
 

 

 

 

م واملساءلة على تحديد ما إذا كان عليهم القيام بالرصد والتقييم ملساعدتهم قّدم هذه الوثيقة بعض املشورة للشركاء ت
ّ
( MEAL’( والتعل

 COVID-19 فيروس وكيفّية القيام بذلك بشكل آمن في سياق

 COVID- 19بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة 

 :الشركاء  في مراجعة ما يلي فريق عمل، قد يرغب برمجة األنشطةخالل 

ات النظيرة والمؤسس العاملونالسؤال عن مدى أهمية إجراء النشاط  مقابل المخاطر التي قد يتعرض لها  ◄

 . والمشاركون

وأن  COVID-19يجب أن يفهم الشركاء كيف تنتقل عدوى  ":عدم التسبب بضرر"اعتماد مقاربة ◄

يطّبقوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من جهة والحد من خطر انتشار الفيروس خالل تنفيذ 

جميع الناس الذين نعمل وتشمل هذه التدابير ما سيرد الحًقا من أجل  ) COVID 19 -WHO Seeالبرنامج أنظر 

والشركاء والمتطوعين المشاركين في    CRSخدمات اإلغاثة الكاثوليكية معهم ، بما في ذلك موظفي

 .البرنامج وأفراد المجتمع ومزّودي الخدمات، والباعة، الخ

   الحفاظ على البعد الجسدي 

 ل وعدم لمس ، وبخاصة غسل اليدين، وآداب السعااتباع الممارسات الصحية الموصى بها

 . العينين والفم واألنف

 ؛ على كّل من يشعر بالمرض أن عدم المشاركة في أنشطة البرنامج عند الشعور بالمرض

، يجب أن يتبع COVID-19أعراض /يالزم المنزل؛ في حال ظهرت عليه إشارات

 مثاًل االتصال قبل)المشورة الطبّية /بروتوكوالت وزارة الصحة المتعلقة بطلب المساعدة

 (الرعاية الطبّيةالتوجة للحصول على 

وال بّد من  . COVID-19في ظل إفتراض أّن أي أحد يقابله قد يكون مصاًبا بـ  على كل شخص  أن يعمل

الحفاظ على الشفافية في التواصل مع المجتمعات المحلية حول األنشطة والتغيرات ومستوى الراحة  في 

 .    الصحية للبرامج المستمّرة المجتمع واالحتياجات المتعلقة بالتبعات

وزارة /البقاء على اطالع بآخر التحديثات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبروتوكوالت الحكومة ◄

 COVID- 19  الصحة وكافة الرسائل المتعلقة ب

 األنشطة األساسية، حسب / اتباع القيود التي تفرضها الحكومة وطلب اإلذن بالقيام بالخدمات

 ;  االقتضاء

 صة لضمان أن تكون  الرسائل المجموعات المتخصّ /العمل مع الجهات المحلّية المعنّية بالصحة

 .   متماسكة ومتناسبة مع السياق COVID-19بالمتعلقة 

إرشادات بشأن الرصد والتقييم : لشركاءبعض الاعتبارات ل

م  في سياق فيروس
ّ
  .املستجد  COVID-19 والتعل
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قد تحتاج عناصر اإلرشادات :  سياقك واالستعداد للتكّيف مع تطّور الوضع تكييف إرشادات البرامج مع◄

مج المعتمدة، والتصورات، والقدرات اإلى تعديل على أساس مستويات المخاطر المجتمعية، وأنواع البر

 .المحلية، والبيئة التشغيلية، والتغذية الراجعة من الجهات المانحة

ليجري استخدامها بالتزامن مع استكمال التوجيهات المقّدمة من  CRSوتوفر هذه الوثيقة توصيات إضافية على أساس  تجربة 

، ومنظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة المحلّية كما يكون األمر ( IASC)قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

 . مناسًبا

قد وضعت بعد مراجعة اإلرشادات  COVID-19 لمكافحة   CRSواإلرشادات الخاصة ببرنامجإن الموارد : رفع مسؤولية  

 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتوالدولية  الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية، 

