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. 7102 مارس/آذار المحمول، الهاتف باستخدام اإلجابات جمع يتم حيث العمل مقابل النقد مشروع في تجاربهن يتبادلن إثيوبيا باراك، في نساء

 .أوكسفام منظمة: الصورة

 في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا
  اإلنسانية االستجابة مجال

 مدته ثالث سنوات يضم خمس بلداناستعراض تعليمي لبرنامج 

 آمي أودونيل
الممولة من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية بنظرية ( SHINE)الشاملة بدأت شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنسانية 

التغيير التي تفيد بأنه يمكن تحسين نوعية وكفاءة المساعدات اإلنسانية في مجموعة متنوعة من السياقات من خالل اعتماد 

، وإندونيسياوجمهورية كونغو الديمقراطية، ومالي، ثيوبيا، وباستخدام تطبيقات في كل من إ. االتتكنولوجيات معلومات واتص

التسجيالت الرقمية، وجمع المتعلقة بمساءلة ال عمليات والعراق، فقد تم إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تمكين

توفير الوقت والمال وتحسين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتعهد في حين و. القسائم/ النقد المتنقلة، وبرامج وأنظمة البيانات 

هذا من أجل إبراز هذه الفوائد وتحديد الظروف التي يجب تهيئتها من أجل أن تضفي تكنولوجيا  التقرير التعليميالدقة، فقد تم إعداد 

.قيمة على االستجابة اإلنسانية تالمعلومات واالتصاال
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 مصطلحاتال

 .تستخدم من قبل المنظمات اإلنسانية من أجل توفير فرص عمل مؤقتة في المشاريع العامةمساعدة قصيرة األمد هو النقد مقابل العمل 

أمثل للتطبيقات القائمة على البيانات والتخفيف  دعمها من أجل ضمان أداء  رصد البيانات، وتخزينها، ومراجعتها، وعلى إدارة قواعد البيانات تشتمل 

 .من المخاطر

 .جمع معلومات األفراد عن طريق األجهزة المحمولة للتسجيل في برامج منظمة أوكسفامالتسجيل الرقمي للمستفيدين يتضمن 

جهزة المحمولة أو األجهزة اللوحية، أو أجهزة الحاسو  تشكل نظاًما حاسوبًيا، وهو ما يعني في هذا السياق األالمكونات المادية التي إلى األجهزة تشير 

 .المحمولة، أو آالت طباعة البطاقات

المعلومات، أو استرجاعها، أو معالجتها، أو نقلها، أو تلقيها مثل الحواسي  إلى أي منتج يعمل على تخزين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشير 

 .االلكتروني، والهواتف المحمولة الشخصية، والتلفاز، والراديو، والبريد

 .هو تقنية تتيح لجهاز الحاسو  المجال للتفاعل مع البشر من خالل استخدام الصوتالتجاوب الصوتي التفاعلي 

 .قلجمع المعلومات باستخدام الهواتف النقالة أو األجهزة اللوحية بداًل من القلم والورعمليات تحويل رقمي جمع البيانات المتنقلة يتضمن 

المقابلة أو المناقشات  أثناءوعادة ما يتم جمعها من خالل أسئلة مفتوحة يتم طرحها . عادة ما تكون بيانات وصفية يصع  قياسهاالبيانات النوعية 

 .الجماعية المركزة

أسئلة الخيارات المتعددة أو سؤال االختيار عندما تحدد الدراسات االستقصائية مسبًقا إجابات في بسهولة، على سبيل المثال، البيانات الكمية يمكن قياس 

 .الحصري

 .بالتحديات األخالقية واألمنية والخصوصية المتصلة بجمع البيانات، وإدارتها، وتحليلها، والتخلص منهاالبيانات المسؤولة تتعلق 

 .على تجاوز األسئلة بناًء على إجابات معينةمبدأ التخطي ينطوي 

 أدوات محددة مذكورة

KoBoToolbox –  مجموعة من األدوات المجانية ذات مصدر مفتوح يتم دعمها من قبل مبادرة هارفارد اإلنسانية لجمع البيانات الميدانية على

. KoBoForm Builderتعاق  االختيارات في / ألنها قادرة على وضع المواد  ODKوهذا يعد أمًرا نادًرا بالنسبة لـ . ODK Collectأساس 

http://www.kobotoolbox.org/  

LMMS –  تم تطويرLast Mile Mobile Solutions (LMMS ) منظمة الرؤية العالمية الدولية، وهي تجمع بين التطبيقات البرمجية من قبل

وقد شاركت . تسجيل المستفيدين، والتحقيق، وتخطيط وإدارة التوزيع، والرصد واإلبالغل( تبسيطالو) التحويل الرقميومعدات مخصصة من أجل 

لوجيا التابعة لمنظمة وأداة معتمدة موصى بها من قبل الهيئة المركزية التجارية للمعلومات والتكن LMMSتعد منظمة أوكسفام في االختبار المبكر، و

  lmms-solution-mobile-mile-management/last-http://www.wvi.org/disaster. أوكسفام

Meraki –  يمكن إلدارة األجهزة المحمولةMeraki  من قبل شركة سيسكو أن تدعم السياسات األمنية لألجهزة، مما يسمح باستخدام تطويرها التي تم

. ويفضل تطبيقها على كل جهاز محمول من قبل دائرة الخدمات المعلوماتية التابعة للمنظمة. البرامج والتطبيقات، وتحري الخلل وإصالحه عن بعد

 isco.com/https://meraki.c 

Mobenzi –  وإحدى أدوات جمع البيانات المتنقلة الموصى بها من قبل أحد برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة لمنظمة أوكسفام

داخل  تتحليالالوهي معروفة بسهولة استخدامها و. نموذج تكلفة االئتمان القائم على الدفع عن طريق االستخدام Mobenziالفريق، وتتضمن منصة 

 /https://www.mobenzi.com  .التطبيق

Open Data Kit (ODK) – وتنفيذها  مجموعة أدوات مجانية ذات مصدر مفتوح تساعد المنظمات على استحداث حلول جمع البيانات المتنقلة

 /https://opendatakit.org . وإدارتها

RedRose One Solution – وكذلك التحويالت النقدية اإللكترونيةوتقديم القسائم الورقية هو نظام إلدارة برنامج يتيح المجال ل .

 https://www.redrosecps.com/ 

SurveyCTO – ستند إلى يODKمنتج من شركة  هو، وDobility  وثاني أدوات جمع البيانات المتنقلة الموصى بها في برنامج تكنولوجيا

ويستند نموذج التكلفة . بتصميم النماذج، وجمع البيانات ورصد الجودة SurveyCTOسمح لك ام، حيث يالمعلومات واالتصاالت التابع لمنظمة أوكسف

  http://www.surveycto.com/index.html. على رسوم شهرية لمزود الخدمة، وهو معروف بسهولة استخدامه ومعالجته للبيانات

 

http://www.kobotoolbox.org/
http://www.wvi.org/disaster-management/last-mile-mobile-solution-lmms
https://meraki.cisco.com/
https://www.mobenzi.com/
https://www.mobenzi.com/
https://opendatakit.org/
https://opendatakit.org/
https://www.redrosecps.com/
http://www.surveycto.com/index.html
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 قائمة المختصرات

DFID وزارة التنمية الدولية 

DRC  الديمقراطيةالكونغو جمهورية 

ECHO عمليات الحماية المدنية والمعونة اإلنسانية األوروبية 

EFSVL في حاالت الطوارئ األمن الغذائي وسبل العيش الضعيفة 

GPS نظام تحديد المواقع العالمي 

HPA اتفاقية الشراكة اإلنسانية 

ICT(s) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ITO  والتكنولوجيامسؤول المعلومات 

INGO منظمة دولية غير حكومية 

IS  قسم تكنولوجيا المعلومات الداخلي التابع لمنظمة أوكسفام –خدمات المعلومات 

KAP  أسئلة محددة مسبًقا ومنسقة في استبيانات موحدةأسلو  كمي يتضمن  –المعارف والمواقف والممارسات 

LORA   تسجيلطل LMMS  اإلنترنتدون االتصال بشبكة 

LMMS Last Mile Mobile Solutions 

MEAL الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم 

NFI المواد غير الغذائية 

ODK Open Data Kit 

PDM رصد ما بعد التوزيع 

SHINE شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنسانية الشاملة 

SIDA الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي 

WASH خدمات الماء والصرف الصحي والنظافة الصحية 

WFP برنامج األغذية العالمي 
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 موجز تنفيذي
 

هذا إلى برنامج مدته ثالث سنوات  التقرير التعليميويستند . األمل في تقديم البرامج اإلنسانية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تبعث
الذي قدم األدوات المناسبة مثل جمع البيانات المتنقلة، هو و – (شاين) شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنسانية الشاملة –

وتم وضع شبكة تكنولوجيا . إنسانية مختلفةوأوضاع  وذلك في خمسة بلدان تمثل سياقات  اإللكترونيةوالتسجيالت الرقمية، وأنظمة القسائم 
المعلومات واالتصاالت اإلنسانية الشاملة للكشف عن المساهمة التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جودة البرامج 

 .وكفاءتها، واستكشاف الظروف والبيئة العملية التي تتيح إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بنجاح
 

لالستطالع ضمن هذا االستعراض التعليمي تمثل في الكشف عن القيمة الموجودة في برنامج مصمم بشكل لك اتجاه حاسم وقد كان هنا
المبادئ كشفت عن الحاجة إلى تكوين صورة عن و. مركزي بوجود دعم وموارد مصاحبة من أجل إتاحة التعليم عبر سياقات متعددة

أهداف م المناس  في مواجهة الفروق الدقيقة في السياق، والحاجة إلى التوجيه من قبل العامة للممارسات الجيدة مع مراعاة التصمي
وكذلك العمليات  البشريةوأهمية العمليات البرنامج التي تأخذ بعين االعتبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دورها التمكيني، 

هو أمر بالغ األهمية للنجاح حيث تم إعداد فريق إن حماسة ونشاط الموظفين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . التقنية
ويشكل التنسيق بين كل من . أو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم/فعال، وتضمن ذلك برنامًجا ودعًما تقنًيا من قسم خدمات المعلومات و

بشأن اختيار وتبادلية األدوات ينبغي طرحها مهمة والشركاء والوكاالت األخرى تحدًيا حاسًما للمضي قدًما، وهنالك أسئلة منظمة أوكسفام 
بينما كشف االستعراض التعليمي عن أن معظم األدوات و. المختلفة من أجل تمكين مزيد من طرق العمل المتضافرة الُنهجوالبيانات و

إال أن هنالك حاالت كان من المهم فيها معرفة أن إدخال المجتمع ينظر إلى هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي، كانت ذات صلة بالسياق، وأن 
كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويتمثل أحد مجاالت التنمية في . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد ال يكون مالئًما

ظمة أوكسفام على استخدام المعرفة بشكل فعال، وتسخير الفرص في الوقت الحقيقي الناتجة عن لتحليل البيانات من أجل ضمان قدرة من
 .التحويل الرقمي

 
. كعنصر أساسي لالستجابة اإلنسانية في عصر المعلومات هذاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعتبر منظمة أوكسفام على نحو متزايد 

الطريقة التي يمكن بها لمنظمة أوكسفام وغيرها من الجهات ويقدم هذا االستعراض توصيات للخطوات التالية ولتحقيق االستدامة في 
تمر الفاعلة اإلنسانية تبني ممارسات جيدة في تطبيق األدوات الرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الدور الهام الذي يلعبه التعليم المس

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعظيم القيمة المعروضة منوالتكرار ر التفكيفي 
 

 مقدمة 1
 

توسيع نطاق مخصص لبرنامج متعدد البلدان مدته ثالث سنوات هي  (شاين) شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنسانية الشاملة
وقد بدأ العمل . استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت من أجل تحسين جودة وكفاءة البرامج اإلنسانية من خالل دورة المشروع

كونغو الديمقراطية ومالي في الحيث كانت إثيوبيا أول بلد مركزي يشارك فيه، ثم انضمت جمهورية  7102حزيران /بالبرنامج في يونيو
آذار /تم إغالق المشروع في مارسو. 7102نيسان /إلى البرنامج في أبريلندونيسيا إوكل من العراق  توانضم. 7102يسان ن/أبريل
تم تدري  الموظفين، كما تم تعيين العديد من األنشطة للمواصلة كميزة مستمرة وموجودة في الوقت الحالي األجهزة رغم أن ؛ 7102

 .للبرامج اإلنسانية
 

أن مسارات التحويل الرقمي  إالوفي حين أن المشهد الرقمي المتطور على نحو سريع يبعث األمل بالنسبة للجهات الفاعلة اإلنسانية، 
تم تطويرها من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومن قبل المنظمات غير الحكومية وقد أدى انتشار األدوات التي . ليست واضحة

ليست سوى وليس أقلها أن التكنولوجيا ذاتها . ذاتها إلى نماذج ذات إيجابيات وسلبيات مختلفة، مما جعل من الصع  اختيار أنس  الحلول
ولم . الفريق، والعمليات البشرية، والبيئة التشغيلية رمجة الجيدة، وتطويريعتمد على البنجاح التطبيق إن جزء صغير من المعادلة حيث 

يكن مألوًفا أن تقوم الجهات المانحة بتمويل المبادرات من أجل تخصيص حيز وموارد للتعلم بشأن ما يجعل النظريات المتعلقة 
السياقات والمناطق الجغرافية واالستجابات اإلنسانية، وقد أظهر هذا التمويل، من خالل مجموعة واسعة من . بالتكنولوجيا حقيقة فعلية

كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تدعم عمليات معينة، بما فيها المجاالت المالئمة لالبتكار أو تجربة أشياء جديدة، 
بشكل هادف من أجل اختبار  شاينكة وقد صممت شب. الُنهجوالمجاالت حيث تساعد المعرفة والخبرة الكافيتين على تنظيم األدوات و

أنظمة الدعم بهدف االستخدام المستدام على المدى الطويل، ولتشكيل نماذج العتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المستقبل في 
 .السياقات اإلنسانية
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 التدخل والسياق 2
 

بغية تحسين جودة وكفاءة تقديم المساعدات اإلنسانية في خمس دول من خالل اعتماد تكنولوجيات  شاينلقد تم وضع برنامج شبكة 
إنشاء  عوًضا عنبهدف تضمين تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت مع األنشطة القائمة البرنامج صمم و. المعلومات واالتصاالت

وتشمل النتائج الخمس . لمستمرة فضاًل عن الجاهزية وبناء القدرة على التحملمشاريع قائمة بذاتها، وشمل البرنامج االستجابة اإلنسانية ا
 :كما هو موضح في النموذج المنطقي األصلي ما يلي

