جميــع أصحــاب
س ـبُل مشــاركتهم فــي تنفيــذ اإلطــار ومســاندتهم لــه .وفــي
المصلحــة ،أي الجهــات الفاعلــة التــي التزمــت رســم ًيّا بــه ،تحديــد ُ
إطــار هــذه العمليــة ،فــإن األســئلة الرئيســية التــي يتعيــن علــى المنظمــات أو الهيئــات (الجهــات الفاعلــة) النظــر فيهــا ،هــي:
yفــي كل مــن مجــاالت النواتــج الســبعة ،كيــف يمكننــا ترتيــب أولويــات اإلجــراءات والمؤشــرات؟ هــل بعضهــا أكثــر أهميــة لنــا
أي منهــا:
مــن غيرهــا؟ ٌّ
أي منها ُتمثل أولوياتنا القصوى؟
 ٌّأي منها ُتعد أكثر مالءمة لنا؟
 ٌّأي منها ُتعد أكثر ما يقع ضمن نطاق تأثيرنا أو سيطرتنا؟
 ٌّأي منها ُتعد أكثر ما يقع ضمن نطاق تأثير شركائنا المباشرين أو سيطرتهم؟
 ٌّوبمجــرد أن تنظــر الجهــات الفاعلــة فــي هــذه األســئلة ،يتــم تشــجيعها علــى اســتكمال ورقــة العمــل التاليــة(( ((1انظــر
الجــدول  3أدنــاه) لوضــع نهجهــا الخــاص بتنفيــذ اإلطــار .ستســاعد هــذه العمليــة الجهــات الفاعلــة الفرديــة ويمكــن أن تكــون
بمثابــة أداة مناقشــة مفيــدة لحثهــا الشــركاء علــى الدخــول فــي مناقشــات مــع شــركائها .ومــن شــأن توثيــق هــذه االلتزامــات
علــى مســتوى الجهــات الفاعلــة الفرديــة أن يدعــم ً
أيضــا تنفيــذ اإلطــار ومراقبتــه وتقييمــه ومســاءلته بوجــه عــام.

 - 18مقتبســة مــن اإلطــار الــوارد فــي التقريــر الصــادر عــن مبــادرة اإلرشــاد العالمية/منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة ،تقويــة المحليــة فــي األردن :عَ ّزز
وســاند ،ال تســتبدل أو تقــوِّ ض ،ص .75
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الجدول  :3ورقة عمل إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم  -لجميع الجهات الفاعلة
تقييم األداء التنظيمي لإلطار

األسئلة الرئيسية الواجب استكمالها:

مجاالت النواتج
7-1

.1

.2

.3

.4

أين نحن اآلن؟

ما الذي يحتاج

ما اإلجراءات

ما العقبات التي

كيف سيكون

إلى التغيير؟

والمؤشرات

يمكننا توقعها؟

شكل النجاح

المحددة التي

وكيف سنتغلب

في مجال الناتج

(باستخدام

يمكننا االلتزام

عليها؟

هذا؟

مصادر البيانات)

