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  مقدمة -١
تقديم هو ") إطار التقييم"المشار إليه فيما بعد بعبارة (الغرض المنشود من إطار االتحاد الدولي للتقييم 

توجيهات بشأن طرق تخطيط عمليات التقييم وإدارتها وإجرائها واستخدامها من جانب أمانة االتحاد 
ويستهدف  ").األمانة"كلمة المشار إليها فيما بعد ب(الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 

مساءلة وال ةالتنظيمي المعارف بآتسااتسهم في وجديرة بالثقة مفيدة أخالقية اإلطار النهوض بعمليات تقييم 
 إتاحةبويدعم التزام االتحاد الدولي بالشفافية . في مهمتنا المتمثلة في خدمة المحتاجين على أفضل وجهو

مما يسمح لهم بتحسين فهم وظيفة التقييم  امةعلجميع أصحاب المصلحة االطالع عليها يمكن وثيقة 
موثوقة ممارسات تشكيل عبر  االتقييم وفائدتهعملية يبين التزام االتحاد بتعزيز أهمية آما . والمشارآة فيها

  .تضطلع بدور ريادي في الميدان اإلنسانيفاعلة بوصفه جهة عالمية ومشروعة 

استعراضًا عامًا لمفهوم التقييم يتضمن  ٢الجزء ف .حسب أربعة أجزاء إضافيةومضمون هذا اإلطار منظم 
في  على النحو الوارد عرضهإطار التقييم  أقسامفتبحث األجزاء الثالثة التالية أما . ودوره في األمانة

التقييم التي توجه  قواعدو ٣التقييم في الجزء  موضوع وجهتد معايير التقييم التي حدَّت: ١الرسم البياني 
. معينة إلرشاد عملية التقييمالممارسات وال قواعدال تناولفي  ٥الجزء ويتوسع  ٤التقييم في الجزء  أسلوب

ية التقييم لتوجيه آامل لعمتوفير تنفيذ إال أن الويسعى هذا اإلطار إلى تقديم بعض التوجيهات العملية بشأن 
الممكن تكملتها بتوجيهات أمر يتجاوز نطاق اإلطار الذي يحدد باألحرى ممارسات التقييم الرئيسية 

  .١المراجع: ١الملحق رد اإلشارة إليها في تإضافية 

  إطار التقييم الرئيسية قسامأ: األولالرسم البياني 

 

نشاط بتفويض إلى توجيه األشخاص المعنيين  أوًالفهو يرمي  .فئتين من الجمهورويستهدف هذا اإلطار 
بمن فيهم المسؤولون عن إدارة البرامج والمشاريع ووضع السياسات  تقييم األمانة أو إدارته أو إجرائه

ويهدف . بعينهم والمقّيموندريب في مجال التقييم واستعراضها والتخطيط االستراتيجي وبناء القدرات والت
أي المانحين والمستفيدين على الممارسات في إطار عملية التقييم المصلحة  سائر أصحاب طالعإثانيًا إلى 

الرئيسية وااللتزامات األخالقية المتوقعة من نشاط التقييم الذي يضطلع به االتحاد الدولي وطمأنتهم 
  .بخصوصها

                                                            

 .يجري إعداد المراجع ومراجعتها وسوف تحّدث المراجع المتصلة بالرصد والتقييم بانتظام ١

المعايير
معايير لتوجيه  8

التقييم أسلوب

العمليات
ممارسات معينة لدعم 

المعايير

المعايير
معايير لتوجيه  8

التقييم موضوع
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. لفائدتهاوينبغي تطبيق هذا اإلطار على آل أنشطة التقييم المضطلع بها في أمانة االتحاد الدولي أو 
جمع البيانات مجموعة من أنشطة  ضمتالتي أدناه شرحًا أآثر تفصيًال عن أنشطة التقييم  ٢ويتضمن الجزء 

وآاالت المشاريع والبرامج والخطط االستراتيجية وعمليات تقييم يشمل وتقييمها على عدة مستويات بما 
ق اإلطار على أنماط أخرى من عمليات االتحاد الدولي يطبيحتمل تو. استعراض التقييم أنشطةومتعددة 

فيه إال أن السياسات واإلجراءات الخاصة للتقييم مثل عمليات استعراض أداء الموظفين أو التدقيق 
  .المتصلة بعمليات تقييم من ذلك القبيل لها األسبقية

االستخدام في صفوف آل توجيه عملية التقييم من حيث النظرية والممارسة ووالمقصود بهذا اإلطار 
الجمعيات الوطنية البالغ  منشأة من جانبذات عضوية منظمة هو واالتحاد الدولي  .الجمعيات الوطنية

في سياقات اجتماعية وسياسية مختلفة تعمل  اهومؤلفة من) لدى إعداد هذا اإلطار(جمعية  ١٨٦عددها 
المسلم به بالتالي أن عدة جمعيات وطنية قد تكون اعتمدت  ومن. وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات

مع  تي تتناسبال حددةلوظائف التقييم الموفقًا  ذه السياساته سياسات تقييم خاصة بها أو تعتزم وضع
 لممارسات الرئيسية تستطيعلإرساء قاعدة اإلطار  يستهدفو .ويشجع االضطالع بذلك. سياقها الخاص

  .الجمعيات الوطنية االعتماد عليها

منظمة التعاون المنبثقة عن المجتمع الدولي بما في ذلك معايير  ويستند هذا اإلطار إلى أفضل الممارسات
على والقواعد والمعايير المعتمدة ومبادئها للتقييم  لجنة المساعدة اإلنمائية/والتنمية في الميدان االقتصادي

ومعايير التقييم الوطنية والوآاالت ضمن منظومة األمم المتحدة  المتحدة المعني بالتقييمفريق األمم  مستوى
شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل أعدتها التي والتوجيهات بشأن التقييم والدولية 
يكمل سياسات أمانة آما . لحرآةلسلوك الومدونة المبادئ األساسية ويدعم في المقام األول . ٢اإلنساني

  .األخرى ويتسق معهاالرئيسية االتحاد ومبادئها وإرشاداتها 

عداد والتشاور التي عقب عملية اإل ٢٠١١فبراير /شباط ١٠في هذا اإلطار أمانة االتحاد ت اعتمدوقد 
من أصحاب المصلحة في  دديالعوشملت التشاور مع أشرف عليها قسم التخطيط والتقييم التابع لالتحاد 

ومن المفهوم أن . والشرآاء غير المنتمين إلى الحرآةلصليب األحمر والهالل األحمر لالحرآة الدولية 
االتحاد الجغرافي والموضوعي  نشاطليست شاملة بالنسبة إلى نطاق ة للتقييم بعالمعايير والممارسات المت

مواصلة اتصاله بالظروف لتقييم وتحديثه دوريًا لضمان اوسيجري استعراض إطار  .والمتنوع الواسع
  .٣المعايير الدولية العلياوتوافقه مع المتطورة 

 التقييم في االتحاد الدولي -٢
 لجنة المساعدة اإلنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديتعتمد أمانة االتحاد تعريف 

امج برع أو يرامش تقييمدرجة ممكنة من المنهجية والموضوعية ل تتسم بأآبرعملية  اعلى أنهلتقييم عملية ال
وجاهة والغرض المنشود هو تحديد . جارية أو مستكملة وأنشطة تصميمها وتنفيذها ونتائجها اتأو سياس

عملية وفر وينبغي أن ت. واالستدامةالكفاءة اإلنمائية والفعالية والتأثير مستوى تحقيقها وومدى األهداف 

                                                            

اإللكترونية التي ترد قائمة بالعناوين الكاملة لهذه المراجع وغيرها من المراجع المشار إليها ضمن هذه السياسة وبالمواقع  ٢
  .الخاص بالمراجع ١يمكن االطالع من خاللها على تلك المراجع في الملحق 

يمكن إرسال األصداء والتعليقات المتصلة بهذه المسودة إلى قسم التخطيط والتقييم التابع لالتحاد عبر البريد اإللكتروني  ٣
 misgana.ghebreberhan@ifrc.org: التالي
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تبعه تصنع القرارات الذي مسار إدماج الدروس المستخلصة في التقييم معلومات موثوقة ومفيدة تمكن من 
  .٤ةوالمانح ةالمستفيدالجهات 

  :وترمي عمليات تقييم أمانة االتحاد إلى تحقيق األهداف الرئيسية األربعة التالية

يحسن التقييم أداءنا  :المحتاجينلمساعدة المطاف  بمهمتنا في نهايةواالرتقاء أعمالنا تحسين  -١
اإلدارة وصنع  مسارات وجهوي. بفضل عملية موثوقة ودقيقة لتقدير أوجه النجاح والفشل

التخطيط االستراتيجي وتصميم السياسات والبرامج ووضع البرامج  ذلك بما في ،القرارات
واستخدام وجاهة النتائج وأثرها  زيادةويساعدنا على . والميزانيات والتنفيذ ورفع التقارير

 .ها إلى أقصى حدواالرتياح لأعمالنا تأثير ضمان والموارد على أمثل وجه 

من  آتساب المعارفترسي عمليات التقييم أسسًا ال :ةالتنظيمي المعارف بآتساالمساهمة في ا -٢
 خبراتال الملي فيللتفكير وتتيح فرصًا . على وجه أفضل إدارة برامجنا وخدماتنا وتوفيرهاأجل 
التامة من أعمالنا  تحقيق المنفعةحتى نتمكن من ز التعاون يوتعزتها ومشاطر معارفوال
ب عملنا واالعتماد على مواطن قوتنا بوصفنا جهة فاعلة تضطلع بدور ريادي في مجال اليوأس

 .اإلغاثة اإلنسانية

نموذج المساءلة إزاء في تشكيل والشفافة اآلنية تقييم العمليات  هماست :دعم المساءلة والشفافية -٣
عدة مستويات أي على مستوى المستفيدين والمانحين أصحاب المصلحة في منظمتنا على 

والمنظمات الشريكة والحكومات وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين في والجمعيات الوطنية 
األعمال حسبما هو متفق عليه  إنجاز أو عدم إنجاز مدىوتساعد على بيان . الميدان اإلنساني

لإلسهام فرصًا ألصحاب المصلحة والسيما للمستفيدين أيضًا تتيح و. المحددةوتمشيًا مع المعايير 
الستخالص الدروس واالستعداد  نقدللنموذج االنفتاح  بوضعتصوراتهم بشأنها  إبداءأعمالنا وفي 