 
 .هي أكثر التزاًما بالوقت وأكثر دقة، وتدار بشكل فعال من خالل أدوات جمع البيانات المتنقلةتقييمات االحتياجات  :0نتيجة 

 
 .المستفيدين بفاعلية أكبر ويجري تقديم الخدمات األساسية لهم عن طريق التكنولوجيا المتنقلةيتم تسجيل  :7نتيجة 

 
يكون رصد األنشطة اإلنسانية أكثر فعالية وكفاءة وشفافية من خالل استخدام جمع البيانات المتنقلة، مما يعزز المزيد من  :3نتيجة 
 .المساءلة

 
 .فعالية وكفاءة من خالل استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالتتكون آليات المساءلة للمستفيدين أكثر  :2نتيجة 

 
الناجحة لزيادة الجودة والفعالية من خالل  الُنهجالوكاالت النظيرة، والقطاع اإلنساني، والجهات المانحة بشأن إذكاء وعي  :2نتيجة 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 
 

بعد تصميم النموذج المنطقي طوال عملية تطوير البرنامج على أساس معايير معينة لضمان تمثيل مجموعة اختيرت البلدان الخمسة 
 .0شكل ن االطالع على ملخص لألنشطة في يمك. 1متنوعة من المناطق الجغرافية والسياقات
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 (شاين – SHINE) الشاملةاإلنسانية خارطة ألنشطة شبكة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : 1شكل 

 
 

  work/humanitarian/shine-practice.oxfam.org.uk/our-http://policy: المصدر

برنامج تكنولوجيا معلومات واتصاالت مركزي ضمن فريق البرنامج يوصي باألدوات وتصميم التطبيقات ويدعم إن لدى منظمة أوكسفام 
ومدفوًعا من قبل بمبادئ البيانات المسؤولة، موجًها  الُنهجوقد كان . فهم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت اعتماًدا على السياق

 .اإلنترنتفعل، إلى جان  إدراك الحاجة إلى حلول سهلة االستخدام وغير متصلة بشبكة حيث تم استخدام أدوات موجودة بالالمستخدم 
 

في المئة من أنواع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة  22ويعد جمع البيانات المتنقلة المجال األكثر تقدًما، ويشكل 
جمة االستطالعات الورقية والكتابية إلى شكل رقمي حيث يتم تصميم تر الُنهجويشمل هذا  7102/7102.2أوكسفام للسنة المالية 

بإجراء مقابالت المسؤولون عن التعداد االستطالع على جهاز الحاسو  وإرساله إلى الهواتف النقالة أو األجهزة اللوحية، حيث يقوم 
. ضمن نًصا مفتوًحا إلكمال اإلجابات عن األسئلةمباشرة واستخدام أدوات رقمية تتضمن قوائم منسدلة، وأزرار االختيار، ومربعات تت

حيث يتم تحميلها إلى المزود المركزي عند استعادة  اإلنترنتويمكن جمع هذه االستطالعات في معظم األحيان دون االتصال بشبكة 
مجموعة أدوات  7102تموز /يوليوعملية اختيار دقيقة، أصدرت أوكسفام في بعد ووبعد فترة من اختبار عدة أدوات في السوق . االتصال

كما شملت . SurveyCTOو Mobenzi: اثنتين من أدوات أوكسفام المعتمدة مركزًياالتي تضع اعتبارات التصميم و 3للمسح المتنقل،
ذا يتماشى مع وه. المتاحة المجانية كونها أداة قوية مع وسيلة دعم رسمية فعالة، حيث استبعدت أدوات المصادر المفتوحةمعايير االختيار 

غالًبا ما تزداد التكاليف المرتبطة باعتماد أدوات مجانية بسرعة كبيرة ألن هنالك مقابل المال وسهولة اإلعداد، فالتزام أوكسفام بالقيمة 
، والقدرة إعداد التقارير والتحليالتوتضمنت المعايير األخرى تصميم االستطالعات، و. قنيةتحاجة إلى المزيد من التدري  أو الخبرة ال
وينبغي . 7جدول جموعة أدوات المسح المتنقلة في ويمكن االطالع على المزايا الكاملة في م. اللغوية، ومعايير أمن البيانات، والتكلفة

ومع ذلك فهي ليست إلزامية فيما يخص أنشطة تفسير مجموعة األدوات على أنها توصية بالممارسات الجيدة في األدوات والمنهجية، 
، ODKكونغو الديمقراطية باستخدام الوبدأت جمهورية . بدائل وقاموا باستخدامها شاينوقد أدخلت بعض الفرق القطرية لشبكة . مأوكسفا

http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/humanitarian/shine
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أما جمهورية مالي فهي تواصل . عوًضا عن ذلك SurveyCTOوهي مثال على أداة مجانية مفتوحة المصدر، ولكنها استخدمت الحًقا 
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن مشاركة مسؤول المعلومات والتكنولوجيا هي أمر . بدافع من نموذج العمل الحر Koboاستخدام 

ضروري للتغل  على المشاكل التقنية التي تواجه الفرق القطرية أثناء اإلعداد، وهو يعد عاماًل هاًما يساهم في استبعادها من األدوات 
 .الموحدة

 
 اإللكترونيةخاصة فيما يتعلق بالتسجيالت الرقمية والقسائم تخصيص أدوات رقمية أخرى لمهام أكثر تخصًصا،  وعالوة على ذلك، فقد تم

العالمية من أجل جمع المعلومات الرؤية التابعة لمنظمة  LMMSوبدأت منظمة أوكسفام وألول مرة باستخدام . التحويالت النقدية/ 
ومنذ ذلك الحين تم اعتمادها من . ، حيث أجرت تجار  في كل من الفلبين والنيجر7103عام  ع المواد غير الغذائيةاألسرية وإدارة توزي

وتم تطوير سمتين رئيسيتين للنظام من . دولة على األقل 07في  وطبقتقبل هيئة المعلومات التجارية والتكنولوجيا التابعة للمنظمة، 
، حيث تم تطويره نظًرا لحاجة المنظمة إلى جمع LORAأحدها كان تطبيق . المتطلبات التي طرحت من قبل الفرق التابعة للمنظمة

معدات التشغيل أندرويد، األمر الذي يسمح لنا باستخدام نحو استخدام نظام ، بينما كان اآلخر خطوة اإلنترنتالبيانات دون االتصال بشبكة 
ق متخصص نسبًيا يتسم بالدقة في حقول البيانات التي تطبي LMMSويوجد لدى . متاحة أكثر شيوًعا عوًضا عن شراء أجهزة متخصصة
 .تستخدم لضمان التطابق في البيانات التي يتم جمعها

 
لبعض الوظائف في السياقات اإلنسانية إلى مزيد من التغيير في المشهد بالنسبة برامج التحويالت النقدية لقد أدى اإلقبال المتزايد على 

عبر األجهزة  تجرىخدمات الدفع التي يتم تشغيلها بموج  أنظمة مالية و)الهائل لألموال المنقولة ويقدم النمو . المتخصصة المطلوبة
إمكانيات كبيرة لالستجابة اإلنسانية، حيث يتم اعتبارها إلى جان  عروض الخدمات المالية الرقمية األخرى، مثل البطاقات ( المحمولة

ولكنها ال تعتبر مالئمة بسب  االتصال، والتكلفة، والسيولة، شاين، على أنها خيارات في بعض البلدان التي تشملها شبكة المصرفية، 
للمرة األولى، وهو عبارة عن نظام  RedRoseوكجزء من برنامج الشبكة، فقد أطلقت منظمة أوكسفام تجربة . والثقة في السياقات

 .، فضاًل عن التحويالت النقديةاإللكترونيةوديم القسائم الورقية إلدارة البرنامج يتيح المجال لتق
 

كما ينظر وبشكل متزايد إلى المعلومات ذاتها على أنها جزء من تقديم المساعدات اإلنسانية لدينا، وكمثال على ذلك كون برنامج شبكة 
االتصال واالطالع على قائمة خيارات باستخدام لوحة ، حيث يمكن ألي شخص 0-7-3قدمة لنظام استجابة صوتي تفاعلي يدعى مُ شاين 

وتعتبر أدوات االتصال األخرى جزًءا من برنامج الشبكة وترتبط بالمساءلة . المفاتيح في هاتفه واالستماع إلى الرسائل المسجلة مسبًقا
الشديد على مشغلي شبكات الهواتف النقالة،  لتنظيم هذه األنواع من األدوات بسب  االعتماد وتنسيق الفريق، ولكن لم تكن هنالك محاوالت

 .واالتصال، والوصول في نهاية المطاف إلى الجمهور
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 المنهجية 3

 المنهجية3.1 

 األهداف3.1.1 
 

 وتبادل الخبرات العملية (شاين) التفكير في التعلم فيما يتعلق بالنتائج الناجمة عن شبكة المعلومات واالتصاالت اإلنسانية الشاملة ،
 .والدروس المستفادة

  النظر في مدى إثبات نظرية التغيير الخاصة بالشبكة من خالل تجار  البلد، ال سيما مدى القيمة التي أضافتها تكنولوجيا المعلومات
 .إلى األنشطة خالل دورة المشاريع اإلنسانية في مجموعة من البلدان والسياقاتواالتصاالت 

  لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وتقديم توصيات بشأن قابلية ( والمحفز)نتشار الناجح العوامل المساهمة في االالكشف عن
 .التطبيق واالستدامة بما في ذلك معالجة القضايا المتعلقة بالتغيير التنظيمي على المدى الطويل

 وإعادة  ، وهيكلتهفي المستقبل التصاالتتقديم توصيات للممارسة الجيدة إلبالغ وتحسين جودة تصميم برنامج تكنولوجيا المعلومات وا
 .تحديد مصادره وذلك لمنظمة أوكسفام وغيرها من الجهات الفاعلة اإلنسانية

 لةاألسئ3.1.2 

من معايير لجنة وقد تم اقتباس المجاالت الرئيسية . ترد أدناه األسئلة المبينة في االختصاصات األصلية لالستعراض التعليمي هذا
 4.اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالمساعدة 

 
 الفعالية

 على تحقيق أهدافها؟ شاينالتي حالت دون قدرة شبكة ما العوامل الرئيسية  .0
الحاسمة في طرية لرصد واالستفادة من المراحل لدعم الفرق القُ ما الذي فعلته منظمة أوكسفام، أو ما الذي كان ينبغي أن تفعله،  .7

 الوقت المناس  أثناء البرنامج؟
 كيف اتخذت القرارات بشأن تصميم البرنامج، وكيف ساهم ذلك في فعالية الشبكة وكفاءتها وإنجازاتها في البلدان المشاركة؟ .3
 

 المالءمة
 النوع االجتماعي وتمكين المرأة بعين االعتبار؟ كيف تم ذلك؟ شاينهل أخذ مشروع شبكة  .2
 المشروع ونهج التنفيذ الالحق له ذا صلة بالسياق في كل بلد على حدة؟هل كان تصميم  .2
 

 الكفاءة
 موارد البرنامج واستخدامها داخل البلد؟تخطيط  مالءمةمدى  ما .2
 تنسيق البرنامج؟/ بالنسبة للبلدان المشاركة فيما يتعلق باألموال ذات الصلة وإدارة ( أو التكلفة)ما القيمة المضافة  .2
 

 االستدامة
وغيرها بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أي مدى ساهم المشروع بنجاح في التعلم المشترك في منظمة أوكسفام  .8

لتحسين جودة وكفاءة المساعدات عبر دورة المشروع اإلنساني؟ ما هي النماذج األكثر نجاًحا في تحقيق التغيير المستدام على المدى 
 كنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟الطويل من خالل دمج ت

ما الشروط والخيارات المتاحة لالستثناء أو التوسع أو التسليم أو أنواع أخرى من التحوالت الستخدام تكنولوجيا المعلومات  .9
 واالتصاالت في البرامج اإلنسانية في كل بلد؟

 اجمع البيانات وتحليله3.1.3 

تقريًرا تعليمًيا يركز على استخالص الدروس الرئيسية والممارسات الجيدة إلدخال تكنولوجيات المعلومات صممت هذه الوثيقة لتكون 
فقد بدأت المنهجية بمراجعة . وهي ليست تقييًما. شاينواالتصاالت في السياقات اإلنسانية، وذلك استناًدا إلى الخبرات في مشروع شبكة 

التقييم المؤقت الداخلي، وتقارير الرصد، والمالحظات من المجريات التعليمية في البلد، ومالحظات  إجمالية لما ورد في الوثيقة، بما فيها
 .من المناقشات الجماعية المركزة
من خالل مقابالت شاملة مع أصحا  المصالح الرئيسيين في المشروع، بمن فيهم  7102آذار /مارسلقد تم جمع البيانات األولية في 

المهام تتضمن القيادات اإلنسانية، والرصد والتقييم مجموعة متنوعة من يقومون بالذين التنسيق في المقاطعة،  جهاتن والمنسقين العالميي
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التقييم الداخلي كما تضمنت أيًضا مناقشات مع المقيم الرئيسي بشأن . والمساءلة والتعلم، وخدمات المعلومات، إضافة إلى مديري المشاريع
وقد تمت غالبية هذه . ي منظمة أوكسفام التفاقية الشراكة اإلنسانية للوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليالتنسيق ف جهةالمؤقت و

 بتاريخ وأجريت زيارة ميدانية لديرة داوا . المقابالت وجًها لوجه، وعقدت بعض المناقشات عن بعد عبر برنامج سكاي 
الذي يستخدمون الهواتف المسؤولين عن التعداد حيث عقدت نقاشات جماعية مركزة من قبل الكات  مع  7102آذار /مارس 02-02

من النساء في المشروع في قرى باراك مجموعتان ، وشاركت في مشروع النقد مقابل العملالمحمولة بنشاط من أجل جمع البيانات 
 .شاين في إثيوبياشبكة بل مركز تنسيق برنامج ذلك من ق   ودّونلرجال في المواقع ذاتها كما تم تيسير مجموعتين من ا. وجدان

 
، حيث قدمت كل دولة نقاًطا 7102آذار /مارس 70-71با بتاريخ تعليمية مع ممثلين من الدول الخمس كافة في أديس أبا فعالياتوعقدت 

ويمكن . ها إعداد الفريق، وأدوات االختيار، والخبرات مع برنامج شاينتعليمية رئيسية وناقشت دروًسا مستفادة ذات أولوية، بما في
 .0االطالع على قائمة من المساهمين في ملحق 