(IASC )انج برنويجري بانتظام تحديث موارد .  ، وغيرها من الهيئات اإلنسانيةCRS   لمكافحةCOVID-19  والمبادئ

أما المنظمات الشريكة واألقران من المنظمات الراغبة في الرجوع إلى .  التوجيهية المتعلقة به  كلما توافرت معلومات جديدة

وإرشاداتها، فيجب أن تتأكد أيضا أنها ترجع إلى أحدث المعلومات المتاحة من منظمة الصحة العالمية واللجنة  CRS موارد

 .الدائمة المشتركة بين الوكاالت
  

 املقدمة -أوال

، نصحت منظمة كورونا من فصيلة مستجّد ، وهو مرض معٍد يضرب الجهاز التنفس ي وناتج عن فيروس مع انتشار فيروس 

وأصدرت . الصحة العاملية وعدد من السلطات الصحّية الوطنّية بفرض الكثير من القيود على السفر، التجمعات وغيرها من التفاعالت

 . ا على التنقل وعلى التجّمع ملنع انتقال الفيروسوشركاؤها قيود   CRSبلدان كثيرة  تعمل فيها 

ا ما تؤدي أنشطة الرصد والتقييم  مغالب 
ّ
( أو غيرها) CRS، وموظفي كةيإلى تفاعل بين موظفي املنظمات الشر   MEAL واملساءلة والتعل

 
ّ
ويمكن أن تنطوي هذه التفاعالت على مخاطر زيادة انتقال عدوى  . ي ومزّودي الخدماتاملشاركين في املشروع وأعضاء املجتمع املحل

 . 

وفرقهم في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتماد الرصد  همدعممع الشركاء من أجل   هذه إلارشادات  CRS كوبالنظر إلى هذه املخاطر، تتشار 

م وكيفّية القيام بذلك بشكل آمن
ّ
يفرض إدخال ما  لبرامجل الجّيد تنفيذالوباإلضافة إلى ذلك، تؤثر الجائحة على . والتقييم واملساءلة والتعل

م الستخالص هذه آلاثار والتعلم منهاتعديالت على برامج الرصد والتقييم واملس
ّ
، مع بسرعة ر وضع ويتطوّ . اءلة والتعل

، سيستمر تحديث هذه ولذلك. من البلدان عدد كبير استمرار ظهور معلومات طبية جديدة حول الفيروس ومع تغير ألاوضاع واملخاطر في 

 . ارسات ميدانية جديدةومم مقاربةإلارشادات وصقلها مع توفر معلومات جديدة ومع ظهور 

 

 املبادئ
 .  وكيفّية التنفيذ MEALوتوجه املبادئ التالية القرارات املتعلقة بما إذا كان ينبغي الاضطالع بأنشطة ◄

  مقاربة عدم التسبب بضرر 
 
أن نحرص على  ال بّد لذا، . أنشطتنا بصحة الناس أو سالمتهم ضرّ بداية، يجب أن نكفل أال ت

 ال يتحّول أ
ّ
نشجع  نحرص على أال  أنو ؛ COVID-19 لفيروسذون ألانشطة إلى ناقالت والشركاء الذين ينّف  CRSفو موظ

م أنشطة الر  ال تعّرض السلوكيات التي تزيد من خطر انتقاله؛ وأن
ّ
 CRSوظفي مصد والتقييم واملساءلة والتعل

 . والشركاءللعدوى 

من  غيرصحة ال كما أّن حماية صحة املشاركين في املشروع ورفاههم، و  .حماية املشاركين والشركاء واملوظفين◄

ويتعلق . جمع بيانات البرنامج فيينبغي أن تكون دائما هي ألاولوية ورفاههم  CRSو  أعضاء املجتمع، وموظفي الشركاء،



 

للتأثيرات الصحية من  بحماية ألافراد املعّرضين للخطر، ما يشمل حماية ألاشخاص ألاكثر عرضة بشكل خاصهذا ألامر 

COVID-19  وتشكل آليات التغذية الراجعة وآلّيات الاستجابة وسيلة . سوء املعاملة أو الاستغالللوحماية املعّرضين