 .من التجارب والتكيف مع االحتياجات المتغيرة

والمناصرة لحشد الموارد الموثوقة يمكن استخدام عمليات التقييم  :والتغني بهاالنهوض بأعمالنا  -٤
أسلوب برنامج أو سياسة عبر التقييم ب النهوضال ُيرى أن و. واالعتراف بإنجازاتنا والتغني بها

تكون و التحيز لتقدير أدائنا ونتائجنا تتسم بعدمهي عمليات ألن عمليات التقييم تسويقي بحت 
العائدات وتساعد هذه العمليات على بيان . إنجازاتنابإضفاء المصداقية على في الغالب مستقلة 

 .بجهودنا الجبارة يتغنالوالتي نحصلها من استثمار الموارد 

وفي النهاية، يحدد النهج واألسلوب حسب فئة  .مختلفة بطرقويمكن تصنيف عمليات تقييم أمانة االتحاد 
  :لآلتيوترد فيما يلي ثالث فئات عامة للتقييم وفقًا . وغرض التقييمالمستهدفة الجمهور 

عمليات إجراء المسؤولون عن تنفيذ برنامج أو سياسة يتولى  :إجراء التقييمب الجهات المعنية -١
. باالنتماء همشعورعلى بناء قدرات الموظفين وتكوين التي قد تساعد  التقييم الداخلية أو الذاتية

فيجريها مقّيمون ال ينتمون إلى الفريق المعني بالتنفيذ  عمليات التقييم الخارجية أو المستقلةأما 
وعمليات التقييم . ومن الخبرة التقنية في الغالبمما يضفي عليها قدرًا من الموضوعية 

تحقيق ويمكن أن تساعد على التنفيذ في جرائها أآثر من شريك إل تعاونهي عمليات ي المشترآة
عمليات وتجرى  .توافق اآلراء على مختلف المستويات وضمان المصداقية والدعم المشترك

أصحاب المصلحة الرئيسيين سائر بالتعاون مع المستفيدين والتقييم القائمة على المشارآة 
                                                            

 OECD, Development Assistance Committee – DAC, Working Party on Aid Evaluation, Glossary of: انظر المرجع التالي ٤
Key Terms in Evaluation and Results Based Management, 2002  
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. دعمهموضع األسس لوقدراتهم وتكوين شعورهم باالنتماء ويحتمل أن تسهم في تمكينهم ببناء 
مكن أن تستعين فعلى سبيل المثال، ي. ال تستثني إحداها األخرىفئات الهذه التذآر أن المهم ومن 

 .عملية تقييم خارجية بنهج قائمة على المشارآة

وعمليات التقييم التنفيذ لتحسين األداء  في طور التثقيفيةعمليات التقييم تجرى  :توقيت التقييم -٢
عمليات وتشمل فروق أخرى في التوقيت . الوقعالتنفيذ لتقدير الفعالية و فترةنهاية  في التلخيصية

وعمليات تقييم الجدوى والفوائد المحتملة  لإلرشاد بشأنقبل التنفيذ التي تجرى  التقييم المسبقة
وعمليات وتجرى في منتصف فترة التنفيذ تكون تثقيفية من حيث الغرض التي  منتصف المدة
لدى ) خارجيًا في الغالب(التي تكون تلخيصية من حيث الغرض وتجرى  التقييم النهائية

 الوقعلتقدير بفترة معينة التنفيذ  ليالتي ت الالحقةوعمليات التقييم استكمال فترة التنفيذ 
 .الطويل جلواالستدامة في األ

محور ترآيز التقييم التقني تحدد هذه الفئة من عمليات التقييم حسب  :لتقييملمنهجية التقنية أو ال -٣
عمليات وهذه فئة متنوعة ومن ضمن األمثلة . تقييممثل هذا الالمعين واألساليب الالزمة إلجراء 

والنتائج واآلثار وعمليات استعراض التقييم وعمليات التقييم الموضوعية  اتالمسارتقييم 
  .٥عمليات أخرىوعدة  والمجمعة والتمكينيةية واآلنواالستراتيجية والقطاعية 

 عملياتتختلف عن  في االتحاد الدولي تقديرالالحصر و أنشطةأخرى من  وجدير بالذآر أن هناك أشكاًال
 وتشمل هذه األنشطة على سبيل المثال ال الحصر. تتداخل من حيث النطاق والغرضغير أنها قد التقييم 
 وأنشطة الرصداالستثمار في التنفيذ  قبلأو الحصر األولي للقيمة المحتملة لعملية تدخل  التقدير أنشطة

واتخاذ االمتثال مستوى وتتبع روتيني بهدف بحث التقدم  بشكلالتي تنطوي على جمع المعلومات وتحليلها 
التي هي عبارة عن عمليات دورية لتقدير األداء  وأنشطة االستعراضقرارات مستنيرة إلدارة المشاريع 

 أوجه النقص والخللالتي هي عمليات فحص عام لتحديد  وأنشطة المعاينةلقضايا التشغيلية بالتشديد على ا
محاآمة أو اتخاذ إجراءات لجمع األدلة من أجل الالتي هي عمليات بحث  وأنشطة التحقيق وتصحيحها
التي هي عمليات حصر للتحقق من  وأنشطة التدقيقإثم أو سوء سلوك ردًا على ادعاء أو تصحيحية 

  .االمتثال للقواعد أو اللوائح أو اإلجراءات أو المهام المحددة

  معايير التقييم -٣
وهي  .التقييم في إطار أعمالنا موضوع توجه معايير التقييم الثمانية التالية المعتمدة في أمانة االتحاد

وتختلف هذه المعايير عن قواعد التقييم وعملية . تستخدم لتحديد عوامل النجاح في أعمالناتدابير رئيسية 
 بينما) محور ترآيز البحث(التقييم  موضوعالمعايير  وجهإذ ت) ٥و ٤موضع البحث في الجزأين (التقييم 

تقييم  وفيرتيستهدف جميعها ة لماتكمر يومعايير التقييم هي معاي. التقييم أسلوبالقواعد والعملية  رشدت
قد ال تكون ، واسعبنطاق نشاط االتحاد الجغرافي والموضوعي القرارًا وإ. ألعمال االتحاد الدوليشامل 

توضيح التقييم، فينبغي  اتسياقأحد على وعليه، إن لم ينطبق معيار معين . هآل المعايير وجيهة في تقييم
  .ذلك في تقرير التقييم إذ يحتمل تطبيق أي معايير أخرى

                                                            

ويمكن االطالع على بحث واف للمسألة في وثيقة . من باب اإليجازيقتصر هذا البحث على فئات التقييم وأنماطه الرئيسية  ٥
  .إرشادات االتحاد الدولي التكميلية بشأن الرصد والتقييم
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منظمة التعاون والتنمية في وتستند المعايير إلى الممارسات المعترف بها دوليًا وتعتمد أساسًا على معايير 
وتشمل المبادئ األساسية ومدونة السلوك للحرآة الدولية  ٦لجنة المساعدة اإلنمائية/الميدان االقتصادي

 وتسترشدي حاالت الكوارث للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية لإلغاثة ف
المعايير واإلرشادات الدولية األخرى المعتمدة في وسياسات أمانة االتحاد وإرشاداتها اإلضافية  أولوياتب

  .ولويات والمعايير واإلرشاداتاأل تلكوتجسد " إسفير"االتحاد أي معايير 

واستراتيجية االتحاد الدولي المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر ومدونة السلوك   ١-٣
  ٢٠٢٠حتى عام 

: ويشمل ذلك في المقام األول ما يلي. هاوإرشادات المنظمةينبغي أن تدعم أعمال االتحاد الدولي سياسات 
للحرآة الدولية ومدونة السلوك ) ٢(المبادئ األساسية لحرآة الصليب األحمر والهالل األحمر، ) ١(

) ٣(، والمنظمات غير الحكومية لإلغاثة في حاالت الكوارثللصليب األحمر والهالل األحمر 
المعتمدة خالل الدورة السابعة عشرة للهيئة العامة التي  ٢٠٢٠واستراتيجية االتحاد الدولي حتى عام 

  .٢٠٠٩٧نوفمبر /عقدت في شهر تشرين الثاني

  الوجاهة والتالؤم  ٢-٣

ويرآز معيار  .العاممتكامالن يستخدمان لتقييم أهداف عملية تدخل ومرماها معياران  جاهة والتالؤمالو
). نيوالمانحن يالمحليأي السكان (عملية تدخل مع أولويات الفئة المستهدفة  ناسبمدى تعلى  الوجاهة

. الحتياجات المحددةاتلبية لها بدرجة أآبر تناسبمن المحتمل ضمان ويأخذ أيضًا في االعتبار نهجًا أخرى 
ويشير ذلك إلى منطق تصميم التدخل ومدى . هي عنصر مهم من معيار الوجاهة ة التصميميحالوص

مع  ناسبهاوت) أو المعدلة(أهداف التدخل المقررة  تواصل صالحيةإلى و) أي المشروع أو البرنامج(اتساقه 
الحتياجات المحلية والسياق ل وفقًاعملية تدخل  صميممدى تفيرآز على  الؤمالتأما معيار . العامة المرامي
مدى حسن مراعاة هذا المعيار ويشمل . ة أخرىها جهات فاعلنظموتكملتها لعمليات تدخل أخرى تالمحلي 

الشعور باالنتماء والمساءلة االقتصادي واالجتماعي والسياسي والبيئي مما يسهم في عملية التدخل للسياق 
وصنع  هلحل مشاآل محلي مجتمع جهودحيثما أمكن بمكان أن تدعم مهمة التقييم  ومن األهمية. والمردودية

بذلك في  الضطالعاالستجابة لالحتياجات المحلية وبناء قدرة المجتمع على ا بغرضقرارات فعالة 
  .المستقبل

  الكفاءة  ٣-٣

مدى  :بالمردوديةويتصل مباشرة . الكفاءة مدى تحقيق النتائج بتحمل أدنى التكاليف الممكنةمعيار قيس ي
لالضطالع باألنشطة وتحويل ) اد والوقتووالموارد البشرية والمأي األموال (حسن استخدام المساهمات 
األهداف المحددة لعملية تدخل والمسارات التي تحقق ويرتكز عادة على . هذه المساهمات إلى نتائج