 لقيودا 3.2

مخصصة مع الموظفين والشركاء المعنيين في كل البلدان المشاركة ببرنامج شاين، كما عقدت أيًضا سلسة من تم عقد فعاليات تعليمية 
زيارة موقع واحد فقط، لذا فقد التقى ومع ذلك، فقد كان الكات  قادًرا على . حوارات مجموعات التركيز مع أعضاء المجتمع المحلي

يؤدي التركيز على إجراء  وعالوة على ذلك، فربما. ن أي بلد آخر من البلدان المشاركةبموظفي البرنامج المحليين في إثيوبيا أكثر م
 .طرية بشكل أوسع نطاًقامقابالت مع أشخاص مشاركين في برنامج شاين إلى رؤية محدودة لكيفية النظر إلى البرنامج في الفرق القُ 

 
وبوصفه قائًدا لفريق برنامج . وال ينبغي اعتبار هذا التقرير تقييًما وذلك بسب  ضيق الوقت المتاح واقترا  الكات  من إنجاز المشروع

الكات  في كتابة المقترح األولي، وكانت لديه صالت وثيقة بإدارة المشروع من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فقد شارك 
للبرامج ليست سوى عوامل مساعدة  الُنهجمن الصع  قياس أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وذلك ألن األدوات وه أنكما . تطبيقه

وبالتالي، ال توجد . وستحتاج أي استنتاجات في هذا الصدد إلى منهجية تقييم متينة. الجيدة وهي تعتمد على العديد من العوامل المترابطة
الشخصية ألولئك المشاركين في أنشطة  راءتأثير برنامج شاين، ولكن وبداًل من ذلك هناك تركيز على تحليل اآلأي محاوالت للتعليق على 

 .البرنامج
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 النتائج والتحليل  2

 الفعالية 2.0

 القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 4.1.1

كما يتضح في فرص التعلم المتعددة التي يقدمها برنامج شاين خالل مراحل البرنامج والتقييم المرحلي، فإن من المهم التأكيد على أن 
ويج  التأكيد على المواءمة مع برامج الجودة . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال يمكن أن تكون بدياًل عن البرامج ذات النوعية الجيدة

والعمليات اإلنسانية بدًءا من مرحلة تصميم أي برنامج وذلك من أجل إتاحة استكشاف الدور التمكيني لتكنولوجيات المعلومات 
نه كثيًرا ما يتم اإلدالء قدرتها على إضافة قيمة، غير أوقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجال اإلنساني . واالتصاالت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج شاين فيما يتعلق بكل وسيتم تحليل دور . ون إثباتهاببيانات تتعلق بتوفير الوقت والكفاءة د
 (.2.0.7قسم )والتحديات والعوائق ( هذا القسم)من المزايا والعوامل المساعدة 

 
وتحظى كلتا النتيجتين بتماثل في نهج استخدام جمع البيانات المتنقلة، لذا (. الرصد) 3و( التقييمات) 0نتائج تحقيق وتمثل أهم تقدم في 

المدار األكثر شعبية ونجاًحا  الُنهجوكانت الدراسات االستقصائية المتنقلة . فهي كثيًرا ما ترتبط بتقارير برنامج شاين واألفكار بشأن التعلم
تجربته واختباره لعدد من تمت  فقدمجااًل للنضوج النسبي لمنظمة أوكسفام، يس مستغرًبا نظًرا لكونه وهذا األمر ل. عبر أنشطة شاين

 Mobenzi: بهما والتي تتضمن أداتين موصى 5السنوات، حيث تم تنظيم نهج مبين في مجموعة أدوات المسح المتنقلة
تمثل هاتين األداتين الموصى بهما غالبية األدوات المختارة لجمع البيانات، ولكن فقد كان وفي أنشطة برنامج شاين، . SurveyCTOو

األكثر شيوًعا ونجاًحا، حيث أشار أحد  الُنهجكان جمع البيانات المتنقلة و. ODKو KoBoToolboxهنالك أيًضا تطبيقات من 
 ".ك مدى شعورك بالجوع عندما تبدأ باألكلفاألمر أشبه بإدراك"المشاركين إلى أن اإلقبال كان شديًدا عليه، 

 
 توفير الوقت والتكلفة

 
وقًتا الستجابة  إندونيسياه، خصصت فبدًءا بجمع البيانات ذات. لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي توفير الوقتالميزة األكثر شيوًعا  إن

دقيقة على الورق  21-22مقابالت برنامج خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مستجيبين رئيسين حيث استغرقت 
للمسؤولين عن فقد سمح ذلك وبشكل انتقادي، . على الهواتف المحمولة، استناًدا إلى االستطالع ذاته Mobenziدقيقة باستخدام  72-71و

التنسيق التابعة  جهاتوأبلغت . مع عدد أكبر من األشخاص وإعادة تخصيص الموارد لدعم االستجابةإجراء مزيد من المقابالت بالتعداد 
اقترح منسق و. مع التحقق التلقائي والفعلي من دقتهاحاجة إلى إدخال البيانات ال جمع البيانات المتنقلةآلية عن كيفية إلغاء لبرنامج شاين 
 2إلى  3من أن تدقيق جودة البيانات قد يستغرق أسبوًعا، وأن صياغة اإلجابات سيستغرق ة والتعلم في العراق لوالمساء الرصد والتقييم

يتم إعطاء إشارة على الفور في حال وجود تناقضات وتوماتيكية، ويتيح المجال للصياغة األ Mobenziأيام إضافية، ولكن الدخول إلى 
ومنذ البداية وحتى النهاية، تم إجراء استطالع رصد مرحلة ما بعد التوزيع في العراق لمدة . على الفور، ثم يتم التصحيح في البيانات

كما تم أيًضا إدراج عدم القدرة على تخطي . أسبوع واحد عوًضا عن ثالثة أسابيع، مما أتاح المجال لتنفيذ النتائج على نحو أسرع بكثير
مع ما تم تقديمه سابًقا من االستطالعات الورقية  لمعايير إلدخال البيانات باعتبارها ميزة مقارنةً المجاالت المطلوبة والقدرة على تقييد ا

داوا في إثيوبيا، فقد وجدوا أن الهواتف أكثر سهولة  في ديرةالمسؤولين عن التعداد مع ثالثة من  ومن خالل إجراء نقاش. غير المكتملة
 (.صياغة الكات  نفسه)ثر بساطة فيما يتعلق بسهولة اإلدخال وتخطي المنطق لالستخدام من الورق، حيث كانت العملية أك

 
وبصفة عامة، فقد كان هنالك اتفاق على أنه بالرغم من أن التكاليف األولية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شكلت تحدًيا ألن شراء 

ويرتبط ذلك بشكل رئيسي . اختبار توفير التكلفة على المدى الطويلوالبرمجيات يمكن أن يكون مرتفًعا، إال أنه تم األجهزة تراخيص 
وعلق  –األجهزة تم إدراك توفير التكلفة بشكل أكبر خاصة عندما تكرر استخدام و .بالوقت الذي تم توفيره وتقليص مراحل إدخال البيانات

 ".ج إلى االستمرار في الشراءبمجرد شرائك هاتًفا فإنك لن تحتا: "أحد المشاركين على شراء الهواتف قائاًل 
 

 استخدام البيانات إلبالغ االستجابة
 

وسمح استخدام األدوات ، (7نتيجة )تقديم المساعدات / شكاًل من أشكال التسجيل لقد استحدثت معظم الدول المشاركة في برنامج شاين 
وقد تم ذلك في المقام . اطر التزوير بشكل استباقيمن أجل تسجيل الناس لمنظمة أوكسفام بالمصادقة على هوية األشخاص والحد من مخ

وتوسع . العالمية إلدارة توزيعات المواد غير الغذائية أو أنشطة النقد مقابل العمل التابعة لمنظمة الرؤية LMMSاألول من خالل أداة 
كونغو الالباعة في جمهورية / وتسوية المدفوعات للتجار  اإللكترونيةللقسائم  RedRoseذلك بعد مرور عامين من خالل إدخال 

لدعم المواد الغذائية والقسائم النقدية، وحصلت أسرة  922 المستخدم في العراق، استهدفت RedRoseوفي نظام . الديمقراطية والعراق
األمر ألوكسفام بمراقبة الطل  بشكل مباشر  سمح هذاو. هذه األسر على بطاقة ذكية يمكنها استخدامها لشراء المواد الغذائية من التجار

وضمن إطار . على بعض المواد التي تم شراؤها باستخدام البطاقات الذكية، وإجراء استعدادات أو تعديالت على المشروع وفًقا للطل 
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ة تفاعلية لالستجابة الصوتية كونغو الديمقراطية أيًضا في استكشاف خدمالهذه النتيجة المتعلقة بإيصال المساعدات، فقد شرعت جمهورية 
وال . تتيح للمجتمعات إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية في السياقات التي تنخفض فيها نسبة المتعلمين 06-7-3تدعى 

يف تنقل القوائم معرفة كأيًضا السماح لألفراد باالتصال في أوقاتهم الخاصة على نحو غير متزامن وحس ، وإنما تقتصر فائدة ذلك على 
 .ةاألفكار بشأن العرض إلى أولويات، وكيف يمكن للوسائل السمعية أن تحد من العوائق أمام تعلم القراءة والكتابة، مما يجعلها أكثر شمولي

 
معايير الضعف على سبيل المثال، استناًدا إلى وأبلغت بعض الدول المشاركة في برنامج شاين عن إمكانية اتخاذ القرارات بشكل أسرع، 

. في النظام مديرون في البيانات التي جمعتالتي تم جمعها عق  جمع البيانات االجتماعية واالقتصادية والسكانية، ال سيما عندما يشارك ال
ببناء آبار  فعلى سبيل المثال، أظهر أحد اتجاهات البيانات أثناء تقييم االحتياجات في إثيوبيا أن المجتمع يفضل أال تقوم منظمة أوكسفام

قد تغير  الُنهجويعني الوصول إلى هذه البيانات قبل بدء األنشطة أن . بل بناء بئر أكبر حجًما عوًضا عن ذلكمحفورة يدوًيا أصغر حجًما، 
وفي حالة أخرى، كشفت الردود على االستطالع عن ممارسة بيع الماء المتاح بشكل مجاني، وهذا ساعد على تنبيه فريق . وفًقا لذلك

وًرا من وضع ملصقات إلذكاء الوعي بشأن كون المياه مجانية فبرنامج خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الذي تمكن 
استخدم الفريق في إثيوبيا أيًضا قياسات نظام تحديد المواقع العالمي للمكان والزمان فيما يتعلق بمدة و. ووضع حد للممارسات الفاسدة

وقد أثبتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيًضا . المسؤولين عن التعدادلضمان مساءلة ( ة في وظيفة االستطالعالمضمن)االستطالع 
قدرتها على تمكين العمل المشترك بين الوكاالت حيث تكون منظمة أوكسفام في إثيوبيا مسؤولة عن ممارسات النظافة الصحية في 

 .ق من مشاركة البيانات بشفافية مع الوكاالت األخرى إلحراز التقدممنطقتين من أصل أربع مناطق، وتمكن الفري
 

 األمن
 

شاين، فقد ذكر أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهم في تحسين شبكة نظًرا للسياقات الهشة في بعض الدول المشاركة في برنامج 
ومدفوعات التجار أن تكون عملية حرجة بسب  الخطأ في التقدير يمكن لتسوية القسائم كونغو الديمقراطية، الففي جمهورية . األمن
وأكدت السجالت . لمصداقية القسائم الورقية، والتي يمكن أن يساء تقديرها بسهولة حيث يستغرق حسابها يدوًيا بضعة أيامتصور الم

شاركة الفرق المالية يعني إمكانية تحويل وجود جان  محدود من الخطأ أو الشك، وأن م RedRoseمعززة من قبل القوية ال اإللكترونية
ال إنهن أما في العراق، فقد كانت النساء يعتمدن في السابق على أزواجهن للقيام بالتسوق حيث . المدفوعات إلى التجار في نفس اليوم

أفادت النساء بأن البطاقات وخالل المناقشات الجماعية المركزة، . حمل النقود بسب  السرقات التي تحدث في األسواقيمتلكن الجرأة ل
 .الذكية تسمح لهن بالمشاركة بشكل أكبر في أنشطة السوق والتنقل دون الخوف من السرقة

 
 المساءلة

 
في األصل من أن أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تمكن األفراد من استخدام التكنولوجيا المتاحة  2نتيجة تصميم  تصورلقد تم 
 7،"بتعليقاتهم بشأن برامج أوكسفام والسماح لهم أيًضا بطرح أسئلة أو طل  المشورة، األمر الذي يمكن دعمه عن بعدللمساهمة "بسهولة 

كان هذا في مرحلة التصميم أحد أكثر التطبيقات غير و. والذي من شأنه أن يعزز االلتزامات الرئيسية ألوكسفام فيما يتعلق بالمساءلة
 .ات واالتصاالت، واستند هذا التصميم إلى افتراضات متعددة بشأن الحصول على التكنولوجيا واستخدامهاالمستكشفة لتكنولوجيا المعلوم

 
وكانت هنالك محاوالت لتقديم آلية ". الرسائل القصيرة غالًبا ما تخطر في أذهان الناس"أن  2اقترح التقييم المؤقت فيما يتعلق بنتيجة و

للهواتف  غم من وجود اختراق واسعولكن شكل هذا األمر معضلة، فعلى الرالنصية في إثيوبيا،  للمعلومات المستقاة باستخدام الرسائل
كما . االتصال األساسي للهواتف وتثقيف المجتمعات المتضررة يعني أنها لم تدخل حيز التنفيذتعوق المحمولة، فإن الحواجز التي 

، ولكن كان ذلك بهدف تنسيق الفريق، في حين يتم تسجيل ردود فعل (نترنتتطبيق الرسائل عبر اإل)تطبيق واتسا  إندونيسيا  استخدمت
أن االفتراضات السابقة قد دحضت، وأن االستخدامات الناجحة وكشف هذا االستعراض . المجتمع من خالل عملية استباقية وجًها لوجه

 .يةللتكنولوجيا من أجل المساءلة تتطل  استجابة أكثر إبداًعا لالحتياجات الميدان
ولكن هذا ، RedRoseلتلقي أي تعقيبات أو مشاكل عند استخدام قدم فريق العراق خط اتصال مباشر في كركوك فعلى سبيل المثال، 

وأنشأت جمهورية مالي آلية لتقديم الشكاوى . األمر اعتمد على التواصل اللفظي غير المنظم ومعالجة مكثفة بشكل أكبر للمكالمات
وفي اآلونة األخيرة، اعتمد العراق نموذًجا تم . باستخدام الهواتف وذلك بالعمل مع السلطات المحلية القروية القائمة التي تعمل كوسيط