 . من خطر انتقال العدوى  يمكن صقلها باستخدام أساليب عن بعد من أجل الحّد كما أساسية لحماية ألافراد الضعفاء، 

املحلية حول  من الضروري الحفاظ على الشفافية في التواصل مع املجتمعات .الشفافالحفاظ على التواصل ◄

. ة الناتجة عن استمرار البرنامجالتبعات الصحيلجهة  هاملجتمع واحتياجات ومدى ارتياح  في البرامج ألانشطة والتغيرات

مما تسمح به  نّفذة للمشاريع أقّل في بعض الحاالت، قد تفّضل املجتمعات املحلّية أن يكون الاتصال بالفرق املف

ا في غياب الزيارات الشخصيةلذلك، . إلارشادات الرسمية لذا من الضروري . يمكن أن يشكل الحفاظ على الاتصال تحدي 

، أو غيرها من أشكال الاتصال للحفاظ على اتصال منتظم مع السائل القصيرة  وتطبيق واتسابفي استخدام التفكير 

 . فةاملجتمعات املستهد

تصدر منظمة الصحة العاملّية مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن بروتوكوالت . اتباع توصيات السلطات الصحية◄

ا ر وزارات صحة  كثيرة وغيرها من السلطات الحكومية مبادئ توجيهية أيض 
ّ
 منظمة وتقدم. للتفاعل آلامن، كما توف

وينبغي أن نظل على علم بهذه التوصيات وأن نكفل . في هذا الخصوص معلومات على الصعيد العالمي الصحة العاملية

 . تحترم هذه إلارشادات وتلتزم بهاالتي نقوم بها MEALأن تكون أنشطة 

م ألاساسّية تحديد◄
ّ
في تحديد ما إذا كان نشاط الرصد والتقييم   .أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعل

م يجب أن يتّم وباي طريق واملسائلة
ّ
، املنّفذ ، نحن بحاجة إلى أن نسأل أنفسنا عن مدى أهمية النشاط للمشروعةوالتعل

ما " علينا التأكد منبالنسبة لجمع البيانات، ف. COVID-19فيروس  وخاصة بالنظر إلى التأخير في تنفيذ البرامج  بسبب

م مع مديري  ".د معرفتهمن الجّي "مقابل ما  "يجب معرفته 
ّ
وفيما يناقش موظفو برنامج الرصد والتقييم واملساءلة والتعل

 : ، ال بّد من مراجعة املواضيع التاليةشركاء مدى أهمية ألانشطة املقررةالبرامج أو املانحين أو ال

  ما هي آلاثار املترتبة على املشروع واملشاركين فيه ؟  هل يمكن تأجيل النشاط؟ 

  هل تغيرت البرمجة أو توقفت بسببCOVID-19 ؟ وإذا كان ألامر كذلك، فهل جمع البيانات املخطط له أو

مصد والتقييم واملر أي نشاط آخر من ألانشطة املرتبطة بال
ّ
ذات الصلة مطلوبة   MEAL ساءلة والتعل

 آلان؟ 

  هل النشاط مطلوب من قبل املتبرع؟ هل يكون املتبرع قابال للتأخير، أوإلالغاء ، أو التعديل بسبب

COVID-19 ؟ 

  هل النشاط مطلوب لالمتثال لسياساتMEAL (أو غيرها من السياسات وإلاجراءات الرئيسية) ؟ هل

 يمكن طلب إلاعفاء ؟  

 ما هي أنواع النتائج التي يحتمل أن تؤدي إلى تغييرات في البرنامج؟ ذا كان النشاط يشمل جمع البياناتوإ ،

. وإذا كان من غير املرجح أن تؤدي البيانات إلى تغييرات في البرامج، فإن جمع البيانات قد يكون أقل أهمية

ر أي
ّ
 ".رفتهمن الجيد مع"وأي منها " يجب معرفتهاالتي "البيانات  هافك

  وبالنسبة ألنشطةMEAL  التي تقّرر أنها ضرورية، هل يمكن تعديلها لتصبح أكثر أمانا بينما ال تزال تلبي