 إمكانيةويشمل . هاالخاصة ب مؤشراتالالمساهمات وبالنسبة إلى بتحليل النواتج  هذه األهدافها بواسطت
                                                            

معاييرها الخمسة الموحدة للتقييم ) ١٩٩٩( لجنة المساعدة اإلنمائية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديآملت  ٦
فعالية واألثر واالستدامة والوجاهة بمعياري التغطية واالتساق اإلضافيين لتحسين تقييم المؤلفة من معايير الكفاءة وال

دليل ب وتسترشدوتعتمد معايير االتحاد الدولي على هذه المعايير . المساعدة اإلنسانية المقدمة في حاالت الطوارئ المعقدة
منظمة التعاون والتنمية الخاص باستخدام معايير ) ٢٠٠٦( شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء في مجال العمل اإلنساني

 .لجنة المساعدة اإلنمائيةو في الميدان االقتصادي
المتصل بالمراجع وفي الصفحة المخصصة  ١يمكن االطالع على اإلشارة الكاملة إلى هاتين الوثيقتين ضمن الملحق  ٧

التي تتيح مراجع ) http://www.ifrc.org/what/values/index.asp?navid=04_02(للمبادئ والقيم على موقع االتحاد اإللكتروني 
  .ووصالت إضافية
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تبرير التكاليف عبر النتائج أو الفوائد ويسمح بمقارنة النهج البديلة لتحقيق النتائج نفسها بغية تحديد ما إذا 
  .ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفعالية وتقييم األداء. نجع المساراتاعتمدت أ

  الفعالية  ٤-٣

يرتكز و .أو احتمال تحقيقها بة من عملية تدخلقرتلنتائج الفورية الماتحقيق مدى الفعالية  يقيس معيار
وعلى الرغم من ذلك، . المحددة عادة في إطار منطقيتدخل والمؤشرات المتصلة بها اللى أهداف عملية ع

ال بد له أيضًا من مدى تحقيق عملية تدخل ألهدافها المنشودة بل أن يقتصر تقدير الفعالية على ال ينبغي 
وينبغي . أنشطة مواصلة التنفيذ أو عمليات التدخل في المستقبلاألسباب والدروس الرئيسية لتوجيه د يحدت

عناصر الفعالية  منو. لتحقيق النتائج نفسهابنهج بديلة مقارنة على ذلك حيثما يكون مناسبًا  نطويأن ي
  :الرئيسية ما يلي

في الوقت المناسب نبغي أن تقدر عمليات التقييم مدى توفير الخدمات والمواد ي :التوقيت المناسب •
 .المقررةومدى دعم توفير الخدمات على نحو آاف لتحقيق األهداف 

جوانب عملية تدخل غالبًا ما تشارك فيها جهات يشير إلى مدى حسن إدارة مختلف  :التنسيق •
 الذينشاط االتحاد الدولي في خاصة  يكتسي أهميةوهذا أمر . على نحو متسق وفعالدة دعمتفاعلة 

عدة جمعيات وطنية وحكومات ومؤسسات محلية ووطنية وجهات شريكة في ظله تشارك غالبًا ما 
 .مبادرات التنمية األطول أمدًا أخرى في مبادرات مواجهة الكوارث أو

 قد تغيرملية التدخل التي خالل عأثر القرارات المتخذة ينبغي أن تقدر عمليات التقييم  :ةبادلالم •
 .األهداف أو األولويات بشكل معترف به أو غير معترف به

قد تساعد وجهة نظر أصحاب المصلحة على تحديد العوامل  :وجهات نظر أصحاب المصلحة •
  .المرتبطة بأداء عملية تدخل مثل الجهات المشارآة وأسباب المشارآة وتأثير السياق المحلي

  التغطية  ٥-٣

 الوقعوالفئات السكانية في عملية تدخل أو استبعادها منها  شراكإمدى يشير معيار التغطية إلى 
من دعم العمل اإلنساني  ةالمستفيد الفئاتوينطوي تقييم التغطية على تحديد  .التمييزي على هذه الفئات

الوصول مواجهة الطوارئ التي تقتضي ويكتسي هذا المعيار أهمية آبيرة بالنسبة إلى أنشطة . واألسباب
ارتباطًا وثيقًا التغطية رتبط تو. أينما وجدتلمخاطر تهدد حياتها  ةعرضلى الفئات السكانية الرئيسية المإ
النسبة إلى ب ةخاص أهمية اهل هنا آمعيار منفصل ألن تأدرج اإال أنه) المذآور أعاله(الفعالية معيار ب

 منو). األولانظر اإلطار ( وحدها حتياجاتبتقديم المعونة بناء على االنشاط االتحاد الدولي والتزامه 
  :عناصر التغطية الرئيسية ما يلي

مع االحتياجات تتناسب المعونة المقدمة ما إذا آانت عمليات التقييم  فحصينبغي أن ت :التناسب •
. واالستبعاد شراكمستوى التحيز المرتبط باإلفضًال عن اإلنصاف الرئيسية وتشمل مسائل 

. هو مدى حصول بعض الفئات على الدعم الذي ال ينبغي تقديمه إليها شراكوالتحيز المرتبط باإل
فهو مدى عدم حصول بعض الفئات على الدعم الذي ينبغي توفيره  التحيز المرتبط باالستبعادأما 
 .لها
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حسب الموقع ) التصنيف(ة السكانيالبيانات عادة تحليل يتطلب تقدير التغطية  :السكانيالتحليل  •
ة كفاءوالفئات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة مثل الجنس والسن والعرق والدين والالجغرافي 

 ).ن داخليًايأي النازح(والوضع االجتماعي واالقتصادي والفئات السكانية المهمشة 

المستوى على ) ١: يمكن تقدير التغطية عادة على ثالثة مستويات هي التالية :مستويات التغطية •
مدى آفاية الدعم المقدم في إطار عملية تدخل أو مواجهة مقارنة بعملية أخرى الدولي لتحديد 

مدى تقديم الدعم وفقًا لالحتياجات في المستوى الوطني أو اإلقليمي لتحديد على و) ٢وسبب ذلك؛ 
الفئات المستفيدة المستوى المحلي أو المجتمعي لتحديد على و) ٣وسبب ذلك؛  مختلف المجاالت

 .من الدعم وسبب ذلك

يتطلب تحديد ما و يالثقافالعامل على د التغطية يتحديعتمد غالبًا ما  :السياسيةو العوامل الثقافية •
تحليًال للعوامل االجتماعية والسياسية نتيجة لذلك والفئات المستفيدة من المساعدة " االحتياجات"

  .القوى المعنيةواالقتصادية وهياآل 

  الهالل األحمر والتغطيةمدونة سلوك الصليب األحمر و: ١طار اإل

م المعونة بصرف النظر عن االنتماء العرقي لمتلقيها أو عقيدتهم أو جنسيتهم ودون تمييز تقد
نتعهد بالسعي و. يجب أن تحكم الحاجة وحدها تحديد أولويات المعاونةو. بينهم أيًا آان شكله

ارث واستنادًا إلى وإلى توفير مساعدات اإلغاثة استنادًا إلى تقييم متعمق الحتياجات ضحايا الك
ويجب أن تأخذ آل برامجنا بمبدأ . القدرات المحلية المتاحة لتلبية تلك االحتياجات حيثما أمكن

ولذا، . التخفيف من معاناة البشر حيثما وجدت، فالحياة ثمينة في آل مكان التناسب، آما يجب
 ٢المبدأ ( يجب أن تكون المساعدات التي نقدمها متناسبة مع المعاناة التي نسعى إلى تخفيفها

لحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية لسلوك المن مدونة 
  )لكوارثلإلغاثة في حاالت ا

  

  الوقع  ٦-٣

الناتجة عن عملية تدخل بصورة مباشرة أو غير يجابية والسلبية التغييرات اإل وقعمعيار  صحيف
ويرآز معيار الفعالية على . الفرق الذي نحدثهقياس حاول من خالله وي .مباشرة ومتعمدة أو غير متعمدة

محور الترآيز ليشمل  يوسع الوقعتقدير في حين أن فورية وفقًا لتصميم عملية التدخل النتائج المدى تحقيق 
ويشمل نطاق هذا . في األمد األطول وعلى نطاق أوسعأو عدم تحقيقها تحقيق األهداف المنشودة عواقب 

االجتماعي واالقتصادي والتقني والبيئي  الوقعاألوسع لعملية تدخل بما في ذلك ذات المدى المعيار اآلثار 
  :الرئيسية ما يلي الوقعومن ضمن عناصر . والمؤسساتعلى األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية 

قيد  إلى عملية التدخلدرجة التغييرات المالحظة  الوقعمن الجوانب الحاسمة لتقدير  :النسبة •
رتبط بالتغييرات الم) أو اللوم(ما هو مستوى الثقة رة أخرى، اوبعب. مقابل أي عامل آخرم ييقتال

 أي النسبةعنصر يستخدم نهجان عامان لتحديد إلى عملية التدخل؟  ينسبأن يمكن الذي المقدرة 
واألساليب تحديد ما قد يحصل دون عملية تدخل معينة التي يحاول عن طريقها النهج المقارنة 

احتمال عزو آيفية لشرح حالة معينة فحصًا معمقًا بواسطتها تفحص القائمة على النظرية التي 
أساليب وأدوات آمية  عمالوقد ينطوي هذان النهجان على است. تدخلالتغييرات محددة إلى عملية 

ظروف اليتالءم النهج واألسلوب مع ومن األهمية بمكان أن . معًاوغالبًا ما يستخدمان ونوعية 
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والتساؤالت أي مع غرضه وطبيعة التدخل موضع التقدير  الوقعتقدير  نشاطالخاصة ل
 .والمؤشرات ومستوى المعارف الراهنة والموارد المتاحة

. ومحط نقاش على نطاق واسععقبات منهجية ملحوظة  وذأمر  الوقعقياس إن  :منهجية عقبات •
مستوى  بسببآلفة  األشد صعوبة واألآثرعادة من جملة معايير التقييم هذا المعيار قياس  دويع