جمع ردود الفعل المباشرة التي تتيحها بشكل أكبر على  يركز حيث 8،دعم من صندوق االبتكار اإلنسانيب ،تقديمه ألول مرة في األردن
وهو نموذج سيجري استكشافه بشكل أكبر حيث يبدو أنه يولي اهتماًما أكبر في الطريقة التي تفضلها  –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المثال، أدرجت إثيوبيا المساءلة كما أن لدى بعض الدول أيًضا تفسيرات مختلفة تتعلق بالمساءلة، فعلى سبيل . المجتمعات لتقديم التعقيبات
 .LMMSضمن سياق سجالت عادلة ومحدثة في نظام 
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 "العبء المزدوج"لتحديات وا 4.1.1

مباشًرا في السياقات كافة عبر برنامج شاين، حيث كانت هنالك بعض المشاكل التأسيسية لم يكن إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وفي معظم األحيان، لم تكن هذه المشاكل تخص التكنولوجيا ذاتها، وإنما في اختيار التكنولوجيا . والتدري ال سيما في إعداد التمويل 

ها عبر المالئمة للمشكلة أو الحاجة إلى التركيز على التفاصيل في العمليات اإلنسانية، مثل كيفية تعامل الموظفين مع البيانات كما تتم إحالت
 .فرق متعددة

 
 ئم للجميع؟مقاس موحد مال

 
وهو غالًبا ما يرجع إلى سوء فهم وظيفة األداة في مرحلة بعض حاالت عدم التوافق بين االحتياجات الفعلية واألداة المختارة،  وجدتلقد 

وضع قيود ، LMMSاقترح بعض الموظفين، في تطبيقات فعلى سبيل المثال، . التصميم أو تغيير األولويات أو المقدار مع مرور الزمن
سمة متعمدة لضمان جمع بيانات التسجيل المتناسقة، لذا وهذا الثبات في الواقع هو . ًرا للثبات في المجاالت المطلوبة التي ينبغي تقديمهانظ

. البرنامجفإن التحدي ال يكمن في الناحية التقنية، وإنما هو مثال على احتمالية عدم اختيار األداة المالئمة في المقام األول لتلبية احتياجات 
هو مالئم أكثر لتكرار التوزيعات في االستجابات اإلنسانية ، و(بداًل من النقد)المواد في البداية من أجل توزيع  LMMSتم تطوير نظام و

ال يمكننا تسويغ الوقت  مفيد جًدا في حاالت التدخل على المدى الطويل، ولكن LMMSنظام : "وأشار الموظفون إلى أن. بطيئة الحدوث
حيث قد تكون هناك حاجة ( شخص 310111غير متكررة أو على نطاق واسع نحو )وهنالك بعض السياقات ". والتكاليف بشكل متكرر

 .إلى عملية تسجيل أكثر مرونة
 

مصمًما ليكون ثابًتا بشكل متعمد، ولكن هذا أيًضا يفرض بعض  RedRoseيمكن أن يكون نظام ، LMMSهو الحال في نظام  وكما
لم يكن في األصل سلعة متاحة، وهذا د على المواد التي يمكن تبادلها ولكن الشامبو يسمح لك بفرض قيو RedRoseفنظام . التحديات

ولم تكن هذه مسألة متعلقة بالتكنولوجيا وإنما هي . تسب  في جعل بعض حاملي البطاقات يقايضون قطعتين من الصابون مقابل الشامبو
يلة لردود الفعل خالص ذلك فقط في مجموعات التركيز، وسيكون من المفيد تأمين وستم استو. رقابة على المنتجات المدرجة في القائمة

 .لضمان توفير أوكسفام للسلع التي يحتاجها المجتمع
 

هو أنه غالًبا ما يكون هنالك توقعات بوجود أداة واحدة لتطبيقات وسياقات متعددة، في حين أن التركيز ينبغي أن وأحد الدروس الرئيسية 
ومع إدراك العدد المتزايد من . اق الحاجة بعين االعتباريتحول إلى أخذ مجموعة من الوظائف المتخصصة التي يمكن أن تتطابق مع سي

المهام والسياقات المتميزة، فإن هنالك حاجة إلى مزيد من العمل فيما يتعلق بدمج أدوات ومجموعات بيانات مختلفة بحيث يمكن تجميع 
 .للتشغيل البيني وأكثر شمواًل قابلة هذه الوظائف والبيانات مًعا، مما يتيح مجموعة أدوات 

 
 االتصال والبنية التحتية

 
األمر الذي فرض تحديات على دعم البيانات في المكات  الميدانية واالرتقاء إلى نترنت، لقد حدثت مشاكل في االتصال بشبكة اإل

بشبكة دون االتصال فيما يتعلق بجمع البيانات التنسيق لدى برنامج شاين تحديات  جهاتكما واجهت . إصدارات جديدة من البرامج
، ولكن تم وبشكل كبير تحسين التجربة مع نسخة طل  التسجيل دون االتصال LMMSعند استخدام اإلصدارات السابقة لنظام نترنت اإل

. حيث يمكن إجراء ذلك دون اتصال بالشبكةنترنت اآلن ال يؤثر على جمع البيانات، نترنت للنظام، لذا فإن االتصال بشبكة اإلبشبكة اإل
نترنت، مما أدى إلى خطر أو تدعيمها عن طريق اإل الخدمات المتنقلة اتالك تحديات حيث لم يتم دمج البيانات من مزودكما كانت هن

" السريع"نترنت سؤااًل بشأن االختبار الحقيقي ويثير واقع موثوقية اإل. البيانات محفوظة في جهاز حاسو  واحد ألنفقدان البيانات 
افتراضات لتحديد المشاكل أو التحسينات، واالستجابة بسرعة بوجود تحسينات وإصالحات، ولكن هذا يعتمد لبرنامج، الذي يقوم على ل

 .على االتصال الجيد لمراقبة اإلصدار واستكشاف األخطاء وإصالحها
 

كما يمكن أن . محدودة إلى وقف أنشطة البرنامج في حال كان البرنامج مصمًما ببدائل اإلنترنتويمكن أن يؤدي االتصال الضعيف بشبكة 
ففي العراق، على سبيل المثال، احتاج موظف ميداني في مكان بعيد إلى تحديث كلمة . يترت  على ذلك أيًضا آثار جانبية غير متوقعة

عرضة نترنت بشكل ملح، لذا تعّين على أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات السفر إلى ذلك الميدان، وهذا األمر جعلهم المرور لشبكة اإل
لخطر محتمل، وهو ما يلغي تقريًبا الفوائد األمنية المحتملة التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السياقات التي 

 .يصع  الوصول إليها
 

لمعتمدة لمزودات مثل الكهرباء اتحديات تتعلق بالبنية التحتية، تواجه بعض المكات  الميدانية ، اإلنترنتوفضاًل عن االتصال بشبكة 
وتم التخفيف من حدة هذا األمر في مالي من خالل إدخال ألواح شمسية، وفي أماكن أخرى كانت عمليات النسخ الورقية . الخدمات

على الرغم وكان هنالك تحد  فيما يتعلق بعملية يدوية تنطوي على كتابة األسماء يدوًيا على القسائم . ضرورية لضمان وجود خيار بديل
وتعني . ، حتى من خالل دمج البريد مباشرةتسهيلها من خالل اإلدخال الرقمي للبيانات ، والتي يمكناإللكترونيةجود القوائم من و

ضرورة وجود بعض اإلبداع لطباعة البطاقات  LMMSمتطلبات شراء آلة طباعة خاصة وعل  الحبر لطباعة البطاقات الرسمية لـ 
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، كما اإلنترنتوتحتاج غالبية األدوات إلى العمل دون االتصال بشبكة . الورقية، ولكن هذا لم يؤثر في نهاية المطاف على أداء هذه العملية
 .طرية على المعدات التي سيتم شراؤها كبديل حتى يطل  تجن  فترات االنتظار الطويلةمن قبل الفرق القُ  امرتفعً  اأن هنالك طلبً 

 
 العمل المشترك بين الوظائفالتوظيف و

التي تعتمد على مجموعة واسعة من الموظفين الذين يتم تدريبهم على مجموعات أدوات محددة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من البرامج 
ال يمثل فقط وهذا . فقد شكلت فترة تبديل الموظفين تحدًيا لبرنامج شاين حيث فقدت المهارات وكانت هنالك حاجة إلى تكرار التدري 

 من توافق التكنولوجيا مع العمليةالتي تضضياع المهارات التقنية وحس ، وإنما أيًضا معرفة العمليات واستكشاف األخطاء وإصالحها 
 .تدري  متكرر لصقل المعلومات، مما يشير إلى انعدام الثقة بين الموظفين والشركاءإلى وقد أعربت الدول كافة عن حاجتها . القائمة

 
في وقت مبكر في إدخال تكنولوجيات المعلومات  موظفو الخدمات اللوجستية والماليةوعندما لم يشارك وفي بعض الحاالت، 

وتم . أدى ذلك إلى وجود أنظمة مكررة، وعمليات تدقيق ورقية متزامنةو. واالتصاالت، لم تقبل العملية الرقمية داخلًيا للمطابقة المالية
القسائم بشكل كامل من قبل فرق التمويل، وتم التعامل معها مثل النقد  مقراطية حيث أديرتكونغو الديالرية التخفيف من ذلك في جمهو
إطار لالمتثال "في  تدمجولكن لوحظ أن األدوات تحتاج إلى أن . إلجراء عمليات التدقيق المالية RedRoseحيث استخدمت الفرق نظام 

ير اإلبالغ بسب  المتطلبات المختلفة للجهات المانحة، وهذا يوضح الحاجة إلى إجراء محادثات ويمكن أن تتفاقم تقار". ونظام للتصديقات
ام التجار يق أبرزوعالوة على ذلك، . المعايير الدنيا ألغراض التدقيق والتمويل من أجل تلبية رغبات الجهات الفاعلة المختلفةمسبقة بشأن 

إجراء مراجعات نوعية اد من التوزيع األول إلى الثاني ضرورة بتخفيض جودة المو RedRoseفي العراق الذين يستخدمون نظام 
أن تجري فحًصا أوصت بعض المواقع بأنه يج  على فرق الخدمات اللوجستية و. اللوجستيةالخدمات فرق من قبل  تنفذدية مستمرة ما

وأشار موظفو برنامج شاين عند إنشاء . اجة إلى استبدالهاداخل المعدات وأجهزة الشحن وخارجها التي فقدت في الماضي وكانت هنالك ح
في الحدث التعليمي إلى الحاجة إلى التعاون بين اإلدارات، وخاصة فيما يتعلق بتطوير أسالي  للعمل جنًبا إلى جن  مع " الفريق المثالي"

عد البيانات أو إدارة البيانات، نظًرا لكمية البيانات كما أدركوا أيًضا الحاجة إلى وجود خبراء في قوا. فرق الخدمات اللوجستية والمالية
 .فهرستها بشكل بدهي لضمان االستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة لديناالتي ينبغي ترتيبها، وتخزينها، و

 
المتصور حيث يتم إعداد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت " الع ء المزدوج"الخاصة في الحاجة إلى تجن   الموضوعاتويتمثل أحد 

، أو فرض تكلفة أكثر من  لتقديم فائدة خاصة، ولكن ينتهي األمر باستغراق وقت أطول، أو الحاجة إلى نظام منفصل للعمل بشكل متواز 
. ديد هذه األنظمة والعمليات، ومشاركة األشخاص المعنيين في مراحل التصميم المبكرةوهذا يشير إلى ضرورة تح. العمليات األصلية
 .أهمية البيانات واستخدامها أمام تحدًيا آخر 2.7.3ويتناول قسم 

 

 يمة الشبكةق 4.1.3

طرية، ولتسهيل التعلم استناًدا إلى التنسيق القُ  جهاتليكون شبكة لتعزيز الملكية وااللتزام الشديدين من قبل تم تصميم برنامج شاين 
طرية في التصميم وكان ذلك اعتراًفا بالدور األساسي الذي تلعبه الحماسة والطاقة من جان  الفرق القُ . الخبرات عبر البلدان الخمسة

 .ن والتعلمضمن المنسقون العالميون وجود فرص منتظمة للتعاوو. والتعميم المستدامين لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
 

 02جمع هذا الحدث و. في أديس أبابا بشكل خاص على إظهار قيمة الشبكة 7102كانون ثاني /الذي عقد في ينايروركز الحدث التعليمي 
كونغو الديمقراطية الموظًفا من منظمة أوكسفام من ثالثة بلدان، ومن األمثلة الجيدة على التعلم المتبادل هو عندما استفادت جمهورية 

 .واستخلصت الدروس من أجل استحداث األدوات في سياقها الخاص RedRoseحًقا من تجربة العراق مع نظام ال
 
عدًدا قلياًل من البرامج يعمل على جمع عدة بلدان مًعا للتعلم من خالل األسلو  أن أشارت البلدان المشاركة في برنامج شاين إلى و

والفرص المتاحة لطل  المشورة من الزمالء اآلخرين واعتماد  اإلنترنتمن الحلقات الدراسية عبر  واستفادتالخاص ببرنامج شاين، 
تبادل المعارف الداخلية لدى أوكسفام في المراحل ق المركزي وكان ذا قيمة ليس فقط لهذا الحدث من قبل الفريوعقد . ممارسات جيدة

ومع انتهاء . فرص للتعلم والمشاركة مع الوكاالت األخرى فتحتلبرنامج شاين حيث  2إنما أيًضا تم تحقيقه تماشًيا مع نتيجة الحرجة و
البرنامج بشكل رسمي، سيكون من البديهي فتح الشبكة أمام البرامج اإلنسانية األخرى لمنظمة أوكسفام التي تستخدم وبنشاط تكنولوجيا 

افتراض أن استخدام شبكة من الموظفين لتكنولوجيا المعلومات وب. المعلومات واالتصاالت من أجل توسيع نطاق الوصول والمساهمات
يتوسع خارج البلدان الخمسة، فإنه سيكون من المفيد التواصل مع موظفي دعم واالتصاالت في العمل اإلنساني يحافظ على األهمية و

أكثر شمولية عبر منظمة أوكسفام والحيز  نحو علىالتعلم أو إدارة المعرفة المتفانين لضمان االستفادة من التعلم بشكل استباقي والعمل 
حيًزا  اكونه توعالوة على ذلك، تمثل شبكة شاين نموذًجا ينبغي أخذه بعين االعتبار وتكراره في مجاالت أخرى، حيث أثبت. اإلنساني