 .  الاحتياجات من الوجبات؟ ويعرض الجدول أدناه خيارات لتعديل ألانشطة

نحن بحاجة إلى أن تكون . تغّير سريع  في سياقات متعّددة في  COVID-19إن وضع فيروس  التكّيف مع تطّور الوضع◄

جهود ، و MEALعن املشروع واملرتبط بأنشطة شطتنا بسرعة، بما في ذلك التدخل الناتجعلى استعداد لتكييف ن
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قد ما ، كمن خطر انتقال الفيروس من ألانشطة أو تعديلها للحّد  الحّد  ألامر  وقد يعني هذا. التواصل واملشاركة املجتمعية

 . يعني إدراج عناصر جديدة لتلبية الاحتياجات الفورية للمجتمعات املحلية وألافراد املصابين بالفيروس

 

 فهم القيود
مختلفة من القيود، ومن املهم أن نفهم ما هي القيود املحددة التي تنطبق في مجاالت  للسياقات املختلفة  درجات◄

عدد و ، (التباعد الاجتماعي)التنقل، ومن القرب الاجتماعي  قد تشمل القيود املفروضة الحّد من القدرة على. برنامجنا

تعامل وتشغيل الشركات واملؤسسات دخول بيوت آلاخرين، وبروتوكوالت الوالقدرة على ألاشخاص ضمن التجّمعات،  

 .  بما في ذلك املنظمات غير الحكومية

 :ويتعين النظر في مصادر متعددة للقيود◄

  وفي بعض الحاالت املحليةإلارشادات والقواعد الوطنية ، 

  السياسات وإلارشادات الخاصة بـCRS (مات الرئيسة
ّ
على الصعيد القطري وربما على ( أو غيرها من املنظ

 الصعيد إلاقليمي أو العالمي

 املبادئ التوجيهية العاملية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 

 سياسات املنظمات الشريكة وإلارشادات ملوظفيها وأنشطتها 

 ية وانفتاحها على التفاعالت والزيا
ّ
 رات من خارج املجتمع املحليتوقعات املجتمعات املحل

ولذلك، من املهم . مرور الوقتمع وكما  ورد أعاله، فإن درجة القيود املطلوبة أو املوص ى بها قد تكون دينامية وتتغير ◄ 

، ال سيما إذا تفاقمت الحالة MEALبـتكييف الخطط واملقاربات الخاصة نعمل على أن نبقى على اطالع بالجديد و 

 اأكثر تشدد  وأصبحت القيود 

بشكل عام اعتمادا كبيرا على التفاعالت الشخصية، لذلك من املهم فهم ما إذا كانت  MEALتعتمد أنشطة ◄

القسم  أدناه خيارات ينطوي بعضها على  كما يشمل . التفاعالت الشخصية مسموحة أم ال في السياق الذي تعمل فيه

علما أنه حتى في السياقات التي يكون فيها التفاعل الشخص ي . تفاعالت شخصية بينما ال ينطوي بعضها آلاخر  على ذلك

ب التفاعل الشخص يفمن املستحسن عموما و  مسموح،
ّ
ا تجن

ً
 .حيث  يمكن العثور على بدائل مجدية من ألاكثر أمان

مع الجهات املانحة والجهات الفاعلة ألاخرى، مثل  جمع البيانات عن بعد أو تأخير  بشأن هذه البدائلويمكن التفاوض 

انظر  -خصّية، من ألاهمية بمكان اتباع بروتوكوالت السالمةشتفاعالت فيها تحدث  في الحاالت التيو. MEALانشطة 

 . املراجع واملعلومات الواردة أدناه

يوص ى  ،COVID-19ملية والوطنية لإلرشاد والتوجيه في الكثير من البلدان للوقاية من انتقال استنادا إلى القوائم العا◄

 تدرسستنادا إلى املبدأ املذكور أعاله، ال بّد للمشاريع  أن ف. يجمع ما بين الناس حالًيا MEALأي نشاط  بعدم تنظيم