، فقد يستغرق ظهور مثل هذه أمدًا التغييرات األطولعلى  الوقعيرآز معيار إذ و. التعقيد الواجب
على  إجراء تقدير شامل لألثر أمرًا ممكنًا أو عمليًاليس  وعليه، .التغييرات شهورًا أو أعوامًا

التي تجرى خالل عملية التقييم  أنشطةويصح ذلك بوجه خاص بالنسبة إلى . تقييمال غرضل الدوام
طوليًا ومستوى من الموارد والمقنع نهجًا الموثوق  الوقعوقد يتطلب تقدير . بعيدهاتدخل أو 

  .غير قابل للتحقيقوالمهارات المتخصصة 

  االتساق  ٧-٣

أي السياسات اإلنسانية (السياسات ذات الصلة  تماسك كفالةاتساق السياسات بيشير معيار االتساق إلى 
ومراعاتها الكافية لالعتبارات اإلنسانية واعتبارات حقوق ) واألمنية والتجارية والعسكرية واإلنمائية

تكامل سياسات مختلف الجهات على مدى وإذ يرتبط هذا المعيار ارتباطًا وثيقًا بالتنسيق، يرآز  .اإلنسان
. القضايا التشغيليةفي حين أن التنسيق يرآز ترآيزًا أآبر على الفاعلة المعنية في سياق التدخل أو تناقضها 

االتساق معيار مهم ينبغي أخذه في االعتبار بشكل منفصل وخاصة لدعم المبادئ األساسية المكونة من و
نظرًا إلى تنفيذ عمليات تدخل االتحاد الدولي في الغالب عبر  عدم التحيز والحياد واالستقالل والوحدة

 تشملو. وضمن الحرآة بعينهاشراآات مختلفة مع الحكومات والمنظمات والوآاالت الدولية األخرى 
  :تقدير االتساق ما يليإطار االعتبارات الرئيسية في 

ذات يكتسي تقييم االتساق أهمية خاصة عندما تشارك جهات فاعلة متعددة  :جهات فاعلة متعددة •
المشارآة العسكرية والمدنية الفاعلة على غرار الجهات في عملية تدخل مهام ومصالح متضاربة 

 .في تسوية نزاع أو الوآاالت المتعددة خالل عملية طارئة لمواجهة آارثة

التقارير بشأنه  تقدير االتساق ورفعنشاط قد تنجم عواقب سياسية عن  :االنعكاسات السياسية •
وينبغي بالتالي إيالء عناية دقيقة . على القضايا السياسية األوسع نطاقًا ذا المعيارهنظرًا إلى ترآيز 

 .للمصداقية الموضوعية في القياس وطريقة اإلفادة بالنتائج

فيما يتصل  الوقعيقاس معيار االتساق على غرار معيار  :التحديات المنهجية المطروحة •
وقد يتعذر على المقّيمين إجراء تحليل سياسي حسب  أمدًا طولع مستوى واألرفباألهداف األ

  .قدراتهم ومواردهم

  االستدامة والترابط  ٨-٣

ويشمل هذا  .المانحينبعد انسحاب مساهمات احتمال استمرار فوائد عملية تدخل بمعيار االستدامة  علقيت
أي  ،ة مع عمليات التدخل األطول أمدًاويتناسب بصفة خاص. المعيار االستدامة البيئية والمؤسسية والمالية

على الصعيد التي تستهدف بناء القدرات وتكوين الشعور باالنتماء  ،البرامج المتصلة بأسباب المعيشة
لملحة والفورية لها إال أن االحتياجات ا تمويل المانحيناالستمرار دون من إلدارة ا تتمكنحتى المحلي 

األسبقية بالنسبة إلى األهداف األطول أمدًا في عمليات التدخل التي تواجه حاالت طوارئ معقدة أو آوارث 
ويشير معيار الترابط . لفائدة هذه الحاالت ف معيار الترابط انطالقًا من معيار االستدامةّيولذا، ُآ. طبيعية

يأخذ في الحسبان العوامل تنفيذ األنشطة في حالة طارئة قصيرة األجل على نحو ضرورة ضمان إلى 
هداف األطول أمدًا مثل األجل التي تدعم األويرآز على األهداف المتوسطة  .المترابطة واألطول أمدًا
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تسند المهام إلى أصحاب استراتيجية انسحاب سليمة أي (اإلغاثة واالنتعاش إرساء روابط رئيسية بين 
  ).بعد الطوارئ وغير ذلكالمصلحة المناسبين وتخصص الموارد الكافية ألنشطة المواجهة 

  قواعد التقييم -٤
المستخدم في أمانة االتحاد  سلوباألتلخص قواعد التقييم الثماني التالية المبادئ الرئيسية التي توجه 

الذي  سلوباألقواعد توجه الالتقييم في حين أن  موضوعمعايير المذآورة أعاله الوتوجه  .التقييمإلجراء 
في بعضًا بعضها القواعد  دعمت يحتمل أنو. تباعه لتخطيط التقييم وإدارته وإجرائه واستخدامهإينبغي 

طلبات متضاربة أن هذه القواعد قد تفرض  إالالدقة سهم عدم التحيز واالستقالل في يبعض الحاالت أي 
 عارضمن الممكن أن تتعلى سبيل المثال، و. يجب أن تتفاوض بشأنها في حاالت أخرىعلى منظمة 

ة وقد ال تسجل عملية التقييم عندما تجرى خارجيًا مستوى منفعالمع قاعدة في عملية تقييم قاعدة االستقالل 
قائمة على المشارآة يجريها أصحاب المصلحة الملكية والمتابعة الذي تنطوي عليه عملية تقييم داخلية أو 

  .بأنفسهم

وتسهم . والممارسات الرئيسية لتنفيذها العملي التقييم قواعدفي تناول عملية التقييم  ، تتوسع٥وفي الجزء 
قواعد الوقد جمعت . قواعد والممارسات معًا في مصداقية عملية تقييم االتحاد الدولي وشرعيتهاال

  .٨والتنميةاإلنسانية اإلغاثة  يالحسبان الممارسات المعترف بها دوليًا للتقييم في مجال والممارسات أخذًا في

  قاعدة المنفعة  ١-٤

في الوقت وتكون عمليات التقييم مفيدة في حال إجرائها  .يجب االنتفاع بعمليات التقييم واستخدامها
ويتطلب الترآيز على االستفادة تحديد . بتلبية احتياجات المنتفعين المستهدفين اإلعالمية الخاصةالمناسب 

آما يقتضي إجراء . في مرحلة التخطيط واالستجابة لها خالل عملية التقييماحتياجات أصحاب المصلحة 
واآتساب ارات عمليات التقييم على نحو موثوق حتى تحظى النتائج بالقبول وتسمح بتوجيه صنع القر

المتابعة أنشطة وأن تكون شار بوضوح إلى آيفية استخدام نتائج التقييم أن يوينبغي . المعارف التنظيمية
  .محددة من حيث المواجهة واستثمار الوقت والموارد

  قاعدة الجدوى  ٢-٤

وتلتزم . سة وفعالة من حيث الكلفةاحسلتقييم واقعية ودبلوماسية وأن تدار إدارة ايجب أن تكون عمليات 
األمانة بتخصيص موارد آافية للتقييم الذي ينبغي إدارته على نحو فعال من حيث الكلفة لتحقيق أقصى حد 

على  ةضوفروتقليص المتطلبات الزمنية غير الضرورية الممن الفوائد باستخدام الموارد الشحيحة 
في توخي الدقة في اختيار عمليات التقييم وتخطيطها وإجرائها وال بد من . إلى أدنى حد أصحاب المصلحة

إلى أدنى حد  لتقلأساليب وإجراءات عملية ومالئمة االستعانة بوينبغي . ومرهقة المواردالمعقدة  اتسياقال
  .تعطيل عمليات وضع البرامج الجارية فضًال عن السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي

  والشرعيةقاعدة األخالقيات   ٣-٤

رفاه الجهات المشارآة في التقييم  مع مراعاةة قانونييجب إجراء عمليات التقييم بصورة أخالقية و
لتقليص  هالوائحها ووقواعد آداب المهنةبوينبغي أن تتقيد عمليات التقييم  .بوجه خاص والمتأثرة به

إيالء عناية يشمل مما المخاطر واألضرار واألعباء التي يتعرض لها المشارآون في التقييم إلى أدنى حد 
                                                            

أما المراجع اإلضافية، فشملت . AES 2002, AJCSEE 1994, OECD-DAC 1991 & 2006: شملت المراجع الرئيسية ما يلي ٨
  .DFID 2009, GEF 2006, UNEG 2005 & 2005b, UNICEF 2007, UNDP 2006: اآلتي
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وينبغي . عن تقييم أو إجراءات معينة بسبب المخاطر أو األضرار المحتملة التخليضرورة  لمدىدقيقة 
مس والعاشر من مبادئ لخامع المبدأين ا تمشيًا(آرامتهم و تهموثقافاألشخاص  عاداتللمقّيمين احترام 

. واالنتماء العرقيالعجز والسن والميل الجنسي الناتجة عن الدين والجنس وق وويشمل ذلك الفر). السلوك
وفقًا إلعالن األمم المتحدة (وعدم المساواة بين الجنسين قضايا التمييز ل لتصديينبغي إيالء اهتمام خاص لو

 عملياتد الأن تحدوينبغي ". اإليذاءعدم "ولي على مبدأ دويوافق االتحاد ال). العالمي لحقوق اإلنسان
وضمان المستجيبين بوضوح إلعالم المشارآين في التقييم والحصول على موافقة ) أدناه(والبروتوآوالت 

  .الضارأو ومعالجة النشاط غير المشروع  سريتهم

  عدم التحيز واالستقالل تاقاعد  ٤-٤

وغير متحيز يأخذ في الحسبان آراء تقدير شامل  توفيربينبغي أن تتسم عمليات التقييم بعدم التحيز 
بتعبير الموضوعية على  غالبفي ال اي يشار إليهتعدم التحيز القاعدة نطوي تو .جميع أصحاب المصلحة

احتمال تضارب وتحد من وتعزز دقة التقييم ومصداقيته . لتحرر من التأثير السياسي والضغط التنظيميا
وبروتوآوالت شفافة  عملياتيشمل بما مفروض في آل مراحل التقييم وشرط عدم التحيز . المصالح