االعتماد على مستشارين  داعًما يتيح للموظفين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصة لتطوير الثقة، وليس فقط
 .مماثلة تواصل مع أولئك الذين لديهم تجار مركزيين وإنما أيًضا ال
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 الفريق، والبيئة التشغيلية، وطرق العملتشكيل  4.1.4

التنسيق لبرنامج شاين والبيئة التشغيلية  جهاتالموظفين لدى أوكسفام الذين تم ترشيحهم ليكونوا لقد كان هنالك مجال تعليمي كبير يحيط ب
الموظفين لدعم أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل بلد من البلدان المشاركة ببرنامج شاين اثنتين وشمل إعداد . داخل البلد

وتشمل هذه . ولوياتبسب  تبديل الموظفين أو تغييرات في األرور الوقت والتي تغيرت في بعض المناطق بم من جهات االتصال،
التقليدية بشكل أكبر من خدمات المعلومات أو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم مع مشاركة بعض " الدعم"التغييرات مزيًجا من أدوار 

 (.7اطلع على جدول )بشكل مباشر في تقديم الخدمات باعتبارهم منسقين للشؤون اإلنسانية " البرنامج"موظفي 

 
أمًرا حاسًما للنجاح، ويحدث ذلك دين المهتمين والمتحمسين والراغبين في اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وكان وجود المؤي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ولكن لم يكن من عندما يكون لدى جهات التنسيق أو موظفي الدعم بعض المعرفة السابقة بشأن 
مكاًنا بديهًيا من ويعتبر الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم في بعض السياقات . على نحو تامن كل المشاركين خبراء الضروري أن يكو

شتركة لتمكين أنشطة الرصد والتركيز بشكل كبير على يمثل نقطة انطالق مإنه االت، حيث أجل إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتص
رصد إلى التنفيذ، فإن هنالك حاجة لضمان أال تقع المسؤولية على عاتق موظفي ومع تحول التركيز من جمع البيانات وال. معالجة البيانات

وينبغي النظر إلى تكنولوجيا المعلومات . الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم بشكل تلقائي فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فإن : "وكما هو مقترح في التقييم المرحلي. ا، حيث تملكها فرق البرنامجواالتصاالت بوصفها آلية تقديم البرنامج، حيثما كان ذلك مالئمً 

ا مؤيدي البرنامج األكثر فعالية هم الذين يمتلكون القدرة والسلطة للتأثير على فرق البرنامج بشكل أوسع نطاًقا بغية اعتماد التكنولوجي
من استكشاف المشاكل التقنية وإصالحها منذ البداية، وقد مكنت مشاركة مسؤولي المعلومات والتكنولوجيا ". واستخدامها بشكل منتظم

. وأظهرت أهمية مشاركة موظفي خدمات المعلومات من البداية، على الرغم من أنه من غير الممكن لهم العمل بمعزل عن اآلخرين
أو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم بالتعاون مع خبراء البرنامج أنه اإلعداد األكثر أثبت الجمع بين خبراء تقنيين من خدمات المعلومات و

 .فعالية

 اثنتان لكل بلد – طريةجهات التنسيق الق  : 1جدول 

 إعداد جهة التنسيق الدولة

وسبل العيش الغذائي الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم، واألمن  إثيوبيا
 في حاالت الطوارئ الضعيفة

الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم، واألمن الغذائي وسبل العيش  كونغو الديمقراطيةالجمهورية 
 في حاالت الطوارئ الضعيفة

مسؤول المعلومات والتكنولوجيا والرصد والتقييم والمساءلة  جمهورية مالي
في حاالت الطوارئ  األمن الغذائي وسبل العيش الضعيفة)والتعلم 

 (في األصل

 مدير المشروع اإلنساني ومسؤول المعلومات والتكنولوجيا ونيسياإند

 الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم، والمنسق النقدي العراق

 
في  من أجل التفانيلتتمكن جهات التنسيق من تغطية القدرات الالزمة برنامج شاين نسبة مئوية من الوقت ل األوليّ  تصميماللقد حدد 
وتم الحفاظ دائًما على نسبة مئوية كحد أدنى، ولكن أشارت العديد من جهات التنسيق إلى أن وجود منسق معني بتكنولوجيا . المشروع

من خالل برنامج وأدركت بعض الدول، مثل إثيوبيا، . المعلومات واالتصاالت ألنشطة برنامج شاين يمكن أن يكون دوًرا في حد ذاته
عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعينت بشكل استباقي مسؤوالً شاين الطل  المتزايد على عمل ت

وفي العراق، تولى فريق دعم البرنامج نشر تكنولوجيات برنامج شاين، ولكن هذه الوظيفة . 7102الذي تولى المنص  لبضعة أشهر عام 
ولن تتم تغطية . لرصد والتقييم والمساءلة والتعلموظائف ا تطغىلوجيات من أن هنالك مخاوف في غيا  هذه التكنو تلم تستمر، وكان

وفي . النسبة المئوية المخصصة للوقت لجهات التنسيق التابعة لشاين بعد إغالق البرنامج، مما يشير إلى دافع مهم لعدم تمويل دور كامل
مة للغاية، ومن يشارك المنسقون في مجموعة الخبرات المختلفة القيّ بلد، فقد ال حال وظف البرنامج منسًقا جديًدا بدوام كامل في كل 
وتتمثل إحدى مزايا قرار التصميم لتغطية نسبة مئوية محدودة من الدور القائم في . المرجح أن يتوقف الدور بأكمله عند انتهاء البرنامج

 .ارها األساسيةحفاظ جهات التنسيق على وظيفتها واستمرارها في تبادل المعارف من خالل أدو
تبعية المعرفة المرتبطة ببعض األفراد على أنها إحدى المخاطر، وهذا يعني أن من المهم أن يكون الموظفون وتمت اإلشارة إلى 

وعالوة على ذلك، فإن الدالئل التي تشير إلى أن العمليات اإلنسانية األساسية ستعتمد . المتعددون واثقين من عمل األدوات وكيفية تطبيقها
وعلى . بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعني أن هذه المهارات ينبغي أن تتأصل في العديد من األدوار وطرق العمل

ال اإلنساني خبراء في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إال أنه من الرغم من أنه من غير الضروري أن يكون كل العاملين في المج
وال يقتصر . األهمية بمكان أن يكون لدى الفرق التقنية كافة بعض المعارف والمهارات األساسية في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

دام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحس ، وإنما يج  الموظفين الميدانيين بالثقة في الوقت الذي يزداد فيه استخاألمر على شعور 
 .على المديرين أيًضا بناء القدرات وفهم قيمة تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت لضمان تحقيق استثمارات مالئمة
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إذكاء الوعي على  برزت إحدى طرق ضمانو. شاينشبكة طري بين البلدان المشاركة ببرنامج تباين القبول والوضوح على المستوى القُ و
، على الرغم من إقرار القُطريمدير المستوى اإلدارة في العراق، حيث طل  الفريق وبشكل رسمي الموافقة على النشاط من قبل 

بالوظائف ليات مثل الشراء، وسّهل االرتباط التي تضمنت عمساعد ذلك على فتح البيئة التشغيلية و. الميزانية على الصعيد العالمي
طرية وجهات التنسيق بتوجيه ودعم من كما انتقلت القرارات المتعلقة بتصميم البرنامج في نهاية المطاف إلى الفرق القُ . األخرى

وضمن ذلك في معظم األحيان اتخاذ القرارات المناسبة والفعالة من . مستشارين مركزيين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفي الوقت نفسه، تم تضمين هذا اإلعداد في المكاس  المتعلقة بالكفاءة حيث . نظًرا لقر  جهات التنسيق من واقع البرنامجحيث السياق، 

. خفض الفريق المركزي من أدوات البحث وإجراء مفاوضات مع مزودي األدوات، والتي أجريت لمرة واحدة عوًضا عن خمس مرات
فعة والمتحمسة، ولم تقتصر أهمية ذلك على كونه عاماًل مهًما في اختيار الدول الراغبة في تجربة وتتألف الشبكة من جهات التنسيق المند

 .نهج جديدة وحس ، وإنما أيًضا ضمان وجود التطبيقات المالئمة والتعلم واسع النطاق في نهاية المطاف

 

 األهمية 2.7

 صورات المجتمع ومشاركة الشركاءت 4.1.1

فوائد للمنظمات غير الحكومية الدولية، ولكن من األهمية بمكان استكشاف مدى غالًبا ما يقدم إدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 
ونظًرا لطبيعة النقاشات الجماعية المركزة حيث تم اكتسا  غالبية هذه األفكار، فإن العديد . األهمية والمالءمة للمجتمعات المحلية ذاتها

فريدة بشأن كيفية النظر إلى تكنولوجيا المعلومات ألفكار في هذا القسم هي روايات صغيرة إلى حد ما، ولكنها تعرض وجهات نظر من ا
 .واالتصاالت

 
وفي كلتا الحالتين، يكون ذلك . من األمثلة الفعالة من مجموعات التركيز يتمحوران حول أمن المعامالت وضمان االستحقاقاثنان نتج وقد 

أحد أشكال  أحد مسؤولي التعداد أثناء استخدامهعندما يحصل أفراد المجتمع المحلي على شيء ملموس، كالبطاقة مثاًل، عوًضا عن مراقبة 
للنقود خشية تعرضهن واجهت النساء في العراق سابًقا قيوًدا على التنقل عند ذهابهن للسوق وحملهن و. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أعربت النساء عن شعورهن بأنهن أكثر أماًنا وأكثر قدرة ، RedRoseوعق  إدخال نظام . للسرقة، لذلك كان الرجال يقومون بالتسوق
ودون وجود نقطة تجمع أو وقت محدد وحس  " للتسوق كما يرغبن"ولم يقتصر ذلك على إتاحة المجال لهن . على السفر إلى السوق

إنها حيث  LMMSوفي إثيوبيا، فقد كشفت مناقشة مجموعات التركيز عن فوائد متصورة المتالك بطاقة ". منحهن االحترام"ًضا وإنما أي
وعالوة على ذلك، أشارت المناقشة ". أنه تأكيد على أننا سنحصل على المدفوعات خاصتنا"يشير إلى  مرتبطة بتأكيد االستحقاق، وهو ما

و إمكانية إعادة البطاقة إليهم في حال فقدانها، إلى جان  وجود تقارير إبالغ عن استخدام البطاقة ألغراض إلى أن المغزى من الصور ه
وأبلغ الناس في معظم السياقات عن أن الهواتف متوافرة لدى معظم األسر، وكان من الواضح أنه يتم جمع البيانات . أخرى تخص الهوية

 .من خالل أنشطة جمع البيانات المتنقلة
 

فقد كانوا قلقين من كون الهواتف . حيث أثار بعض الناس في جمهورية مالي مخاوف بشأن األمنومع ذلك، لم يحظ القبول بانتشار واسع، 
كما لم ترغ  بعض المجتمعات . المستخدمة لجمع البيانات تتعق  موقعهم، وأعربوا عن عدم ارتياحهم من التقاط صورهم ألسبا  دينية

وفي . كونغو الديمقراطية في التقاط صور ألفرادها، وتم تقديم تسجيل بديل يستثني الصور أينما كانت هذه هي الحالالأيًضا في جمهورية 
ث الطمأنينة في عندما لم يتم استخدامها للتصوير الفوتوغرافي كإجراء وقائي لبعبعض الحاالت، تم إلصاق شريط على كاميرات الهواتف 

مما يوحي بأنه لم يسبق لهم رؤيتها من قبل، " آالت"إلى الهواتف على أنها إندونيسيا وقد أشار بعض أفراد المجتمع في . نفوس الناس
في  KoBoToolboxوتم اختبار . ربما يختبرونهم أو يلعبون معهم مع عدم وجود تفاعل إنساني كافالمسؤولين عن التعداد ورأوا أن 

ر إليه من أجل جمع البيانات النوعية في النقاشات الجماعية المركزة، ولكن تبين أن من الصع  مواكبة سرعة التفاعل، وكان ينظ مالي
واقترح البعض . وتشير الممارسات الجيدة إلى أن عملية الجمع المتنقلة غير مالئمة للنقاشات المطولة لهذا الغرض. على أنه غير شخصي

، ولكن بطاقة الهوية نيابة عنهم، وهو أمر مالئم أكثر بالنسبة لهم السلعإصدار بطاقة الهوية، أن يقوم شخص ما بجمع  ، قبلإندونيسيافي 
بعض  تمنحوفي حين . السلعاآلن تعني أن الفرد في الصورة أو الذي تم تخزين معلوماته على قاعدة البيانات هو فقط من يمكنه جمع 

مرفق بالسجالت الرقمية لبطاقة الهوية، إال أن واقع إجراءات االلتزام يعني أن " تفويض"إمكانية الحصول على ، LMMSاألدوات، مثل 
 .هذا المجال قد يكون ذا أهمية متزايدة وينبغي أخذه بعين االعتبار

 
درين على رؤية ما يستحقونه بشكل الناس في أن يكونوا قابشأن كيفية رغبة نقاًشا مهًما  7102أثار الحدث التعليمي العالمي في عام و

ظاهرة لحاملي ومن المهم أن تكون هذه البيانات . على سبيل المثال العملمقابل  النقدفعلي أو عدد األيام التي عملوا فيها في مشروع 
وفيما يتعلق . المنظمات غير الحكوميةالبطاقات أنفسهم، وليس فقط تعقبها من خالل إجراء مسح ضوئي لشيفرة التعرف وراء أنظمة 

وهناك أداة ثق  الورق على البطاقات لتمثل عدد ساعات العمل،  استخدمتبمشروع النقد مقابل العمل في إثيوبيا على سبيل المثال، فقد 
فكرة أخرى تمثلت في استخدام بطاقات ترميز ملونة حس  المجموعات المختلفة من أجل تكرار الوضع الفعلي حيث يمكن للناس 

قصاصة ورق إلى جان  وتم في العراق توزيع . وبوضوح رؤية كيفية تنظيم االستحقاقات في المجتمع أو المعايير التي يستند إليها القرار
وضحت هذه و. وضيح السلع التي يمكن أن يحصل عليها األفراد، بما فيها الزيت والسكر، وما هي قيمة البطاقةالبطاقات من أجل ت

انتهاء البرنامج يعد ممارسة جيدة، إال أن لرغم من أن جمع البطاقات بمجرد القصاصات أيًضا تاريخ انتهاء صالحية البطاقات، فعلى ا
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وبالتالي فإن التوعية المجتمعية . بما ال يتواصلون مع المنظمات غير الحكومية بطريقة يمكن التنبؤ بهاالنازحين داخلًيا غالًبا ما يتنقلون ور
أخذ السياق بعين االعتبار، ومن األهمية بمكان . وتنمية الثقة أمران مهمان عند إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى المجتمعات