بالنظر إلى املخاطر املرتبطة  – و تقرر مدى أهمية مناقشات مجموعات التركيز أو غيرها من أنشطة املجموعات،

وترد في الجدول أدناه اقتراحات بشأن .  الاستعاضة عنها عبر جمع البيانات الفردية أو عن بعد إذا باإلمكان –بالتجّمعات 

 . بدائل أنشطة املجموعات



 

 MEALتعديل أنشطة 
ب سياسات وإجراءات 

ّ
فعالة للرصد والتقييم  جموعة من ألانشطة الستحداث أنظمةأن تشمل املشاريع م MEALإلدارة أنشطة  CRSتتطل

م ذوي جودة عاليةإوتطبيقها ال سيما واملساءلة والتعلم 
ّ
 من أشكال التفاعل .  ذا كانت تساهم ببرمجة وتعل

 
وتثمر معظم هذه ألانشطة  شكال

وإذا . الحد من خطر انتقال العدوى كن أن تتّم ضمن التي يم MEALويوجز الجدول أدناه الخيارات املتاحة لالضطالع بأنشطة . بين الناس

نفكر في بأمان وبحسب التوصيات املتعلقة بالتفاعل آلامن، علينا عندئذ أن  أن النشاط ال يمكن أن يجري  هوالفرق العاملة عليالبرنامج  وجد

 .  تأجيل النشاط

في 
ّ
  ألانشطةالتواصل مع مديري البرامج ألاخرى، والزمالء وموظفي الشركاء من أجل إعداد خطط طوارئ، وتقييم أّي من  MEALعلى موظ

  . على هذا ألاساس ةنشطألاو الخططوتحديد كيفية تكييف , (التواصل مع الجهات املانحة حسب الحاجة)املقررة يمكن أن تتم 