وتشير . المصالح المتنافسة واآلراء المتغايرة تلطيفوومنح عقود التقييم على أساس تنافسي للمناقصة 
في عملية ال ينبغي للمقّيمين في إطارها أن يشارآوا عمليات التقييم الخارجية التي ى قاعدة االستقالل إل

واحتمال من التحيز الحد هذه القاعدة  عززوت .التدخل موضع التقييم أو أن تكون لهم مصالح شخصية فيها
وترتبط هاتان القاعدتان ارتباطًا . المعنيين بالتقييم ال يتولون تقييم أنشطتهمتضارب المصالح ألن المقّيمين 

أي (غير المستقلة أن قاعدة عدم التحيز تنطبق على آل عمليات التقييم بما فيها عمليات التقييم  وثيقًا إال
دأ مبالمع مبدأي عدم التحيز والحياد األساسيين وتدعمان وتتفق آلتاهما ). عمليات التقييم الداخلية أو الذاتية

المتمثلة في عدم دعم موقف سياسي أو ديني معين ادئ السلوك الثالث والمبدأ الرابع والمبدأ العاشر من مب
وتقديم صورة موضوعية عن حاالت وعدم تسخير الذات في خدمة السياسة الخارجية للحكومات 

  .الكوارث

  قاعدة الشفافية  ٥-٤

 وضع ال بد منو. وفقًا لمبدأ السلوك التاسع يةشفافالو في ظل االنفتاحينبغي إجراء عمليات التقييم 
التقييم  منتجات إعدادفي تصميم التقييم وجمع البيانات وإجراءات وبروتوآوالت خاصة لضمان الشفافية 

االختصاصات  تعميموينبغي . المصالح المتنافسة واآلراء المتغايرة والمنازعات معالجةو اونشره
في حال تهديدها الشفافية  عنالتخلي التنبه الحتمال ومن المهم . التقييم بما في ذلك تقرير التقييم منتجاتو
انتهاك أنشطة مشاطرة المعلومات للبيانات الشخصية أو إخاللها بالسرية في حال أو حقوق األفراد وأمنهم ل

  ).المتصلة باألخالقيات والشرعية ٣-٤تمشيًا مع القاعدة (بناء على قواعد حرية اإلعالم 

  قاعدة الدقة  ٦-٤

أساليب جمع البيانات وتحليلها أن تتسم عمليات التقييم بالدقة التقنية بتوفير معلومات آافية عن  ينبغي
وخبرة وتجربة  ثقافةبما يلزم من التمتع وينبغي للمقّيمين . قيمتها أو ميزتهاحتى يتسنى تحديد وتفسيرها 

الصرامة المنهجية والمعايير التقنية والنزاهة المهنية أعلى مستوى من منهجية تدعم عمليات تقدير إلجراء 
وينبغي أن يتمتع . ٩المهنيتنشرها الجمعيات والوآاالت المعنية بالتقييم وأفضل الممارسات التي 

تنمية القدرات  ستلزمالخبرة والتجربة مما قد يمستوى آاف من المشارآون في عمليات التقييم الداخلية ب
  .مآجزء من عملية التقيي

                                                            

الوارد ذآرها في الملحق ( ”MandE“يمكن االطالع على قائمة بالجمعيات والوآاالت الرئيسية المعنية بالتقييم ضمن وثيقة  ٩
  ).المراجع: ١
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  قاعدة المشارآة  ٧-٤

وضمان مشارآتهم المجدية في عملية التقييم حيثما يكون ممكنًا ينبغي التشاور مع أصحاب المصلحة 
وتضم فئات أصحاب المصلحة الرئيسية المستفيدين وموظفي البرامج والمانحين وشرآاء  .ومناسبًا
وينبغي إيالء . بالتعاون مع منظمات ثنائية وبين منظمات دولية ووطنية ومنظمات المجتمع المدنيالحرآة 

ومشارآة أصحاب المصلحة في جمع البيانات وتحليلها . لضم أي فئات مهمشة أو مستضعفةعناية خاصة 
من أجل ن ورفع التقارير عنها واستخدامها تعزز شرعية عمليات التقييم ومنفعتها فضًال عن التعاو

تقيد التقييم بأي شروط يفرضها وتساعد أيضًا على ضمان . تها بصورة عامةوملكي هاودعمالعمليات 
وتتمشى المشارآة المحلية ). وفقًا لمبدأ السلوك الخامس(المحلية  وبالقوانين واألنظمة والتقاليدالمانحون 

استكشاف سبل إشراك المستفيدين وبناء الداعيين إلى أيضًا مع المبدأين السادس والسابع من مبادئ السلوك 
  .القدرات المحلية

  قاعدة التعاون  ٨-٤

وغالبًا ما  .يرتقي التعاون بين الشرآاء التشغيليين الرئيسيين في عملية التقييم بشرعية التقييم ومنفعته
عبر شراآات مختلفة ضمن الحرآة ومع جهات مانحة ثنائية وبين تنفذ عمليات تدخل االتحاد الدولي 

ويدعم التعاون بين الجهات الفاعلة ضمن الحرآة . منظمات دولية ووطنية ومنظمات المجتمع المدني
رهم من أصحاب الذي يشرك المستفيدين وغي التعدديةمفهوم و. مبدأي الوحدة والعالمية األساسيين

التعبير عن جميع وجهات النظر المشروعة وأخذها في عين يكفل ة التقييم في عمليالمصلحة الرئيسيين 
وإضافة إلى . ويشجع شفافية مشاطرة المعلومات واآتساب المعارف التنظيمية. االعتبار بشكل متوازن

ازدواج تحد المبادرات التعاونية مثل عمليات التقييم المشترآة من  قدتجميع الموارد والحفاظ عليها، 
تضمن وتحقق توافق اآلراء والخدمات واإلجراءات واألعباء ذات الصلة التي تثقل آاهل المستفيدين 

من خالل تقييم التوصل إليه وتوفير األصداء مما ال يمكن فهم غور األمور تسمح بوالمصداقية والدعم 
  .مستقل

  عملية التقييم -٥
ويميز بين  .قواعد التقييم في عملية التقييم تطبيقآيفية معلومات مفصلة عن الجزء التالي  تضمني

  .ممارسة رئيسية تدعم قواعد التقييم ٤٣خمس مراحل رئيسية حددت من أجلها 

  تخطيط عملية تقييم

ينبغي إدراج عمليات التقييم في خطة عامة للرصد والتقييم على  :خطة رصد البرامج وتقييمها  ١-٥
أنشطة الرصد خطة للرصد والتقييم على ضمان تكامل  اعدوتس. المشاريعو مستوى البرامج

ودعم بعضها البعض وتنظيمها في الوقت المناسب حتى تكون مفيدة وتخصيص الموارد والتقييم 
ينبغي استعراض بالسياق النشط الذي يعمل فيه االتحاد الدولي،  ًاميسلتو. الكافية لعمليات التقييم

وشرح التغييرات غير المتصورة الطارئة على لتقييم المنطقي وتوقيتها دوريًا اأساس عمليات 
  .إطار التقييم الزمني ألصحاب المصلحة

-٤الفقرة (ينبغي تخطيط عمليات التقييم وفقًا لقاعدة المنفعة  :لمانحينشروط االمنفعة واالمتثال ل  ٢-٥
الواضح  فهمال تحقيقوينبغي . يفرضها المانحون الخارجيون إضافيةوأي شروط ) أعاله ١

المنطقي العملية ساس وأفي عملية تقييم أصحاب المصلحة الرئيسيين واالتفاق المسبق بخصوص 
وفي حال تضارب أحكام هذا اإلطار وأحكام المانحين الخارجيين، فينبغي التصدي لذلك . المحدد

  .بالتراضي بين االتحاد الدولي والجهة المانحة
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عمليات  كلينبغي إخطار قسم التخطيط والتقييم التابع لالتحاد ب :األمانةفي تقييم القاعدة بيانات   ٣-٥
ويمكن استخدام هذا الجرد لعمليات التقييم . قاعدة بيانات عالمية لفائدةاألمانة  في تقييم المقررةال

بها توجيه السياسات واالستراتيجيات وأنشطة تنسيق عمليات التقييم واتساقها المضطلع من أجل 
في األمانة ومع الشرآاء وخدمات المساعدة التقنية والموارد لدعم مهمة التقييم في األمانة على 

  .أفضل وجه وضمان التقيد بإطار التقييم

السياقات و تعتمد أنماط التقييم الخاصة في النهاية على االحتياجات :ةيم الالزمعمليات التقي  ٤-٥
أنماط خاصة لعمليات التقييم الالزمة التي ينبغي تخطيطها بناء على ذلك  وفيما يلي. الخاصة

  :بالنسبة إلى برامج األمانة

ينبغي أن تشمل آل برامج األمانة ومشاريعها شكًال من أشكال قياس  :ةوليدراسة أ  ١- ٤-٥
وتستخدم هذه . الوضع األولي للمؤشرات المناسبة قبل تنفيذ البرامج والمشاريع

لمساعدة من عملية التدخل بهدف افي المراحل األخيرة البيانات المعيارية للمقارنة 
  .الوقععلى تقدير 

ينبغي أن تشمل آل برامج األمانة ومشاريعها شكًال من أشكال الحصر  :تقييم نهائي  ٢- ٤-٥
وإذا آان البرنامج جاريًا، فينبغي تحديد . حصر داخليًا أم خارجيًاالواء أآان سالنهائي 

  .جدول حصر يتناسب مع عملية التدخل

إجراء تقييم نهائي مستقل عن إدارة المشروع أو ينبغي ينبغي  :تقييم نهائي مستقل  ٣- ٤-٥
لقسم التخطيط والتقييم في األمانة أو ألي آلية أخرى مستقلة معنية بضمان الجودة 

استعراض التقييم النهائي إن أجرته إدارة المشروع بالنسبة إلى عمليات يعتمدها القسم 
تقييم الويمكن استخدام . فرنك سويسري مليونتدخل األمانة التي تتجاوز قيمتها 

الميزانية إذا تطلبت مصداقية النتائج مقّيمًا خارجيًا حجم مستقل بصرف النظر عن ال
  .أو إن لم تتوفر الخبرة على المستوى الداخلي

الحصر أو التقييم  نوع من أنواعينبغي إجراء  :منتصف المدة في تقييم أو استعراض  ٤- ٤-٥
المدة بالنسبة إلى البرامج والمشاريع التي تستغرق أآثر  فمنتصفي أو االستعراض 