التكنولوجيا، وينبغي معرفة متى ال يكون مناسًبا إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهذا يشمل معرفة المجتمعات المحلية ب
 .يمكن تقديم خيارات بديلة وبالتالي

 لنوع االجتماعي والشموليةا 4.1.1

عن دور النوع االجتماعي وتمكين المرأة، وقد وجدت صعوبة في اإلجابة عنه يستفسر أحد األسئلة المطروحة في هذا التقرير التعليمي 
فيما يتعلق بتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث أشار معظم الناس إلى هذه المسألة على أنها مسألة كبيرة أو قضية تتعلق 

إدراج قضايا النوع االجتماعي في تكنولوجيا ن كان من العدل ال أعرف ما إ: "أحد األشخاص الذين أجريت معهم المقابلة وذكر. بالبرنامج
وبداًل من ذلك، نحن بحاجة إلى دفع فرق البرنامج وفرق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم للنظر في هذه المسألة . المعلومات واالتصاالت

فوائد البيانات الرقمية المصنفة حس  نوع الجنس لضمان العينات التمثيلية، وكيف أن وأشارت معظم الدول إلى ". على نحو شامل
الذكور واإلناث يعد ممارسة طبيعية حتى لو كان ذلك في بعض السياقات، مثل المسؤولين عن التعداد من توظيف عدد متساو  من 

 .بعض النساء المتزوجات ال يستطعن الذها  إلى الميدانن إحيث كونغو الديمقراطية ومالي، ويمكن أن يشكل ذلك تحدًيا الجمهورية 

 
وثمة تحد  أمام الشمولية يمكن أن يتفاقم بفعل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وإن كان غير مثبت، يتعلق بالمهارات المطلوبة لجمع 

البيانات المتنقلة توظيف معلمين من خلفية أكثر  تطلبت أنشطة جمعمثل إثيوبيا، وفي بعض السياقات، . البيانات على الهواتف المحمولة
 وكتبت االستطالعات. تعليًما، مما قد يؤدي إلى تغيير اتجاه المحادثات مع مجموعات مختلفة في المجتمع، وخاصة من السكان المهمشين

يزيد من وها جامعو البيانات في بعض السياقات بلغات مختلفة، بما فيها اللغة اإلنجليزية، مما يضيف مجموعة مهارات أخرى يطلب
التكنولوجيا، حيث تسهل معظم أدوات جمع البيانات بوغالًبا ما ترتبط هذه المشكلة بالبشر وليس . خطورة ضياع األفكار في الترجمة

وتمثل أحد الدروس المحددة في العراق في إدخال نظام متعدد اللغات يشمل اللغتين اإلنجليزية والعربية في . ترجمة األسئلة واإلجابات
وسيكون األمر أكثر فعالية لو تم إنشاؤه منذ . إعادة صياغة االستطالع بأكمله إلى الحاجة إلى إلى حد ما، مما أدى إلى Mobenziمنصة 
 .البداية

 مشاركة الشركاء 4.1.3

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مل سوى عدد قليل من البلدان المشاركة في برنامج شاين بشكل مباشر مع الشركاء في تطبيق لم يع
باستثناء اندونيسيا التي ذكرت أن شريكها رأى أن التدري  الخاص بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما هو إال مهارة كانت تقدمها 

نت إثيوبيا شركاء في سبعة شركاء، وضمّ إندونيسيا وقد دربت ". يضيفوه إلى ملفهم الشخصي"وهو يمثل شيًئا يمكن أن منظمة أوكسفام، 
. ، ولكن لم يتم توفير رسوم المعدات والترخيص الستخدامهاغير الحكومية المحلية أنشطة بناء القدرات، فضاًل عن التعاون مع المنظمات

 .مقراطية قيود على إمكانيات العمل بين الوكاالت بسب  مشاركة البيانات ومخاوف تتعلق باإلحالةكونغو الديالوكان في جمهورية 
 

إمكانيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة أوكسفام، ولكن ونظًرا ألن الشراكات هي برنامج شاين من أجل اختبار  وقد صمم
عن كيفية النظر في تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بشكل أكثر شمواًل في  طريقة أساسية في العمل، فإن هنالك بعض التساؤالت

جًدا بالنسبة للشركاء حيث تضع في االعتبار كيفية تغطية تكاليف تكنولوجيا المعلومات مهمة وتعتبر النماذج المستدامة . المستقبل
 هذا التوضيح من المرجح أنبيانات بين الكيانات المختلفة، وستكون هنالك حاجة في المستقبل إلى توضيح كيفية تدفق ال. واالتصاالت

 .من أجل ضمان حصول الشركاء المناسبين على حق الوصول إلى البيانات المختلفةيتطل  اتفاقيات صارمة لمشاركة البيانات 

 قهمية األدوات والن هج المختارة للسياأ 4.1.4

وليس فقط إلظهار االمتداد الجغرافي  9ضمان أن تتولى الدول المناسبة البرنامج،وضعت معايير في مرحلة تصميم برنامج شاين من أجل 
طرية من أجل استكشاف السياقات التي تالئمها ضمان الحماسة والقدرة من قبل الفرق القُ ونوع االستجابة اإلنسانية، وإنما أيًضا ل

الختبار األشياء التي لم نكن قادرين على "المتعلقة بالتعلم عبر برنامج شاين في إتاحته المجال  الموضوعاتويتمثل أحد . التطبيقات
وكان هنالك الكثير من التشويق حيث تتمتع الجهات المانحة بالحكمة والثقة لالستثمار في برنامج مدته ثالث سنوات بهدف ". تجربتها

 .ات مختلفةالتركيز على تعلم ما يجعل األدوات تعمل في سياق
 

اعتراًفا بأنه يمكن لتطوير األدوات المعدة حس  الطل  أن يكون " الشراء وليس البناء"على أوكسفام الموصى به  منظمة نهج ويركز
وكان يجري في أحد السياقات ما قبل برنامج شاين تطوير . فاعليةمكلًفا وقد تكون صيانتها صعبة، مما يجعل شراء األدوات الجاهزة أكثر 
بعض االهتمام في كيفية اختيار البلدان المشاركة في برنامج شاين على األدوات المعدة حس  الطل ، وفي الحقيقة، تولي بعض معايير 

ها فريق برنامج تكنولوجيا المعلومات وكشفت فرصة التدري  التي أجرا. أداء هذه الحلول المعدة حس  الطل  لوضع افتراضات لالختبار
وتم تبديل األدوات التي . واالتصاالت المرتبطة ببرنامج شاين عن أن تطوير هذه األدوات كان بطيًئا ومكلًفا وال يجري تطبيقها حالًيا
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ضيف قيمة على عق  بعض التأثيرات بحلول موصى بها وتوقف تطوير األدوات حس  الطل ، مما يدل على قيمة الشبكة وي اختيرت
 .حلول األدوات الجاهزة فعالةإن كخيار افتراضي حيث " الشراء وليس البناء"مبدأ 
 

الكثير من األدوات التي ينبغي لنا تجربتها "أصحا  المصلحة في برنامج شاين الذين طالبوا بضبط األدوات أن هنالك وشعر العديد من 
ونتج عن ذلك . األدوات المختلفة المقدمةعن بعض االلتباس بشأن  7102آذار /وكشف الحدث التعليمي المنعقد في مارس". والتعلم بشأنها

فإن عض السياقات، تكون متاحة أكثر في ب ربماالتكلفة  وفي حين أن األدوات منخفضة. السياقب واإلحاطةمعرفة أهمية التفكير في الفوائد 
لذلك ينبغي أن تعتمد غالبية برامج . نحو أدوات أكثر سهولة لالستخدامي أن تكون موجودة عادة ما تحول الخيار المهارات التقنية التي ينبغ

ويستثنى من ذلك العمل في االتحادات حيث قد . منظمة أوكسفام أدوات موصى بها لالستفادة من الخبرات المركزية والنماذج المثبتة
 .الداخلي الختياراتتجاوز األدوات التي تدعم طرق العمل 

 
وأشار . البطيئة وقًتا لتوفير المختصين، ولكن تعطي حاالت الطوارئ السريعة أولوية لإلعداد السريع والمرنوقد تتيح االستجابة اإلنسانية 
ويتعين فتح ". في حاالت الطوارئ ألنها تحتاج إلى وقت( تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)ال يمكننا "الفريق في مالي إلى أنه 

ن في مجال التي تمت تجربتها واختبارها بالنسبة للعامليحيز لالبتكار من أجل تطوير نهج جديدة، ولكن الطل  مرتفع على النماذج 
 .سانية بوجود وقت محدود للمواءمةاإلن االستجابة

 
 7ويوضح شكل . مع نماذج تعليمية وداعمة موحدة بشكل أكبر في منظمة أوكسفاموهذا هو السب  في التوجه نحو األدوات المنظمة 

وهذا . المماثلة الُنهجو استراتيجية أوكسفام للعمل من خالل أنظمة االبتكار لدعم تحديد المتطلبات الواضحة والمستقرة لتلبية االحتياجات
 .يتماشى مع رؤية مجموعة قياسية من الوظائف المتخصصة التي يمكن أن تتطابق مع سياق الحاجة

 
 إجراءات خدمات المعلومات لمنظمة أوكسفام لالبتكار في التكنولوجيا وضبط األدوات: 1شكل 

 

 
 

 التي أخذت وتشمل بعض األدوات. اإللكترونيةفي برنامج شاين ظهور الحاجة إلى التعامل مع القسائم النقدية ومن األمثلة الجيدة على ذلك 
التابعة ( SCOPE)والمعامالت الرقمية، ومنصة سكو   اإللكترونيةالتي تقدم مجموعة من الخدمات النقدية  10sQuidفي االعتبار أداة 

وبطاقات االئتمان أو مزودي الخدمات النقدية  11،"منصة رقمية إلدارة المستفيدين والنقل" وهي عبارة عن: لبرنامج األغذية العالمي
مالئمة بسب  قضايا مثل السيولة، وسهولة المية بناًء على المتطلبات، ولكنها لم تعتبر حلول المحلية والعوتم النظر في ال. المتنقلة

 .RedRoseاالستخدام، واالتصال، والثقة، والتكلفة، والوظيفة، مما أتاح الفرصة لتجربة 
 

النظر في قابلية التشغيل البيني ودمج األدوات بحيث يمكن تخزين مجموعات البيانات في أحد المجاالت الرئيسية ذات األولوية هو إن 
بتعزيز أجزاء من معضلة أكبر وسيتيح وهذا سيسمح لألدوات المختلفة . ول إليها وإجراء تحليل قابل للمقارنة بينهامواقع يمكن الوص

طرية المجال للتركيز على إيجاد وظيفة تتالءم مع سياقها أو مشكلتها، عوًضا عن الحاجة للتسوية بحًثا عن أداة واحدة لتلبية للفرق القُ 
البيانات المتعلقة  بتسجيلالبيانات بحرية أكبر، على سبيل المثال، من شأنه أن يسمح كما أن السماح لتدفق  .غالبية االحتياجات العامة

وهذا يتماشى مع . يتم ربطه بنظام الرصد ما بعد التوزيع لتقييم خبراته، وبناء أساس داللي أكثر صالبةل LMMSفي نظام بشخص ما 
ها الحاجة إلى تحديد أولويات البيانات المسؤولة، حيث ستسمح األنظمة المتينة لمعالجة البيانات بالمزيد من الدعم والحلول التي تم ترتيب

لتخلص من االتذكير بو، ماذاوإدارة متينة قائمة على األدوار لمنح اإلذن لمن يمكنه الوصول وإلى مسبًقا لتخزين البيانات بشكل آمن، 
 .في حال عدم الحاجة إليهاالبيانات 
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 حليل البيانات واستخدامهات 4.1.5

في حين أن من المفترض أن تسهل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جمع مزيد من البيانات حيث يمكن للموظفين إكمال اإلجراءات 
إتاحة المزيد من الوقت، إال أن زيادة كمية البيانات نتيجة العتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لم يكن أمًرا حاسًما في بسرعة أكبر و

وقد بدا أن هنالك افتراضات بشأن مدى قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحدها على تعزيز القدرة . االستعراض التعليمي هذا
لم تفعل تكنولوجيا المعلومات "ختبارات األساسية، االإجراء المشاركين في االستعراض التعليمي إلى أنه بعد  وأشار أحد. التحليلية

قمنا بإجراء الكثير من االستطالعات ولدينا انطباع بأن "وعالوة على ذلك، ". واالتصاالت أي شيء بشأن البيانات ذات الجودة المنخفضة
 ".إننا نستخف بالعمل المتعلق بمعالجة البيانات. أي شيء آخر يأتي الحًقا سيكون سهاًل 

 
وقد استخدمت بعض البلدان المشاركة ببرنامج شاين التحليل ضمن التطبيق حيث تكون بعض األدوات جاهزة ويتم إنشاء جدولة للبيانات 

االطالع على يمكن تابة تقرير، حيث ولم تكن هنالك حاجة إلى كوكان هذا األمر ناجًحا جًدا في العراق . ورسوم بيانية بشكل تلقائي
، ولكن متطلبات المهارة (Qlick Sense)، وكليك سينس SPSSو SPHINXوقدم آخرون برامج تحليل مثل . البيانات بسهولة

وفي حين أنه يمكن ألدوات تكنولوجيا المعلومات . إكسلوالتكاليف المرتفعة الستخدام هذه األدوات تعني اختيار استخدام برنامج 
عن نظام  إنشاء رسوم بيانية، إال أنه من األهمية بمكان فهم أنها ليست بديالً واالتصاالت إجراء اختبارات أساسية للدقة، والتحليل، و
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تقديم مراجعة . الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم أو الخبرات البحثية والدقة

مة لمساعدة المنظمات غير الحكومية على ضمان استخدامها الفعلي للبيانات التي تجمعها وفًقا لمبادئ البيانات المسؤولة لتحقيق الحد حاس
 .ع ء االستطالعات للمجتمعات الممثلة من خالل البيانات/األدنى من البيانات وتقليل تع 

 

 الكفاءة 2.3

 ماذج الدعمن 4.3.1

بل فريق برنامج تكنولوجيا المعلومات للنجاح توفير الموارد مسبًقا والتوصيات بشأن األدوات من ق  المهمة لقد كان أحد العوامل 
ومن أهم الفوائد الملموسة للشبكة تبديد المخاوف المتعلقة بالتكلفة الباهظة لإلعداد حيث تم البحث عن األدوات . واالتصاالت المركزي