 MEALخيارات لتعديل أنشطة: جدول ال

 املقاربة البديلة MEALأنشطة  التفاعلنوع 

 تقييم الاحتياجات  جمع بيانات ألاسر  

 تسجيل املشاركين 

  الدراسات الاستقصائية السنوية

 للرصد

 التقييمات 

 الرسائل، النصّية القصيرة،  املكاملات الهاتفية، الرسائل استخدام

النظر في ما . ذلك ممكنا يكون أو البريد إلالكتروني حيثما , واتساب

أّي أسر لديها إمكانية )إذا كان هذا سوف يؤثر على عينة ألاسر 

والحاجة إلى تقصير الدراسة أو غيرها من ( الوصول إلى التكنولوجيا

قد يكون من الصعب إجراء دراسات . نماذج جمع البيانات

استقصائية سكانية باستخدام هذه ألاساليب إذا لم تكن أرقام 

 . تف معروفة لغير املشاركينالهوا

 ويمكن استخدام تليريفيت Telerivetدمج مع ن، وهي خدمة ت

، إلرسال رسائل RedRose و  CommCareقي تطبي

ما من رسوم غذا كان املوضوع . ومسوحات جماعية إلى املشاركين

  COVIDمرتبط بـ 

  وعند جمع البيانات عبر الهاتف، من املهم أن يقوم ألاشخاص

وا بالخبرةالذين تج
ّ
.  رى معهم املقابالت بكتابة البيانات وأن يتحل

على أفضل املمارسات املتعلقة بالدراسات  الاطالع هنا ويمكن

 . JPAL الاستقصائية التي تجرى عن طريق الهاتف عبر

  ر باستخدام أدوات جمع البيانات الجوالة مثل
ّ
، CommCareفك

للحد من خطر  (NFC) يدانيامل التواصل أو  أخذ البصماتمن دون 

 .نقل العدوى 

  م استخدم بيانات املشاريع القائمة، مع التسليم بأنها قد ال تقّد

 
ّ
 .ره البيانات الجديدةالقدر نفسه من املعلومات الذي توف

  بيانات ثانوية بدال من البيانات ألاوليةاستخدم 

  إذا كان أفراد املجتمع املحلي أو مزّودو الخدمات سيستمّرون في

 التدّربمع الحفاظ على مسافة آمنة و مع )الزيارات الشخصّية 

ر بالبيانات التي يمكن جمعها ( على رسائل الوقاية التفاعل آلامن
ّ
فك

 من إجراء زيارات جمع متعّددة
 

 .بدال

   القيام بزيارات منزلية في أعقاب التباعد الاجتماعي وغيرها من

 IDinsight  "انظر إرشادات  –بروتوكوالت السالمة 

guidance ." من العينة باستخدام أساليب  الحّد من الضروري

https://www.povertyactionlab.org/blog/3-20-20/best-practices-conducting-phone-surveys
https://www.idinsight.org/data-collection-practices-and-recommendations-for-covid-19
https://www.idinsight.org/data-collection-practices-and-recommendations-for-covid-19


 

 املقاربة البديلة MEALأنشطة  التفاعلنوع 

 . من التفاعالت للحّد  ستبياناتوتقصير الا  LQASمثل 

 في سياق  للتقييمCOVID-19 انظر برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ،

 .للتوجيه

جمع البيانات من مزودي 

مثل العاملين في مجال )الخدمات 

الرعاية الصحية واملعلمين  ووكالء 

املد الزراعي  ومقدمي الخدمات 

 (املالية والتجار

  الرصد السنوي 

 التقييمات 

  املقابالت مع املخبرين الرئيسين

 إلجراء التقييمات

 رصد ألاسواق 

 ما بعد العمل استعراضات 

  استخدام الاتصاالت الهاتفّية، والنصوص والواتساب والبريد

 . Telerivet الالكتروني والتيليريفت

  ي
ّ
املسوحات الرقمية من خالل أدوات جمع البيانات التي تتطل

 بالحد ألا 
 

ا للتواصلتواصال  . دنى أو حتى غياب 

 فكر باستخدام البيانات املتوفرة لدى مزودي الخدمات . 

  تجري املقابالت الفردية بعد التباعد الاجتماعي واتباع بروتوكوالت

ر بتعديل البارامترات املسخدمة  -الحّد من العّينة. ألامان ألاخرى 
ّ
فك

طرق أو أي  LQASمن أجل احتساب حجم العّينة أو استخدام 

ب عينات أصغر
ّ
 .لتكن ألادوات املستخدمة قصيرة. أخرى تتطل

جمع البيانات من املشاركين في 

 املشروع
  تقييم الاحتياجات 

 تسجيل املشاركين 

 الرصد املستمر 

 ما بعد العمل استعراضات 

  استخدام املكاملات الهاتفّية، والرسائل، وواتساب وتليريفيت، أو

املذكورة أعاله حيثما يكون ذلك  غيرها من الوسائل الالكترونية

 .ممكنا

  إذا كان العاملون الاجتماعيون، أو القادة أو املتطّوعون في املشاريع

 مع املشاركين 
 

ر (عن طريق الهاتف أو عن بعد)يتفاعلون أصال
ّ
، فك

 . من بيانات بما يمكن أن يجمعوه

 تعمل CRS   على بلورة إلارشادات للمشاركة آلامنة في سياق

COVID-19وستجري مشاركتها في القريب العاجل ،. 

 مناقشات مجموعات التركيز  مجموعات املشاركين

 دورات التغذية الراجعة املجتمعية 

 الرصد املستمر لألنشطة الجماعّية 

 تفادي الاجتماعات الفعلّية الحّسية .  

  النظر في ما إذا كان من املمكن اجراء اتصال جماعي أو مؤتمر

 .طريقة تكنولوجية أخرى بالفيديو أو أي 

  ا . تقييم ما إذا كان جمع البيانات على أساس املجموعات مطلوب 

تفاعالت / وإذا لم يكن ألامر كذلك، يستعاض  عن ألامر بمكاملات

 .فردّية، وتثليث املعلومات

  العودة إلى إرشاداتCRS   ا بشأن إلالتزام التي ستصدر قريب 

 COVID-19املجتمعي في سياق 

  SMILERS شركاء/ت فرق اجتماعا

 اجتماعات فصلية للتفكير 

 ورشات عمل لتفسير البيانات 

 استعراضات ما بعد العمل 

  سكايبتيمزمكاملات جماعية على الهاتف، أو على تطبيقات ،. 