وليس من الضروري عادة أن تكون هذه العملية مستقلة أو خارجية بل . شهرًا ٢٤من 
  .يمكن إجراؤها وفقًا الحتياجات الحصر الخاصة

ولى من عملية طارئة يستهل هذا التقييم في غضون األشهر الثالثة األ :١٠آنيتقييم   ٥- ٤-٥
  :على شرط أو مجموعة من الشروط التالية بناء

 أآثر من تسعة أشهر؛ ةعملية الطارئالق استغرا )١

 شخص عبر العملية الطارئة؛ ١٠٠.٠٠٠آثر من أالوصول إلى  اعتزام )٢

 فرنك سويسري؛ مليونعلى مبلغ قدره قيمة النداء الطارئ  زيادة )٣

ما يربو على عشر جمعيات وطنية في العمليات عبر الموظفين في  مشارآة )٤
  .الميدان
                                                            

أي خالل (التقييم اآلني هو تقييم يتمثل هدفه األساسي في تقديم األصداء بشكل قائم على المشارآة في الوقت الحالي  ١٠
  ).Cosgrove et. al. 2009(إلى الجهات المعنية بتنفيذ المواجهة اإلنسانية وإدارتها ) العمل الميداني التقييمي
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في حاالت تعدد المنظمات ينبغي أن تؤخذ هذه العمليات في االعتبار : عمليات التقييم المشترآة  ٥-٥
وهذا أمر من المحتمل أن يساعد على فهم غور األمور . لوآاالت المشارآة في عملية تدخلوا

بتجميع الموارد والحد من  ،تقييم مستقل عن طريقما قد يستبعد التوصل إليه وتوفير األصداء م
  .ازدواج الخدمات واإلجراءات واألعباء ذات الصلة التي تثقل آاهل المستفيدين في الوقت ذاته

: ينبغي إجراء استعراض لعملية تقييم األمانة دوريًا تحقيقًا لآلتي :١١عمليات استعراض التقييم  ٦-٥
إلطار التقييم والتحقق من االمتثال وتوليف نتائجها وفحص منهجيات التقييم جرد عمليات التقييم 

وتوجيه السياسة واالستراتيجية المؤسسية في اختيار عمليات التقييم وتعزيز نشر وبحث مراجعته 
وسيشرف قسم التخطيط والتقييم على . الدروس المستخلصة من عمليات التقييم واالستفادة منها

  .هذه الممارسة آل عامين على األقلتطبيق 

وأنشطة الرصد والتقييم الرئيسية األخرى خالل ينبغي تخطيط ميزانيات التقييم  :ميزانية التقييم  ٧-٥
تتراوح وينبغي تخصيص بند في الميزانية . مرحلة تصميم سياسات األمانة ومشاريعها وبرامجها

فرنك  ٢٠٠.٠٠٠في المائة لجميع عمليات تقييم التدخالت التي تفوق قيمتها  ٥و ٣ن بي تهنسب
وبالنسبة إلى عمليات التدخل التي تقل . ١٢ويتسق هذا النهج مع أفضل ممارسة دولية. سويسري

هي أال يكون حجم ميزانية التقييم صغيرًا المتبعة العامة العملية فالقاعدة قيمتها عن ذلك المبلغ، 
موارد المشاريع لدرجة ل الميزانية تعرض دقة النتائج ومصداقيتها للخطر وأال تحّو لدرجة

  .تقويض أنشطة وضع البرامج

  تفويض عملية تقييم

يمكن أن يفوض شخص أو قسم عمليات التقييم وفقًا للقواعد  :قرار تفويض عملية تقييم  ٨-٥
ذلك عادة اإلدارة العليا للبرامج أو ب عنىوت. والممارسات المعتمدة للتقييم والمقدمة في هذا اإلطار

مجاالت  تشملعمليات التقييم التي  بالنسبة إلىتولي األمر إدارة األمانة العليا يتحتم على قد 
  .متعددة برنامجية

فضًال عن ونشرها إعالمية ينبغي إعداد وثيقة اختصاصات أو وثيقة  :التقييماختصاصات   ٩-٥
وينبغي أن تشير وثيقة . مع قسم التخطيط والتقييم بالنسبة إلى عمليات تقييم األمانة امشاطرته

 ٣الجزء (والمسائل والمعايير الرئيسية االختصاصات بوضوح إلى غرض التقييم العام ونطاقه 
التي ينبغي تناولها وأي نهج وقضايا مفضلة ينبغي النظر فيها وآفاءات المقّيمين ومهاراتهم ) أعاله

االختصاصات  تتضمنو. نتائج التقييمالمقصود لستخدام االوفئة الجمهور المستهدفة ولمتوقعة ا
أن يشار ينبغي و. قابلة للتحقيق ونتائج محددةزمني مقترح من بينها جدول مهمة أخرى عناصر 

االختصاصات بما يشمل إمكانية النفاذ إلى الوصلة اإللكترونية بهذا  التقييم فيإلى إطار أيضًا 
االختصاصات في وثيقة يرد نموذج عن (اإلطار أو إرفاق اإلطار بوثيقة االختصاصات بعينها 

  ).٢الملحق 

ينبغي إعداد قائمة أولية بالجهات المستهدفة للحصول على تقرير التقييم  :قائمة النشر األولية  ١٠-٥
لتشاور مع أصحاب اواإلعالم بها خالل ) الفئة المستهدفة(رة إليها في االختصاصات واإلشا

  ).موضع البحث أدناه(متابعتها أثناء نشر التقييم ثم ) ١٢-٥الممارسة (المصلحة 

                                                            

 .تقييم أو أداة التقييماستعراض التقييم هو تقييم التقييم أو نظام ال ١١
 UNICEF 2007: p. 8; USAID  2007: p. 9: انظر المرجعين التاليين ١٢
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بالغ بذلك ينبغي تعيين مدير تقييم أو فريق إلدارة التقييم واإل :مدير التقييم أو فريق إدارة التقييم  ١١-٥
وإذا آانت . آل عملية تقييم بصرف النظر عن المقّيمين الفعليين الذين يجرون التقييمبالنسبة إلى 

ومدير التقييم مسؤول عن . هناك حاجة إلى فريق من المديرين، فيوصى بتعيين أحدهم آرئيس لهم
اريين خارجيين بإدارة أي خبراء استشترتيبات التقييم اللوجستية والتعاقدية اإلشراف على 

عقد التقييم  حسب القابلة للتحقيق الموافقة على النتائج الرئيسيةوتفويض المسؤوليات وضمان 
  .ضبط الجودة الكافي طوال عملية التقييموإطاره الزمني وآفالة 

اور معها شينبغي تحديد فئات أصحاب المصلحة والت :حصر أصحاب المصلحة والتشاور معهم  ١٢-٥
تحليل ألصحاب المصلحة الفئات  دوينبغي أن يحد. سياق تصميم التقييمعلى نحو مجد في 

ن وشرآاء الحرآة والبرامج والمانح ووموظفالمختلفة  ةفئات المستفيدالبما فيها الرئيسية 
والحكومات المحلية والوطنية والمنظمات الثنائية والمنظمات الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع 

من التعليق على انطالقًا أي وقد تكون مشارآة أصحاب المصلحة متعددة األشكال . المدني
االختصاصات ووصوًال إلى إنشاء فرقة عمل صغيرة مؤلفة من أصحاب المصلحة الرئيسيين 

  .للمساعدة على إعداد وثيقة االختصاصات ودعم مهمة التقييم

أصحاب المخاطر أو األضرار التي قد يتعرض لها ينبغي ارتقاب  :تحديد المخاطر والكشف عنها  ١٣-٥
وبحثها خالل ) الزبائن والفئات المستهدفة وموظفو البرامج وغيرهم(قييم التب المعنيونالمصلحة 

فرصة لتحديد طرق الحد من المخاطر المحتملة  إتاحةوينبغي . التفاوض األولي بشأن التقييم
والتخلي عند اللزوم عن تقييم أو إجراءات معينة إذا آان ألصحاب المصلحة المتأثرين بالتقييم 

  .األضرار المحتملة مرتفعًا جدًامستوى المخاطر أو 

أن يشارآوا في ملتزمين الستشاريين االخبراء للال ينبغي  :مستقلونالستشاريون االخبراء ال  ١٤-٥
ليات التقييم أو مأن تكون لهم مصلحة شخصية فيها في إطار عأو عملية تدخل قيد التقييم 

  .الدراسات المستقلة

بصورة منتظمة مع اختصاصات التقييم وخططه ينبغي تبادل  :التعاون مع الشرآاء والمانحين  ١٥-٥
قبل شبكة التعلم اإليجابي للمساءلة واألداء مثل  ١٣الجهات الشريكة والمانحة وأجهزة التنسيقسائر 

ة رويمكن أن تساعد هذه الجهات على تحديد فرص التعاون أي مشاط. بفترة طويلة التنفيذ الفعلي
  .مشترآةالتقييم الجمع البيانات أو عمليات في سياق البيانات الثانوية 

ينبغي تعيين المقّيمين الداخليين أو الخارجيين في إطار عملية عادلة وشفافة بناء على  :التعيين  ١٦-٥
عملية شفافة للمناقصة على أساس  بتنظيمالتقييم الخارجية  أنشطةوجدارتهم ومنح مهاراتهم 
بالخبرة والكفاءة واآلداب والنزاهة المتصلة بالمهنة ويكونوا وينبغي أن يتمتع المقّيمون . تنافسي

وإذ يستجيب المقّيمون الختصاصات . تمثيلها بشكل موثوق في سياق عملية تقييمقادرين على 
جديرًا باالحترام ويكشفوا عن أي مهمة أو عالقة من التقييم، ينبغي لهم أن يسلكوا سلوآًا مهنيًا 

وعلى نحو . في إجراء التقييماحتمال تضارب المصالح وعالقاتهم التي قد تؤدي إلى  ممهامه
في عملية التقييم المقترحة ن أي أوجه نقص ومواطن قوة بّيتمماثل، ينبغي تشجيع المقّيمين على 

  .أصحاب المصلحة ومصداقية التقييمد المنهجي أو األخالقي وأثره المحتمل على يقيتوالسيما ال

