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في اليمن  والتقييممشروع التعلم المستمر   

 

على مياه صالحة للشرب  ليمن اللتنمية الدولية تعمل على تحسين حصول المواطنين العزل في  لوكالة األمريكيةا  

ليمن ا للتنمية الدولية/ ةمريكيألالوكالة ا  

2025-2020مدة المشروع:   

أمريكي بالشراكة مع شركة أالنظمة االدارية الدوليةمليون دوالر  15كلفة ألمشروع:   

عامة: خلفية  

محليين الدوليين والشركاء الأزمة إنسانية في العالم. وتعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع سوء ، يعاني اليمن من أدائرة نتيجة للحرب األهلية ال

راء عدم االستقراروبناء األساس للسالم الدائم إلعادة بناء المؤسسات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية والمساعدة في معالجة األسباب الكامنة و

 االقتصادي والتعليمتركز أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في اليمن على االنتعاش مستقبال. اليمن قدرة تحمل تعزيز من أجل واالزدهار 

وجود برنامج قوي للمراقبة والتقييم والتعلم أمًرا  لذلك يعتبر . النظافةوالصرف الصحي ووتوفير المياه الصالحة   ةواالستقرار والصحوالسالم والحوكمة 

. لمعقدةاليمن ابيئة  فعالة في ضروريًا لضمان قيام الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشاريع  

 نبذة عن المشروع 

يساعد الوكالة األمريكية للتنمية  كما  ،الدوليةبتقييم أداء ونتائج أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية  (YCLE)يقوم مشروع اليمن للتعلم المستمروالتقييم  

سياق التشغيلي امج ورؤيا واضحة للمراقبة فعالة ألداء البركما أن ألمشروع يوفر القدرة على الدولية على التعلم والتكيف من أجل تحسين الفعالية. 

هذا ألمشروع يعزز برنامج الوكالة األمريكية للتنمية  ما أن ك يةالفعالويسهل التعلم والتكيف لتحسين ليمن اويقيم أداء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في 

العاملين معها ومن ضمنهم المنظمات المحلية ويوفرمراقبة طرف ثالث ألنشطة الوكالة األمريكية الدولية لمراقبة أالداء والتقييم والتعلم وتطوير كفائة 

 للتنمية الدولية في أليمن.   
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 على خمس مكونات:  (YCLE) مالمستمر والتقييمشروع اليمن للتعلم يحتوي 

من حسن التنفيذ حقق روف المحيطة والتظاألداء والتابعة خدمات م .1    

خدمات التقييم. 2  

خدمات االستطالعات والتحليل والتقييمات وإدارة البيانات وإعداد التقارير . 3  

التكيفيةخدمات التعاون والتعلم واإلدارة .4  

. خدمات دعم البرامج 5  

ومن اليمن من خالل تنفيذ مجموعة من التدخالت   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/بدعم  (YCLEمشروع اليمن للتعلم المستمروالتقييم )سيقوم  كما

 : ضمنها

متابعة ميدانية لمواقع األنشطة   زياراتالقيام ب •  

واستطالعات الرأي الدراسات إجراء •   

واألثر داءتقييم األ•   

بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  وضمن• تطوير وصيانة قواعد بيانات المشاريع على مستوى المنظمات المنفذة   

تبادل البيانات ونتائج التحليل ووآليات لنشر إيجاد مناسبات •   

البياناتتيسير استخدام للتعلم ومناسبات إحياء •   

  تدريبية لنقل المعارف والمهارات إلى المنظمات الشريكة، والمنظمات الدولية، والمنظمات المحلية العاملة في مجال المتابعة والتقييم.فعاليات • تنظيم 

إجراء دراسات للجدوى وتقييم الوضع     •  

  وأشرطة الفيديو لتسهيل التعلم مدونات الصوتيةالمعلومات وال اإلعالم مثل لوحات  وسائط علىالمنتجات القائمة استخدام 

 النتائج المتوقعة 

في وذلك د االن ح لاالنجازات التي توصلت اليها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ( تعزيز YCLEمشروع اليمن للتعلم المستمروالتقييم ) يواصلس

 استراتيجياتها وبرامجها.أعداد  من أجل االسترشاد بها في مجال تنفيذ سياسة التقييم الخاصة بها 

 وتشمل النتائج المتوقعة ما يلي:

لوقت  افي لمدروس ادعم توفير الو والدراسات وتحليل البيانات وتبادلهاالموجه من خالل التقييم  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةتحسين برامج  .1

.  الوكالة   وثائق تخطيطو ةتطوير استراتيجيمن أجل لمناسب ا  

من خالل المراجعة الفنية والتوصيات  النشاط وذلك والمشروع والتقييم على مستوى متابعة الفي مجال الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تحسين خطط  . 2

  وتقييمتابعة المنطاق اإلنجازات التي تطلبها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مثل خطط  تحسين من أجل الوقت المناسب المطلوب في توفير الدعم و

 جودة البيانات.

.لتنمية الدوليةاألمريكية ل  وكالةالدعم التعاون بين الجهات المنفذة في مجال المتابعة والتقييم للتحقق من حسن التنفيذ وتقييم الجودة لجميع أنشطة   .3  

الجودة. مراقبة تقديم الدعم لبناء القدرات ضمن المؤسسات اليمنية في إطار تنفيذها ألنشطة جمع البيانات مع التركيز على تعزيز إجراءات  .4  

ن وذلك من خالل تدريب موظفي  ويقوم بها الشركاء المنفذ  يلتقارير التاعداد إوتحسين طرق جمع البيانات التي تركز على النتائج والتحليل . 5

  .تكيفالوالتعلم على الشركاء المنفذين 

تتماشى مع معايير سياسة التقييم رئية تقارير سهلة القراءة ومأعداد من خالل المخاطر  فوتخفي القرارصنع ذات الصلة بتبادل البيانات القابلة للتنفيذ  .6

احتمالية استخدام  لتحسين طرق مبتكرة ومالئمة ثقافياً لتبادل النتائج مع أحداث التعلم بعد التقييم عداد  إو تنمية الدوليةللمريكية ألالوكالة االتي تتبعها 

م.  قييالشركاء المنفذين لتوصيات الت  

 