 . وايتبورد/زوم، ميرو

  تعميم ألافكار أو املدخالت أو الوثائق الكترونّيا عبر البريد الاكتروني

 . أو واتساب، الخ

 ملشاركة املدخالت نشر على إلانترنتال 

ستجابة الا راجعة والتغذية ال

 املجتمعية
 التغذية الراجعة والاستجابة آليات   خيارات التواصل عن بعد  مثل  -أو مواصلة استخدام  –إنشاء

الخطوط الساخنة وتوسيع النطاق لتشمل الرسائل القصيرة ألاجل 

 .وغيرها من الخيارات

  اللقاءات الشخصيةإيقاف خيارات 

http://web.undp.org/evaluation/media-centre/infographics/evaluation_covid19.shtml
http://web.undp.org/evaluation/media-centre/infographics/evaluation_covid19.shtml


 

 املقاربة البديلة MEALأنشطة  التفاعلنوع 

في )البرامج الزراعية واملدارس  رصد  املالحظات امليدانية

واملؤسسات ( حالة كانت مفتوحة

 وغيرها 

 عن الجهات املانحة إلابالغ 

 الرصد عن بعد بواسطة السواتل، والصور الساتلية 

 طلب من املشاركين إرسال الصور عبر الهاتفلا 

  ا ف عن إعطاء املالحظات تفادي 
ّ
للتشجيع على عقد اجتماعات التوق

 .جماعية في املدارس واملؤسسات ، وما إلى ذلك

الرصد املستمر مثل املدارس   مراجعة السجالت

ومجموعات الادخار وإلاقراض 

، ومجموعات (SILC)الداخلي 

 التسويق

 أرسال الصور بالهاتف 

 إعداد املكاملات للتحدث من خالل املدخالت 

 

 كبديل عن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالتارات الواردة في الجدول استخدام ويتضمن عدد من الخي

ب الحّد ألادنى . التفاعالت الشخصية
ّ
غالبا ما يكون جمع البيانات الرقمي أكثر جدوى من جمع البيانات الورقية في السيناريوهات التي تتطل

، ويمكن استخدامها لالستمرار ببعض MEALوعة من ألادوات التكنولوجّية لدعم ويستخدم املركز مجم.  من الزيارات والقرب الاجتماعي

عند استخدام هذه التكنولوجيات، ينبغي على املجموعات، حيثما أمكن . مع تقليل املخاطر الناجمة عن التفاعالت الشخصية MEALأنشطة 

وينبغي إزالة . لضمان مسافة آمنة بين الباحثين واملشاركين (البصمات)  الحد من استخدام التفاعل امليداني وجمع البيانات البيومترية

عند استخدام الرسائل القصيرة أو غيرها من . املعلومات التي يمكن التعرف عليها قبل مشاركة البيانات، وفقا ملعايير خصوصية البيانات

عوقين وغيرهم من الفاات الضعيفة من السكان، ألنهم قد ألاساليب التكنولوجية، من املهم التأكد من شمل كبار السن والنساء وامل

 . يفتقرون للوصول إلى الهواتف املحمولة أو غيرها من التكنولوجيا

لتبادل املعلومات ذات مع أفراد املجتمع إما شخصيا أو عن بعد، ينبغي أن يكونوا على استعداد MEALعندما يتفاعل موظفو برنامج  

املبادئ أو /استنادا إلى الخطوط التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة وCOVID-19 زمة ملنع انتقال عدوى الال الصلة حول الاحتياطات 

أيضا عن املعلومات املضللة  املتتشرة في املجتمعات التي يعملون فيها ويمكن أن  MEALووقد يسمع موظف .التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية

 . يساعدوا في تقديم معلومات دقيقة وتبادل املعلومات املضللة مع موظفي البرنامج ملعالجتها

نظمات الشرككة وخآلخركن وامل CRSينبغي بموظفي ، ضرورية وآمنة  في سياق التفاعل الشخص ي MEALفي الحاالت التي تكون فيها أنشطة 