خارجية بين ينبغي أن يكون هناك ترتيب تعاقدي مكتوب خاص بعملية تقييم  :الترتيبات التعاقدية  ١٧-٥
د شروط يحدا اإلطار للتقييم وتإلى اختصاصات التقييم وهذ وينبغي االستناد. المفوضين والمقّيمين

                                                            

 .يمكن االتصال بقسم التخطيط والتقييم في األمانة بخصوص أجهزة التنسيق المعنية ١٣
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المتاحة توجب دفعها والموارد تقديمها وأي رسوم ي المتفق عليها والخدمات التي يتعينالتعيين 
المميزة نشطة األوملكية المواد والملكية الفكرية وحماية وإطارها الزمني  القابلة للتحقيق والنتائج

لنزاعات وأي مهمة التصدي لوإجراءات نقل آل المعلومات المحصلة وتخزينها والتصرف فيها ل
. وإصدار تقارير التقييم ونشرها وأي استخدام الحق لمواد التقييم ونتحريرية يضطلع بها المفوض

إعالم تباع الترتيبات التعاقدية، تقع على عاتق آل طرف مسؤولية إلطرفين توقع كال اوإذ يحق ل
وينبغي له أن يكون على متوقعة الطرف اآلخر بخصوص أي تغييرات أو شروط وظروف غير 

  .ذلك استعداد إلعادة التفاوض بناء على

  جمع البيانات وتحليلها

يوصى بإعداد تقرير استهاللي فيما يتعلق بعمليات التقييم الكبرى لبيان فهم  :االستهالليتقرير ال  ١٨-٥
بالتحقق من اتفاق خطة التقييم مع االختصاصات ومع مدير للتقييم واضح وخطة عمل واقعية 

بالنسبة إلى عمليات التقييم اآلنية عمل للتقييم  ويكفي إعداد خطة. التقييم وسائر أصحاب المصلحة
التي الرئيسية  تساؤالتويفسر التقرير االستهاللي ال. رها من عمليات االستعراض الخفيفةوغي

جمع أنشطة ومون انطالقًا من االختصاصات ويشرح آيفية استخدام المنهجيات يطرحها المقّي
النتائج القابلة للتحقيق تشمل خطة لرفع التقارير عرض بالتفصيل يآما  .البيانات للرد عليها

وتوزيع المهام والمسؤوليات المحددة ومسودات أدوات جمع البيانات مثل أدلة إجراء المقابالت 
يمكن تكييف أجزاء (وترتيبات السفر واللوجستيات المتصلة بالتقييم ضمن الفريق المعني بالتقييم 

  ).أجل وضع تقرير التقييم النهائيمن من تقرير استهاللي محكم اإلعداد 

ينبغي التعاون مع المقّيمين وحصولهم على آل المعلومات ذات  :حرية الحصول على المعلومات  ١٩-٥
 ونلمقّيمأن يبلغ اوينبغي . ضغطالتدخل أو ممارسة الالصلة قدر اإلمكان خالل جمع البيانات دون 

ها الفئات إلى األطراف المعنية بما في قيود تفرض على حصولهم على البيانات ووصولهمعن أي 
يتمكنوا من االضطالع بعملهم والتعبير عن آرائهم بشكل غير متحيز أن المهمشة أو المستضعفة و

  .ودون تهديدهم الشخصي أو المهني

تسم التقييم بالصرامة من حيث التصميم وجمع البيانات يينبغي أن  :دلةواالستناد إلى األالصرامة   ٢٠-٥
األساليب واإلجراءات تحدد أن وينبغي . المقصودالتقييم وتحليلها بالقدر الذي يفرضه استخدام 

مر بضمان إذا أمكن األللتكرار م بالوثائق وتكون منهجية وقابلة تدّعلجمع البيانات بوضوح و
عمليات  قرنوينبغي أن ت. ودعمها لعدم التحيزتبريرها صحة المعلومات وموثوقيتها وإمكانية 

المتصلة بعملية فرضية العمل بناء على ذلك لتقدير ) طريقة المثلثات(التقييم أساليب آمية ونوعية 
معايير بالنسبة إلى في اإلطار المنطقي وحسبما هو مبين وتغيير النتائج ووجاهة األهداف تدخل 
  .التقييم

ينبغي مشارآة أصحاب المصلحة المعنيين في عملية  :مع أصحاب المصلحة المعنيين التشاور  ٢١-٥
وينبغي إيالء اهتمام خاص لتمثيل فئات . وتقديم المساهمات ألغراض التقييمالتقييم لتحديد القضايا 

ويجب أن تشير منهجية التقييم إلى . مهمشة أو مستضعفةالمستفيدين الكافي والسيما أي فئات 
  .سباب لسوء التمثيل وتصف مشارآتهمأمعايير اختيار أصحاب المصلحة وأي 

لآلثار المحتملة الناجمة عن مظاهر التفاوت  العنايةينبغي إيالء  :مظاهر التفاوت والجورآثار   ٢٢-٥
ة البدنية أو الفكرية كفاءوالجور في المجتمع فيما يتصل بالعرق والسن والجنس والميل الجنسي وال
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آما ينبغي إيالء عناية خاصة ألي حقوق أو . عرقيوالدين والسياق االجتماعي واالقتصادي أو ال
  .١٤بروتوآوالت أو معاهدات أو إرشادات قانونية معمول بها

ينبغي مشارآة المستفيدين حيثما يكون ممكنًا ومناسبُا في جمع البيانات وتحليلها  :المشارآة  ٢٣-٥
المشارآين  تمتعوينبغي أن تكفل أنشطة التدريب وبناء القدرات . بتعزيز دعم التقييم وملكيته

  .لجمع البيانات وتحليلها على نحو موثوقلمعارف والمهارات با

في أو أساليب مختلفة /باستخدام مصادر وينبغي تعزيز موثوقية البيانات ودقتها  :ضبط الجودة  ٢٤-٥
مالها تآاللتحقق من دقة البيانات ووينبغي استعمال األنظمة ). لمثلثاتطريقة ا(جمعها وتحليلها 

إدخال البيانات القيد المزدوج وبالتحقق الحاسوبي مثل مقارنة األرقام بمصادر بيانات أخرى أو 
التقييم  اتنتجموينبغي إتاحة الفرصة ألصحاب المصلحة الستعراض . حيثما يكون ممكنًا ةالالحق

ألوجه عدم ينبغي التصدي آما . لمخبرين الذين تنسب إليهم أي بياناتل السيماوحرصًا على الدقة، 
نتج نشر التقرير أو المالتصريح بقبل  منتجاتالالدقة والتناقض في إطار تنقيح تقرير التقييم وسائر 

  .النهائي

مباشرة ينبغي الحصول على الموافقة عن علم من الجهات التي توفر  :عن علمالموافقة   ٢٥-٥
هويتهم وهوية  واحددأن يوينبغي للمقّيمين . ويفضل أن تكون الموافقة خطية المعلومات للتقييم
ومستوى المقصود لنتائج اوفئة الجمهور المستهدفة واستخدام  المنشود والغرض مفوضي التقييم

على ويجب . ي مخاطر وفوائد محتملة ناجمة عن المشارآة في التقييمسرية المعلومات المتاحة وأ
وأال يخضعوا إلآراه أو المشارآين المحتملين أن يكونوا مؤهلين التخاذ قرار بشأن مشارآتهم 

الحصول على الموافقة أيضًا ينبغي  المعالين،ر وغيرهم من وفي حال القّص. مبررإغراء غير 
نشر المعلومات التصريح بتدابير وقد تشمل ترتيبات الموافقة . اء أو األوصياءاآلبعن علم من 

  .نتائج التقييمإثبات صحة التثقيفي أو ألغراض التقييم 

تصرح  حتىخالل عملية التقييم  تحصالمينبغي الحفاظ على سرية النتائج وغيرها من ال :السرية  ٢٦-٥
حماية  ال بد منو. ألي ترتيبات للموافقة متفق عليها مع المساهمينووفقًا الجهة المفوضة بنشرها 

أو بموجب /بناء على الطلب ووسريتهم هوية جميع المشارآين في التقييم عدم الكشف عن 
- ٥الممارسة (إثم أو الكشف عنها، فيجوز التخلي عن السرية وفي حال توقع أدلة على . القانون
٢٧.(  

تقع على عاتق المقّيمين المسؤولية األخالقية والقانونية  :غير المشروعسوء السلوك والتصرف   ٢٧-٥
االعتداء الجنسي حاالت أي (عن تأهبهم ومواجهتهم ألي أدلة مصادفة على إثم إجرامي أو ضار 

تعرض ضحايا اإلثم ألي أضرار وينبغي للمقّيمين السعي إلى تجنب ). المزعومة على األطفال
نات السلوك المهنية الخاصة الوفاء بااللتزامات بمقتضى القانون أو مدوالحد من ذلك وأو إضافية 
وفي حال تضارب ذلك مع اتفاقات السرية، . قد يشمل تبليغ السلطة المناسبة عن الحاالتبهم مما 

وجه ممكن ووضع بروتوآوالت االآتشافات على أفضل  همثل هذطر اخمارتقاب فينبغي للمقّيمين 
الممارسة (ها واالستناد إلى البروتوآوالت لدى الحصول على الموافقة عن علم ب فادةلتحديدها واإل

٢٥- ٥.(  

 الوقعالمنهجية على غرار قياس  الحدودينبغي تحديد  :المتوقعة وغير المتوقعة الحدودالمشاآل و  ٢٨-٥
وعندما . في منهجية التقييموالتصدي لها على أفضل وجه ة والنسبة من ضمن العوامل المربك

                                                            

  AES (2002): اعتمد ذلك أساسًا على المرجع التالي ١٤
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ما يدل على وجود مشكلة  يكون هناكيقارن المقّيمون بين ظروف تتجاوز نطاق اختصاصهم أو 
على الفور ما لم  األمربالتقييم مفوض /ة بعملية التدخل قيد التقييم، ينبغي إعالم مديرآبيرة متصل
  .حقوق الجهات المعنيةرقًا لخيشكل ذلك 

واختالف  حمعالجة حاالت تضارب المصال ينبغي :اختالف اآلراءحاالت تضارب المصالح و  ٢٩-٥
وينبغي أن . أو التفسير على نحو شفاف بحيث ال تتعرض عملية التقييم أو نتائجها للخطر أيالر