الستخدامها بسهولة أكبر، كما أن اآلثار المترتبة على التعليم الذي يؤثر على الصورة العالمية تتيح  واستثمارها مركزًيا، مما أتاح الفرص
إنشاء مثل هذا االستثمار في ميزانيات البرنامج دون نماذج مثبتة وتكاليف مفصلة، وسيكون من الصع  جًدا . لالستثمار تحقيق الفوائد

 .ة انطالق للتجربة والسماح باتخاذ القرارات لنقل جمع التبرعات والتطبيقات في المستقبلولكن كان برنامج شاين قادًرا على فتح نقط
وذكرت جهات التنسيق أن الدعم ينبغي أن يكون في الوقت المناس  وأن يكون متجاوًبا، وينبغي استخدام الموارد عبر الفرق بما فيها 

في تكنولوجيا مجال اإلنساني، ومستشاري الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم مستشاري تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملين في ال
كان الدعم المقدم من قبل أخصائي إدارة دورة البرنامج و. المعلومات واالتصاالت، وأخصائي إدارة المعلومات، والدعم اإلنساني المتنقل

بالغ  اأمرً  ُيعدوفي حين أن تدري  الموظفين . ال يقدر بثمن فيما يتعلق بضمان استيعا  التعليم، والتقارير المحدثة، وإدارة الميزانية
 .هلة االستخداماألهمية، إال أنه ينبغي الحد من تدخلهم لتحري الخلل وإصالحه من خالل حلول جاهزة وس

 
تدري  من أجل تجديد اللقد كانت ردود الفعل على التدري  الخاص ببرنامج شاين إيجابية، ولكن هنالك إدراك كبير للحاجة إلى 

، وتحليل (ليشمل إجراءات كالموافقة)المعلومات، وخاصة عندما يجري تبديل الموظفين والحاجة إلى تضمين تصميم االستطالع، والتنفيذ 
دعم المزيد من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واإلقرار بالحاجة إلى " التوسع التخطيط من أجل"وتم التأكيد على الحاجة إلى . ناتالبيا

 .واالتصاالت محلًيا دون الرجوع إلى المقر الرئيسي

 

 االستدامة 2.2

 لمساهمة في التعلما 4.4.1

على وجه التحديد كإقرار بأن برنامج شاين قد تناول القيمة الفعلية للبرامج المختارة بقدر ما تناول إنشاء صورة  2وضعت نتيجة 
محددة المجال لمشاركة وأتاحت بعض الفرص ال. للممارسات الجيدة من أجل إتاحة المجال للتعاون والمشاركة ضمن المجال اإلنساني

الرصد والتقييم )في لندن  MERL Techبما في ذلك تقرير للجنة حاالت الطوارئ في الكوارث، ومنصة  التعلم من برنامج شاين،
كما أن لدى برنامج (. عرض مع منظمة إنترنيوز بشأن البيانات المسؤولة)، ومؤتمر االبتكار اإلنساني في أكسفورد (والبحث والتعلم

أحد األشخاص  سعىوفي إحدى المناسبات،  12.والممارسة التابع لمنظمة أوكسفاملكتروني للسياسة شاين صفحة مخصصة على الموقع اإل
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. اإلنترنتمن وزارة التنمية الدولية في إثيوبيا إلى إيجاد خيارات متاحة للرصد القائم على التكنولوجيا ووجد برنامج شاين أثناء بحثه على 
 .في إثيوبيا والتعلم من أنشطة شاين الجاريةطري ومن هنا فقد كانوا قادرين على التواصل مع الفريق القُ 

 
بتعمق من  اإللكترونيةتشمل التقييم المرحلي وتتناول القسائم  اإلنترنتتم حضور سلسلة من الندوات عبر شبكة وعلى الصعيد الداخلي، 

مياه والصرف الصحي والنظافة روابط مع مشروع بناء القدرات في خدمات ال وأنشئت. قبل موظفين في أوكسفام، وينبغي نشرها خارجًيا
سويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، حيث وفرت الصحية في إثيوبيا كجزء من اتفاقية الشراكة اإلنسانية الذي وضعته أوكسفام مع الوكالة ال

آثار غير مباشرة على  وجودوأبلغت العديد من جهات التنسيق عن . حيًزا لمشاركة التعلم وإثارة أفكار جديدة اإلنترنتإحدى الندوات عبر 
كونغو الديمقراطية لموظفي اتحاد المياه والصرف الصحي التدري  في جمهورية  خصصعلى سبيل المثال، : األخرى الُنهجالبرامج و

، وتم استيحاء SurveyCTOاستخدام االتحاد بأكمله لنظام حيث أدى إلى ( SWIFT)والنظافة الصحية المستدامة في السياقات الهشة 
وساهمت العديد . برنامج سبل العيش بشأن سالسل القيمة للعسل في إثيوبيا من خالل استخدامات جمع البيانات المتنقلة في برنامج شاين

بشكل فعال في التعلم من ، والتدري ، وورش العمل، والتواصل الشفهي، وحاالت الدراسة اإلنترنتمن الندوات عبر شبكة  الُنهجمن 
 .الشخص خبيًرا تقنًيا بشكل كامل ل اإللهام وبناء ثقة الموظفين دون الحاجة إلى البدء من نقطة الصفر أو كونخال

 يارات للخطوات التاليةخ 4.4.1

حقق وفي بعض النواحي، . من أجل التوسع الحالي، والتسليم، والتحويلمن الخيارات  اهنالك عددً فإن مع اقترا  برنامج شاين من نهايته، 
وتم تصميم البرنامج ونشره بوصفه برنامًجا عالمًيا، حيث أتيحت له مزايا الرؤية والموارد العالمية في سياق يصع  . برنامج شاين هدًفا

دائًما في إكمال البرامج القائمة حس  التصميم كممارسة للتعلم بهدف واضح يتمثل في  شرعفقد وفي الوقت ذاته، . فيه بيع نموذج تجريبي
 .إحالة األنشطة ليتم تضمينها كلًيا في سياقات البلدان

 
وهنالك اآلن طل  كبير من . بيد أنه لم تكن هنالك مراقبة كافية على التكاليف على المستوى المحلي وذلك ألن الميزانيات كانت مركزية

طرية على مجموعات من الميزانيات النموذجية التي يمكن تخصيصها وتسليمها إلى مديري المشاريع لتضمين جزء أكبر بل الفرق القُ ق
إلى تحديد األدوار والمسؤوليات المتعلقة باألنشطة اليومية مثل إدارة التراخيص وتدري  صقل وهنالك اآلن حاجة مستمرة . من العمل
 .المعلومات

 
الحفاظ على دور التعلم ال يزال هنالك طل  قوي على الشبكة من أجل فالمرتبط بإتمام تمويل برنامج شاين، غم من التحول وعلى الر

بعض جهات  وقدمت. ستيعا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتال –والبلدان الجديدة  –والدعوة للموظفين من أجل دعم بعضهم البعض 
القمصان المميزة بعالمة تجارية، مما سيساعد على إبقاء / وضع شعار مع بعض الملصقات اقتراحات بشأن التنسيق في برنامج شاين 

توسيع نطاق لجهات التنسيق من أجل ( مثل قائمة أو مجموعة شبكة داخلية)الشبكة فعالة، كما أعربت عن الحاجة إلى تحديد حيز 
 .ات، وفرص التمويل، ونصائح بشأن تصميم البرنامجوإنشاء صالت مع بلدان جديدة لتبادل األدوالمحادثات 

 
وهنالك ثقة عالية بأن البلدان المشاركة في برنامج شاين كافة ستستمر في أخذ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعين االعتبار بشكل 

وقد وضعت . وات الجديدة أو يجربهاكما أنها أيًضا في وضع أفضل لتكون من أوائل من يعتمد األد. القائمة الُنهجروتيني وستستخدم 
 أخذ المبادرات العالمية المستقبلية المزيد من المجاالت الموضوعيةأن تحيثما أمكن ذلك من أجل جميعها أفكاًرا لتطوير ابتكارات مستقبلية 

وينبغي ألي تمويل أن يعتمد نهًجا موضوعًيا أكثر متانة . حيث يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تلع  دوًرا بعين االعتبار
وطل  مرتفع على برامج التحويالت وهنالك على وجه الخصوص مجاالت ناشئة . وتركيًزا للتعلم من البدايات الطموحة لبرنامج شاين

كرصد نقل المياه  اإلنترنتآلية قائمة على النقدية في السياقات المفتوحة ورسم الخرائط في نظام المعلومات والجغرافية، فضاًل عن تقنيات 
وتواجه منظمة أوكسفام على نحو متزايد الحاجة إلى التكنولوجيا من أجل استكمال المشاركة مع المجتمعات المحلية . عن طريق الشاحنات

لك مواجهة الفرص غير وإنشاء الثقة، وكذويهدف ذلك إلى تطوير عالقات بّناءة . بشكل مباشر حيثما أمكن ذلك وليس لتحل محلها
 .المتساوية التي تعتمد على التكنولوجيا وحدها
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 والتوصيات الستنتاجاتا  2
 

 االستنتاجات
 

 نجاحات المشروع
 

  ،تم إحراز تقدم كبير في تحقيق النتائج في برنامج شاين، حيث أثبتت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قدرتها على توفير الوقت
 .استخدام البيانات بشكل متجاو  عبر العمليات اإلنسانية المتعددةوتعزيز الدقة، وضمان 

  وفي حين يمكن . من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ذاتها –إن لم تكن أكثر أهمية  –أنها مهمة أثبتت العملية اإلنسانية
إال أنها تحتاج إلى المواءمة مع برامج الجودة، لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توفير الوقت، وزيادة الكفاءة والدقة في البيانات، 

 .والتصميم الفعال، والموظفين المهرة حتى تكون فعالة من أجل ضمان االستخدام الدقيق للبيانات وتطبيقها

  وكان توفير . ، حيث كان جمع البيانات المتنقلة أكثر الوظائف الشائعة المدارة بنجاح3و 0يتمحور أهم تقدم محرز حول نتيجة
مقارنة بالعملية  إندونيسياشيوًعا، على سبيل المثال، تم خفض الوقت المستغرق لجمع البيانات إلى النصف في الوقت أكثر الفوائد 

للمصادقة على األفراد، والحد  7وقد استخدمت عمليات التسجيل المرتبطة بنتيجة . Mobenziالورقية وذلك من خالل تقديم منصة 
األكثر ابتكاًرا من خالل آليات التنفيذ بما فيها  الُنهج 7وشملت نتيجة . لتعزيز اتخاذ القرارات المتجاو من الغش، وتقديم مقاييس 

وهنالك . التخلص من القيود المفروضة على التنقلاألمن والمهمة ومن بين الفوائد . واالستجابة الصوتية التفاعلية اإللكترونيةالقسائم 
االتصاالت باعتبارها "المعلومات واالتصاالت دوًرا في تبادل المعلومات بما يتماشى مع مبادئ احتمال كبير بأن تؤدي تكنولوجيا 

 .وتبدي منظمة أوكسفام اهتماًما متزايًدا في تطوير التصميم والممارسات الجيدة بشكل أكبر 13،"مساعدات

  أنشطة المساءلة، غير أن بعض االفتراضات في مرحلة التصميم المبكرة في تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوًرا مهًما في
بشأن الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها قد استخفت بالقيود التي تعترض االتصال األساسي للهواتف وتثقيف  2إطار نتيجة 

ي  للفروقات السياقية لضمان الشمولية، على وينبغي أن تكون األنشطة المتعلقة بالمساءلة إبداعية وأن تستج. المجتمعات المتضررة
سبيل المثال، من خالل إعطاء األولوية للتواصل الشفهي غير المنظم، والعمل مع السلطات المحلية في القرية، وتعزيز العمليات 

 (.وعدم االقتصار على التواصل عن بعد)المباشرة 
 

 الدروس المستفادة
 

  تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ال تكون مالئمة في  بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، وأنّ التوعية ومن المهم إدراك الحاجة إلى
وال تزال االتصاالت تشكل تحدًيا كبيًرا أمام اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، . بعض السياقات بسب  تصورات المجتمع

 .بشكل جزئي على األقل اإلنترنتل دون االتصال بشبكة وال يزال هنالك طل  مرتفع على الحلول التي يمكن أن تعم

  برنامج شاين يشجع التجري  والتعلم واتخاذ القرارات فقد تنبأ ذلك بالتطبيقات إن مركزًيا، وحيث تم البحث عن أدوات واستثمارها
. وغالًبا ما يتوقع وجود أداة واحدة لتطبيقات وسياقات متعددة، ولكن الحقيقة هي أنه ال يوجد أداة واحدة مالئمة للجميع. المستقبلية

ومع إنجاز . وينبغي أن يتحول التركيز إلى النظر في مجموعة من الوظائف المتخصصة التي يمكن أن تتالءم مع السياق أو الحاجة
فإن هنالك حاجة إلى المزيد من العمل على دمج األدوات المختلفة وقابلية التشغيل البيني فصلة، العدد المتزايد من المهام المن

لمجموعات البيانات بحيث يمكن تجميع هذه الوظائف والبيانات في نهاية المطاف مًعا، مما يتيح مجموعة أدوات قابلة للتشغيل البيني 
 .إلى جان  تحليل قابل للمقارنة بينهامواقع يمكن الوصول إليها  وأوسع نطاًقا حيث يتم تخزين مجموعات البيانات في

  مدى قدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحدها على تعزيز القدرة التحليلية، ومن المهم أن نفهم وضعت افتراضات عديدة بشأن
 .ة البحثية والدقةأو الخبرللرصد والتقييم والمساءلة والتعلم  أن أدوات معالجة البيانات ليست بديالً 

  الفنيين من خدمات المعلومات أو الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم بالتعاون مع خبراء البرنامج أنه الفريق أثبت مزيج الخبراء
، وهي ال تقع تلقائًيا تحت مسؤولية الرصد والتقييم والمساءلة والتعلمومن المهم أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . األكثر فعالية

ويعد إعداد شبكة شاين نموذًجا ينبغي أخذه في االعتبار . ما يكون استخدامها مرتبًطا بتنفيذهمملوكة من قبل فرق البرنامج عند
ويتعين تحديد األنظمة والعمليات في وقت مبكر . لتكراره في مجاالت أخرى، حيث أثبت أنه حيز داعم يوفر للموظفين الثقة واإللهام

في أنظمة لضمان مشاركة العديد من أصحا  المصلحة في مرحلة مبكرة من أجل تضمين عمليات مماثلة تعمل بشكل متزامن 
 .مختلفة

 المعارف والمهارات  كان نهج دعم نسبة من جهات التنسيق من مهام الدعم والمهام التقنية مهًما جًدا للنجاح حيث أتاح الحفاظ على
 .بعد انتهاء دورة برنامج شاين