 . بشأن جمع البيانات املأمونة إرشادات مفيدة" IDinsight"ببروتوكوالت السالمة  وتوفر  الالتزام

 

 CRSواستجابة  COVID-19ملكافحة أثر  MEALرنامج ب
برامج الجارية، ستكون هناك أيضا حاجة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة متصلة مباشرة باالستجابة لألزمة مع ال MEALكييفوباإلضافة إلى ت

ز على تعديل . على املشاريع COVID-19وبتأثيرات 
ّ
للبرامج املستمرة، ستجري بلورة  LAEMفي حين أن النسخة الحالية من إلارشادات ترك

وألاعضاء في فرق البرامج ألاخرى  LAEMونشجع املوظفين العاملين في )في املستقبل  -الوارد وصفها أدناه-إلارشادات املتعلقة بهذه املسائل 

 (:  على تشارك الحاجات والخبرات واملقاربات حاملا تبرز للمساعدة في تحسين هذه إلارشادات

ماستجابة ا◄
ّ
وشركاؤها على بناء استجابة لحماية CRS بينما تعمل . COVID-19لـ لرصد والتقييم واملساءلة والتعل

م من الاستجابة بينما نضمن املسائلة 
ّ
الناس وتعزيز العالج والوقاية من العدوى، سوف نعمل على الرصد والتقييم ونتعل

استجابة فورية طارئة لحاالت على أنها  COVID-19تعتبر أنشطة الاستجابة  لـ  .  للمشاركين والشركاء والجهات املانحة

ويقترح مكتب املساعدة الخارجّية في حاالت الكوارث حاليا استخدام مؤشرات املكتب الخاصة بأنشطة  .الطوارئ 

بالنظر إلى الطبيعة غير .   تستطلع الجهات املانحة ألاخرى مؤشرات يمكن أن تستخدمهابينما  COVID-19 ل الاستجابة

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.idinsight.org/data-collection-practices-and-recommendations-for-covid-19


 

من أجل التقليل من  MEAL، قد نحتاج إلى التفكير في مقاربات بديلة لـCOVID-19العادية لـحالة الطوارئ التي فرضها 

 .  و بصمة إلابهامخطر انتقال العدوى، مثل البرنامج الوثائقي  للتوزيعات بدال من التواقيع أ

م ◄
ّ
تأثيرات كبيرة  COVID-19سيكون لـأزمة .   على البرامج القائمة COVID-19لـأثر برنامج الرصد والتقييم والتعل

على املشاريع في عدد كبير من البلدان، بما في ذلك التعطيل والتأخير في ألانشطة والتأثيرات الصحية على املشاركين 

م لـكما . ومقدمي الخدمات ، وآلاثار الاقتصادية على املجتمعات
ّ
وشركائها واملشاركين  CRSسيسمح الرصد والتقييم والتعل

باإلضافة إلى ذلك، قد . أفضل للصدمات في املستقبل، والاستعداد بشكل وإبالغ الجهات املانحةوالحد منه قع hبفهم الو

الحساسة لدعم املتضررين والضعفاء في الحصول على  COVID-19تستدعي  بعض املشاريع ضرورة دمج مؤشرات 

 . الخدمات ألاساسية

م ل◄
ّ
بناء على الخبرة املكتسبة من حاالت الطوارئ الكبرى . جهود ما بعد ألازمةالرصد والتقييم واملساءلة والتعل

ا إضافّية من الدعم من أجل استعادة عافيتها  ب املجتمعات املصابة أنواع 
ّ
ألاخرى، بما في ذلك تفش ي إيبوال، ستتطل

مع املجتمعات وسيعمل املركز وشركاؤه املحليون .  وصحتها وسبل عيشها والتعليم فيها والخدمات ألاخرى بعد انتهاء ألازمة

لهذه الجهود أن يرشد ويعزز برامج التعافي ويولد املعرفة  MEALومن شأن صقل نظم . املحلية في عملية التعافي هذه

 . بشأن التعافي الفعال من هذه الحالة الطارئة الكبرى وغير املسبوقة