بها؟

.5

.6
ما عالمات
التقدم

التي يمكن
أن تبين لنا ما
إذا كنا نمضي
ُقدُ ًما؟

 .1جودة الشراكة

 .2المشاركة

 .3التمويل

 .4القدرات

 .5التنسيق

 .6تصور الجهات
الفاعلة المحلية
والوطنية

 .7البيئة المؤاتية
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2-3المراقبة والتقييم
المراقبة
إلــى جانــب جمــع بيانــات عــن الجهــات الفاعلــة الفرديــة وأنشــطة المراقبــة ،يجــب أن يخضــع اإلطــار للمراقبــة الدوريــة علــى
المســتوى الجماعــي ،إمــا مــن خــال فريــق عمــل المحليــة ،أو مــن خــال أي آليــة تنســيق أخــرى متفــق عليهــا .ويمكــن النظــر فــي
أســئلة المراقبــة اســتنادً ا إلــى هــذه الموضوعــات األربعــة ،التــي تشــمل مــا يلــي:
yاالنخــراط (المشــاركة) :هــل ظــل إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم علــى األجنــدة؟ هــل تبــدو الجهــات الفاعلــة
ــم ال؟
فل َ
منخرطــة فــي تنفيــذه؟ وإذا لــم تكــن كذلــكِ ،
yالعوامــل التمكينيــة :مــا األمــور التــي تعمــل وتســير بشــكل جيــد؟ هــل هنــاك أي نواتــج (علــى المســتوى الفــردي أو الشــراكة أو
الجماعــي) يمكــن عَ دُّ هــا «مكاســب مبكرة»؟
 yالعوامــل المثبطــة :مــا المعوقــات التــي َت ُحــول دون التنفيــذ ،والتــي تتقيــد بهــا الجهــات الفاعلــة أو تقــوم باإلبــاغ عنهــا؟
(علــى ســبيل المثــال :صعوبــة فــي جمــع البيانــات ،أو تغييــر فــي السياســات أو األولويــة ،أو نقــص المــوارد الالزمــة للتنفيــذ)
yاختبــار اإلطــار :هــل البيانــات واإلجــراءات والمؤشــرات واألهــداف المتعلقــة بمجــال النواتــج ال تــزال مالئمــة؟ هــل هنــاك أي
إجــراءات مبينــة فــي اإلطــار لــم تعــد قابلــة للتحقيــق أو ذات صلــة؟ هــل ظهــرت أي إجــراءات أو مؤشــرات جديــدة؟
التقييم
ُّ
وفــي انتظــار إتاحــة المــوارد ،يجــب جدولــة تقييــم مســتقل للتقــدم المحــرز فــي إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم،
وذلــك فــي خــال الســنوات الثــاث األولــى لإلطــار ،وليــس بعدهــا.
أسئلة التقييم الرئيسية
ســيتعين تحديــد أســئلة التقييــم الرئيســية الخاصــة باإلطــار بمجــرد تحديــد األهــداف اإلســتراتيجية لإلطــار .وفــي أثنــاء ذلــك،
ً
واتسـ ً
وفقــا لمجــاالت األثــر األربعــة التاليــة:
ـاقا مــع بيــان رؤيــة اإلطــار ،يجــب صياغــة األســئلة بشــكل عــام،
إلى أي مدى يُسهم إطار الرصد والتقييم والمساءلة والتع ُّلم في مجموعة األدلة التي تثبت ما يلي:
yالجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني فــي األردن -محل ًيّــا ووطن ًيّــا ودول ًيّــا -مجتمعــة لهــا إســهامات فــي تحقيــق أجنــدة
المحليــة علــى نحــو تدريجــي ومبدئــي.
ُ
كاف وفعــال فــي تنفيــذ اإلطــار،
الجنســيْن وتمكيــن المــرأة والفتــاة قــد أدرجتــا علــى نحــو
 yأن سياســتي المســاواة بيــن
َ
ٍ
وتفضيــان إلــى نتائــج.
yأن دور الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في قيادة العمل اإلنساني الفعال في األردن وتنسيقه وتقديمه يتزايد.
yأن المجتمعات المحلية تشهد تحس ًنا في تقديم الخدمات (جودة العمل اإلنساني).

 3-3المساءلة والتعلم

أُعــد هــذا اإلطــار مــع االعتــراف بــأن جميــع أصحــاب المصلحــة مســؤولون عــن النهــوض بالمحليــة ،وتطويــر هــذا اإلطــار
وتنفيــذه ،بوصفــه بدي ـ ًلا .يُع ِّبــر بصراحــة أكبــر عــن المســاءلة أمــام المجتمعــات المحليــة المتأثــرة باألزمــة فــي مجــال النواتــج
( 2المشــاركة؛ انظــر اإلجــراءات  1-2و 2-2والمؤشــرات ذات الصلــة) ،علــى الرغــم مــن أن البحــث عــن مزيــد مــن ُ
الفــرص لتعزيــز
المســاءلة أمــام المجتمعــات المحليــة وقيادتهــا سـيُجرى مــن خــال التشــاور .وباإلضافــة إلــى المشــاركة فــي أنشــطة المراقبــة
والتقييــم علــى المســتوى الجماعــي ،مــن المتوقــع أن تثبــت المنظمــات التــي تلتــزم إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلم
مســؤوليتها عــن التزاماتهــا ،باســتخدام تدابيــر مالئمــة لســياقها الخــاص.

يُمثــل إعــداد إطــار الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم المرحلــة األولــى .ويُعــد تنفيــذه وتقييمــه المرحلــة الثانيــة ،وينبغــي
أن يشــمل ذلــك اإلبــاغ عــن النتائــج ،وتوزيعهــا ،ونشــرها .يجــب وضــع إســتراتيجية إعالميــة موجــزة (قــد تكــون بــكل بســاطة
مجــرد «خطــة فــي صفحــة») كإضافــة إلــى عمليــة المراقبــة والتقييــم والمســاءلة والتع ُّلــم هــذه .وهنــاك كثيــر ممــا يمكــن
تعلمــه مــن الســعي لتحقيــق أهــداف هــذا اإلطــار فــي الســياق األردنــي ،وبالطبــع ســتحظى البلــدان األخــرى وبيئــات األزمــات التــي
طــال أمدهــا بإمكانــات هائلــة للتعلــم عنــد التعلــم مــن هــذه العمليــةً ،
أيضــا.
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تقييم األداء التنظيمي لإلطار

األسئلة الرئيسية الواجب استكمالها:

مجاالت النواتج
7-1

.1

.2

.3

.4

أين نحن اآلن؟

ما الذي يحتاج

ما اإلجراءات

ما العقبات التي

كيف سيكون

إلى التغيير؟

والمؤشرات

يمكننا توقعها؟

شكل النجاح

المحددة التي

وكيف سنتغلب

في مجال الناتج

(باستخدام

يمكننا االلتزام

عليها؟

هذا؟

مصادر البيانات)

بها؟

.5

.6
ما عالمات
التقدم

التي يمكن
أن تبين لنا ما
إذا كنا نمضي
ُقدُ ًما؟

 .1جودة الشراكة

 .2المشاركة

 .3التمويل

 .4القدرات

 .5التنسيق

 .6تصور الجهات
الفاعلة المحلية
والوطنية

 .7البيئة المؤاتية
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