  والتدري ، وورش العمل، والمحادثات الشفهية، ودراسات الحالة بشكل فعال اإلنترنت، من الندوات عبر الُنهجساهمت العديد من ،
 .لشخص خبيًرا فنًيا بشكل كليفي التعلم من خالل اإللهام وبناء ثقة الموظفين دون الحاجة إلى البدء من نقطة الصفر أو أن يكون ا

  هنالك مستوى عال  من الثقة بأن البلدان المشاركة في برنامج شاين كافة ستواصل بشكل روتيني أخذ تكنولوجيا المعلومات
 .القائمة الُنهجواالتصاالت بعين االعتبار واستخدام 
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 توصيات
 
   تتعلق بعض االعتبارات الرئيسية للميزانية واالتصاالت، فستكونولوجيا المعلومات طري جديد اهتماًما بتكنقُ في حال إبداء مكت 

بل مجموعة من موظفي البرنامج وموظفي الدعم التقني، وسيعتمد وينبغي ضمان الدعم من ق  . المعدات، والتراخيص، والتدري ب
أوكسفام النظر في استخدام األدوات ويج  أن تكون نقطة البداية لموظفي . النسبة المئوية للوقت على السياقالموظفون المشاركون و

وينبغي أن يؤخذ تأثير االتصال . LMMS، وSurveyCTO، وMobenziالقياسية الموصى بها للوظائف المشتركة، بما فيها 
 .بعين االعتبار عند التصميم وكذلك خطط االستدامة والملكية الجارية على مستوى البلد اإلنترنتالمحدود بشبكة 

 االستثمار مقدًما في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ينبغي مسبًقا إعداد النماذج القياسية التي تشمل تكنولوجيا  نظًرا للحاجة إلى
طرية بتخصيص ميزانيات نموذجية وإدراج تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في المعلومات واالتصاالت للسماح للفرق القُ 

 .تطبيقات التمويل

 البرنامج، والفرق الفنية كافة مزودين بالمعارف ومديرو في المجال اإلنساني،  ن الميدانيون العاملونينبغي أن يكون الموظفو
تصبح وبشكل متزايد عنصًرا حاسًما في تقديم إنها والمهارات األساسية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث 

ق يحتاج إلى خبرة متخصصة، ولكنه يحتاج على األقل إلى إدراك وهذا ال يعني أن كل عضو في الفري. المساعدات اإلنسانية
ويحتاج أي تطبيق مستقبلي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى . اإلمكانيات والقدرة على االستفادة من النتائج ذات الصلة بعمله

ركيز على مهارات قاعدة البيانات وجودة بوقت مخصص للبرنامج وموظفي الدعم التقني، إلى جان  بناء القدرات وزيادة التالدعم 
 .البيانات

 للعمليات القياسية بالنسبة  واختيارها لتنظيم األدواتمهمة ومع ذلك، هنالك نقطة تحول . من المهم توفير حيز لتجربة األدوات الجديدة
بعض األدوات المجانية، إال أن متطلبات وعلى الرغم من وجود . للمنظمات الكبيرة التي تخطط للدعم وقابلية التشغيل البيني للبيانات

التدري  والقدرات تشكل عائًقا كبيًرا أمام تطبيقها في معظم السياقات ما لم تتوافر المهارات التقنية وتقتصر المعرفة على عدد قليل 
لول موصى بها بشكل غيابي، وفي منظمة أوكسفام، يج  أن تبدأ التطبيقات الجديدة للنماذج التي تم اختبارها سابًقا بح. من الخبراء

كتلك المتوافرة في مجموعة أدوات المسح المتنقل، ما لم يكن هنالك استثناء قابل للتطبيق، على سبيل المثال، عند العمل في 
 .االتحادات حيث قد تتجاوز األدوات التي تدعم طرق العمل االختيار الداخلي

  على  االشركاء لضمان استدامة استيعا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقدرتهيج  إيالء مزيد من االهتمام للتنسيق ومشاركة
 .تعزيز التعاون

  ستبقى مبادئ البيانات المسؤولة اعتباًرا رئيسًيا يوجه استيعا  تصميم الممارسات الجيدة في اعتماد تكنولوجيات المعلومات
 .واالتصاالت

 ة للتعلم عبر سياقات متعددة إلنشاء صورة للممارسات الجيدة في اعتماد تكنولوجيا هنالك قيمة عالية للمبادرات التي تعطي أولوي
على الصعيد العالمي، لذا يج  وضع تدابير ومن الواضح وجود حاجة إلى عقد التعليم وتنظيمه وتعميمه . المعلومات واالتصاالت

وتؤدي . وجيات المعلومات واالتصاالت لالزدهارمثل الفرص المتعلقة باالتصاالت لشبكات الموظفين الذين يستخدمون تكنول
المجتمعات الممارسة قدًرا كبيًرا من العمل للحفاظ على استمراريتها واعتدالها، لذا يج  أن تكون جهات التنسيق التابعة لشاين فاعلة 

 .في توفير حيز للتعلم يكون مالئًما لها

 موضوعية أكثر قوة  هج  خال نماذج مماثلة، وخاصة فيما يتعلق بنُ هنالك طل  للحصول على التمويل لمواصلة عمل الشبكة وإد
وهنالك على وجه الخصوص مجاالت ناشئة وطل  متزايد على برامج التحويالت النقدية في السياقات المفتوحة ورسم . وتركيًزا

وتعد آليات . د نقل المياه بالشاحنات، كرصاإلنترنتت اآللية القائمة على الخرائط لنظام المعلومات الجغرافية، وكذلك التكنولوجيا
 .المساءلة التي تخولها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجااًل آخر ينطوي على إمكانات كبيرة
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 قائمة المساهمين: 0ملحق 
 

 الدور الدولة االسم

 منسق عالمي لشبكة شاين المملكة المتحدة آنا كونداخشيان

 عالمي لشبكة شاين منسق المملكة المتحدة لورا إلدون

 أخصائي إدارة دورة البرنامج المملكة المتحدة فاطمة علي

اإلنسانية للوكالة السويدية للتعاون اتفاقية الشراكة منسق  المملكة المتحدة ريبيكا أوين
 اإلنمائي الدولي

 موظف الدعم اإلنساني للتخطيط والرصد والمساءلة والتعلم زيمبابوي ديستيليا نغوينيا

 منسق االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ إندونيسيا أغوستينوس أريبوو نوغروهو

 مسؤول المعلومات والتكنولوجيا إندونيسيا جوشوا أديدجاجا

 منسق األمن الغذائي وسبل العيش في حاالت الطوارئ كونغو الديمقراطيةالجمهورية  فرانشيسكا راينهارت

 منسق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم العراق بولو –رودلين أبيال 

 مسؤول المعلومات والتكنولوجيا مالي أومو كين

 منسق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم مالي سيكو دومبيا

 منسق الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم إثيوبيا فيلي  غونتا

 أخصائي الثروة الحيوانية إثيوبيا أدينحمدي 

 مستشار جودة البرنامج إثيوبيا أبريهام فيسيها

 منطقة سيتي –منسق االستجابة لحاالت الطوارئ  إثيوبيا بوريس فيتالسيل

 منسق األمن الغذائي وسبل العيش الضعيفة في حاالت الطوارئ إثيوبيا ليشان تسيهي

مستشار األمن الغذائي وسبل العيش الضعيفة في حاالت  إثيوبيا سولومون ميدهاني
 الطوارئ

 عداد إثيوبيا أرافو محمد

 عداد إثيوبيا عبدي حسن

 عداد إثيوبيا أدين أوالي
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 مالحظات
 

                                                           
1
لية تضمنت المعايير مجموعة من السياقات فيما يتعلق بنطاق حالة الطوارئ، ومرحلتها ونوعها، باإلضافة إلى االتصال، واللغة، والمعرفة الحا  

ستدام، فقد اعتبرنا الحماسة والحيوية من جان  الفرق ومن أجل تعزيز الملكية وااللتزام الشديدين بالتصميم الم. بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 المشاريع مع ذلك أمكن حيثما التعاون أوجه الستكشاف سعينا كما. واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الناجح التعميم لضمان أساسًيا أمًرا القُطرية
 إن وحيث. الوطنية والهيئات الحكومات مثل األساسية، الفاعلة الجهات على للتأثير الفرص إلى باإلضافة المختلفة، القطاعات وبين األخرى

 لتكنولوجيا يمكن حيث المالئمة القائمة المشاريع تحديد فإن أهدافها، تحقيق في البرامج لدعم تمكينية عناصر هي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيات
 .أساسي أمر هو قيمة تضيف أن واالتصاالت المعلومات

 
2
 .5102/5102 البرنامج شراكة لترتيبات الدولية التنمية وزارة تقرير  

 
3
 617456-toolkit-survey-practice.oxfam.org.uk/publications/mobile-http://policy  

 
4
 http://www.alnap.org/resource/5253  
5
 .3 مالحظة على اطلع  
 

6
 http://321online.org/about/  
7
 .الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية للوكالة النهائي المقترح  

 
8
 -camp-refugee-zaatari-project-feedback-informal-practice.oxfam.org.uk/publications/humanitarian-http://policy

620164-r-evaluation-jordan  
9
 .0 مالحظة على اطلع  
 

10
 https://www.squidcard.com/  

 
11
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp280596.pdf  

 
12
 work/humanitarian/shine-practice.oxfam.org.uk/our-http://policy  

 
13
 http://www.alnap.org/resource/10213  

 

 شكر وتقدير
 

ل إيمي أودونيل هي رائدة في برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمة أوكسفام في بريطانيا حيث تدعم الموظفين العاملين في مجا
طويل الستكشاف التصميم الفعال والممارسة الجيدة في االستخدام المسؤول لتكنولوجيا المعلومات االستجابة اإلنسانية، والحمالت والتنمية على المدى ال

ونود توجيه شكر خاص لديستيليا نغوينيا على كتابة التقييم المؤقت، وفيفيان مارغريت والدن على تقديم اإلرشاد، وفيلي  غونتا على . واالتصاالت
لم يكن برنامج شاين ليتحقق دون رؤية وتفاني فريق . ا نود أن نشكر أيًضا جوليا بروس على التدقيق والتصحيحكم. تنظيم الحدث التعليمي في إثيوبيا

غ، وفاطمة المشروع بقيادة لورا إلدون وآنا كونداخشيان، وبوجود مدخالت تقنية من قبل ريتشارد تيغي، ودانا الحلو، وإيميلي تومكيس، وهيلمان أغون
ا نشكر ممثلي الدول الخمس كافة الذين انضموا إلى الحدث التعليمي أو خصصوا وقًتا إلجراء المقابالت وللمشاركين في كم. علي، وريبيكا أوين

 .وأخيًرا، نود أن نشكر الجهة المانحة، الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، على رؤيتها والتزامها لدعم هذه المبادرة. مجموعات النقاش المركزة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/mobile-survey-toolkit-617456
http://www.alnap.org/resource/5253
http://321online.org/about/
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/humanitarian-informal-feedback-project-zaatari-refugee-camp-jordan-evaluation-r-620164
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/humanitarian-informal-feedback-project-zaatari-refugee-camp-jordan-evaluation-r-620164
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/humanitarian-informal-feedback-project-zaatari-refugee-camp-jordan-evaluation-r-620164
https://www.squidcard.com/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp280596.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-work/humanitarian/shine
http://www.alnap.org/resource/10213
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  aodonnell@oxfam.org.uk: لمزيد من المعلومات، أو التعليق على هذا التقرير، يرجى إرسال بريد الكتروني إلى

 
 7102نيسان /منظمة أوكسفام الدولية، أبريل

 
ويطل  . حقوق هذا المنشور محفوظة ولكن يمكن استخدام النص مجاًنا ألغراض الدعوة، والحمالت، والتعليم، والبحوث، بشرط ذكر المصدر كاماًل 

ويج  الحصول على إذن من أجل النسخ في أي ظروف أخرى، أو . صاح  حق النشر أن يتم تسجيل هذه االستخدامات كافة ألغراض تقييم األثر
: أرسل بريًدا الكترونًيا إلى. االستخدام في منشورات أخرى، أو للترجمة أو المواءمة، وربما يتم فرض رسومإلعادة 

policyandpractice@oxfam.org.uk  
 

 .المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت إحالتها إلى الصحافة
 

نيسان /في أبريل 0-929-82298-1-928من قبل منظمة أوكسفام في بريطانيا لصالح منظمة أوكسفام الدولية تحت الرقم الدولي المعياري نشر 
7102. 

 
 .، المملكة المتحدةOX4 2JYبريطانيا، أوكسفام هاوس، جون سميث درايف، كاولي، أوكسفورد،  -منظمة أوكسفام 

 

 أوكسفام
 

دولة، كجزء من حركة عالمية من أجل التغيير، وبناء مستقبل خال  من  91منظمة مترابطة مًعا في أكثر من  71اد دولي يضم منظمة أوكسفام هي اتح
 . www.oxfam.orgيرجى التواصل مع أي من الوكاالت لمزيد من المعلومات، أو زيارة . ظلم الفقر

 
 (www.oxfamireland.org)منظمة أوكسفام في أيرلندا  (www.oxfamamerica.org)ا منظمة أوكسفام في أمريك

 (www.oxfamitalia.org)منظمة أوكسفام في إيطاليا  (www.oxfam.org.au)منظمة أوكسفام في أستراليا 
 (www.oxfam.jp)منظمة أوكسفام في اليابان  (www.oxfamsol.be)منظمة أوكسفام في بلجيكا 

 (www.oxfammexico.org)منظمة أوكسفام في المكسيك  (www.oxfam.ca)أوكسفام في كندا منظمة 
 (www.oxfam.org.nz)منظمة أوكسفام في نيوزيلندا  (www.oxfamfrance.org)منظمة أوكسفام في فرنسا 
 (www.oxfamnovib.nl( )هولندا)أوكسفام نوفي   (www.oxfam.de)منظمة أوكسفام في ألمانيا 

 (www.oxfam.qc.ca)منظمة أوكسفام في كيبيك  (www.oxfam.org.uk)منظمة أوكسفام في بريطانيا 
 (www.oxfam.org.za)منظمة أوكسفام في جنو  أفريقيا  (www.oxfam.org.hk)منظمة أوكسفام في هونغ كونغ 
 (www.oxfam.org.br) منظمة أوكسفام في البرازيل (www.ibis-global.org)منظمة أوكسفام في الدنمارك 
  (www.oxfamindia.org)منظمة أوكسفام في الهند 
  (www.intermonoxfam.org)منظمة أوكسفام في إسبانيا 
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