تتجلى وجهات النظر واآلراء المختلفة بين أصحاب المصلحة في تحليل التقييم ورفع التقارير 
الفرصة  أن تتاحمعني بالتقييم، فينبغي الفريق الإذا آانت هناك حاالت تعارض بين أعضاء و. عنه

تقرير  فيبحاالت اختالف اآلراء أن يعترف وتوصيات معينة و آراءلكي ينأوا عن لألعضاء 
  .التقييم

انات يمالئمة للمحاسبة خالل جمع البينبغي أيضًا استخدام ممارسات  :المحاسبةممارسات   ٣٠-٥
تخصيص الموارد في االحتراس والمسؤولية األخالقية وتحليلها ورفع التقارير عنها لضمان 

  .وإنفاقها خالل التقييم

  رفع تقارير التقييم

متسق البنية مع مراعاة ر المكتوب مضمون التقري أن يكونينبغي  :مضمون التقرير واالتساق  ٣١-٥
باعتماد آما ينبغي تقديم البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها بشكل منهجي . منطقيال هانسياب

ويختلف مضمون التقرير الخاص حسب . خط واضح من األدلة الداعمة لالستنتاجات والتوصيات
عملية التدخل قيد التقييم ووصفًا ) سياق(حد أدنى مواصفات آعملية التقييم إال أنه ينبغي أن يشمل 

. المتصلة به والنتائج واالستنتاجات والدروس المستخلصة والتوصيات الحدودليب التقييم وألسا
براز النتائج إبتتسم باإليجاز والوضوح التقرير يقدم لمحة عامة عن إعداد ملخص  يتعينو

أن يتضمن التقرير أيضًا  وينبغي. الرئيسية واالستنتاجات والتوصيات والدروس المستخلصة
- ٥الممارسة (عمل الولالستجابة وخطة اإلدارة مالحق مالئمة بما فيها نسخة عن االختصاصات 

  .١٥وإشارات آاملة إلى أي مراجع مذآورةوأدوات جمع البيانات ) ٤٢

افيًا لألساليب والنهج المستخدمة لجمع ًا وأن تتضمن تقارير التقييم شرحينبغي  :الحدودالمنهجية و  ٣٢-٥
واالفتراضات والشواغل المتصلة  الحدودآما ينبغي االعتراف ب. البيانات وإدارتها وتحليلها

وموثوقيته ) النسبة(صالحية التقييم بالمنهجية وأي عقبات مصادفة بما في ذلك أثرها على 
  .واستقالله

ضمن أطر االتحاد الدولي أن تكون التوصيات محددة وقابلة للتنفيذ ينبغي  :التوصيات  ٣٣-٥
أن تمنح  فضلومن الم. المفروضة على الموارداالستراتيجية والمبدئية المحلية والعالمية وقيوده 

اقتفاء متابعتها ورفع حتى يتسنى رصدها  إمكانية(أيضًا  قابلة للرصد تكونواألولوية لتوصيات ا
  ).التقارير بشأنها

 ًاتيسيرينبغي أن تتسم تقارير التقييم بالوضوح والبساطة بقدر ما تسمح به الدقة  :تقارير مفهومة  ٣٤-٥
ة إلى أصحاب المصلحة إلى اللغة قدموينبغي ترجمة التقارير الم. فهم عملية التقييم ونتائجهال

تفادي و )أو شفهي أو خطي موجزأي في شكل ( ةالثقافي مناسب من الناحيةفي شكل المناسبة 
  .توجه التقارير إلى المجتمعات المحلية عندمالغة شديدة التقنية والسيما استخدام 

                                                            

  .الخاص بالمراجع ١قارير التقييم في االتحاد الدولي ضمن الملحق يمكن االطالع على اإلرشادات الخاصة إلعداد ت ١٥
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وصادقة في مباشرة وآاملة ينبغي أن تكون تقارير التقييم الشفهية والخطية  :تقارير عادلة وآاملة  ٣٥-٥
المتصلة به وأن تفسر وتقدم األدلة واالستنتاجات بشكل عادل  الحدودالكشف عن نتائج التقييم و

آما ينبغي . بالكشف التام عن النتائج واالستنتاجات ما لم يشكل ذلك انتهاآًا لحقوق الجهات المعنية
األسباب في في نطاق التقييم بشرح تقارير التقييم جميع االحتياجات اإلعالمية المحددة  لبيأن ت

، فهذا )٣الجزء (ايير التقييم الثمانية أي معيار من معفي التقييم درج وإن لم ُي. حال استحالة ذلك
  .أمر ال بد من اإلحاطة علمًا به ضمن االختصاصات وشرحه في تقرير التقييم

ينبغي أن تحدد تقارير التقييم بوضوح مصادر المعلومات  :وعبارات الشكر والتقديرالمصادر   ٣٦-٥
) آراء المقّيمين أو غيرهم من أصحاب المصلحة(واآلراء التقييمية ) األولية والثانوية(المستخدمة 

الجهات وينبغي توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى . مدى مالءمة المعلوماتبحيث يمكن تقدير 
ت األشخاص الذين أجريت معهم المقابالالتي ساهمت مساهمة آبيرة في التقييم واإلشارة إلى 

  .والوثائق المطلع عليها ما لم يخل ذلك بخصوصية الجهات المعنية وسريتها

التقييم  تاجنتمينبغي أن تتاح الفرصة ألصحاب المصلحة الستعراض  :تنقيحاالستعراض وال  ٣٧-٥
ومع ذلك، تقع على عاتق مفوضي التقييم مسؤولية عدم اإلخالل . ألغراض الدقة وتوفير األصداء

وال ينبغي أن نتائج واستنتاجات ما حدده المقّيمون من تبين بدقة التي ينبغي أن بنزاهة التقارير 
من أي حاالت عدم دقة  واتحققيفي األصداء و وانظرأن يوللمقّيمين . تنقح دون موافقة المقّيمين

 ال بد منو). ٢٤- ٥الممارسة (لها في إطار تنقيح تقرير التقييم وسائر المنتجات  واتصديوتناقض و
الفريق المعني صفوف  فيحاالت تضارب المصالح واختالف اآلراء اإلحاطة علمًا بوضوح ب

أحد  اي يعبر عنهاء المختلفة التراآلوبالنسبة إلى ). ٢٩-٥الممارسة (ضمن تقارير التقييم  بالتقييم
 فيما إذا ينبغيمين حرية التصرف للمقّيترك ت، في التقييم المشارآين أو أحد أصحاب المصلحة

مون أال يتناولوا حالة قرر المقّي نوإ. في أي تنقيح للتقريروآيفية تناولها مسألة تناول هذه ال
المشارآين، فيمكن أن ينظر فريق أحد  وأاختالف في الرأي يعبر عنها أحد أصحاب المصلحة 

  .اإلدارة الستجابةفيما إذا ينبغي تناولها في خطة عمله ) ٤٢- ٥(المعني باالستجابة  اإلدارة

  نشر التقييم ومتابعته

نتائج التقييم وتنشر على نطاق واسع بضمان يسر حصول  تعممينبغي أن  :متاالوشفاف النشر ال  ٣٨-٥
) ١٠-٥الممارسة (أولية  قائمة نشروينبغي استخدام . جميع أصحاب المصلحة على المعلومات

وال بد ). وفقًا لالختصاصات(لكفالة إتاحة تقرير التقييم أو موجز التقييم لفئة الجمهور المستهدفة 
عديالت تدخل على قائمة النشر األولية وأساس هذه من إخطار أصحاب المصلحة المعنيين بأي ت

  .التغييرات المنطقي

) ٣٤-٥الممارسة (بممارسة التقارير المفهومة ويتصل نشر تقرير التقييم  :ةمالئمالنشر لاأشكال   ٣٩-٥
التقارير ويمكن أن يشمل ذلك نشر . الفئة المستهدفة المعينةوقد يأتي في أشكال مختلفة تتالءم مع 

وتقديم العروض أو على اإلنترنت  المحلي لوحة إعالنات المجتمععلى  الملخصات/المقتطفاتأو 
وهذه اعتبارات . الصناعةواجتماعات المجتمع المحلي ومؤتمرات قطاع أثناء اجتماعات التخطيط 

  .تكتسي أهمية خاصة لدى مشاطرة التقارير مع المجتمعات المحلية

تعزيزًا لحصول الجمهور على تقارير التقييم ومشاطرتها إلى أقصى  :والخارجي النشر الداخلي  ٤٠-٥
يضطلع بذلك ألسباب قد و. من المناسب إعداد نسخة خارجية عن تقرير التقييم ونشرها لعلهحد، 

وحماية الهوية وتجنب أي ) ٢وجود قضايا حساسة ينبغي أن تبقى داخلية، ) ١: متعددة هي اآلتية
تحسين و) ٣، )٣-٤القاعدة (أو الحد منه التقييم  ن فيوالمشارآضرر يتعرض له األشخاص 
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صيغة موجزة أو مبسطة تستهدف فئات  من خالل) ٣٤-٥الممارسة (ممارسة التقارير المفهومة 
  .الجمهور الخارجية

ها إلى قسم التخطيط والتقييم حفظينبغي أن ترفع جميع تقارير تقييم األمانة ل :قاعدة بيانات التقييم  ٤١-٥
وينشر القسم التقارير على موقعي المنظمة . ٣-٥التابع لالتحاد الدولي بغية متابعة الممارسة 

  .والخارجي على اإلنترنت) شبكة فدنت(الداخلي 

من مفوضي التقييم وال ينبغي استجابة صريحة للتوصيات تتطلب عمليات التقييم  :اإلدارة استجابة  ٤٢-٥
 يعنمفريق إدارة  عيينت نبغييوضمانًا لفائدة التقييم ومتابعته، . فقط آعمليات تقييم الحقةإجراؤها 
أن وينبغي . التقييممرفقة ب نشرت عمللالستجابة والإلدارة لخطة مهمة وضع تسند إليه  باالستجابة

. عتهث ال تؤخر نشر التقييم ومتاببحيفي الوقت المناسب  لالستجابة والعملستكمل خطة اإلدارة ت
ي توصية وتشير أل االستجابةعدم كل توصية محددة وتشرح سبب ل ستجيبآما ينبغي أن ت

بالنسبة إلى واإلطار الزمني والمهام والمسؤوليات  اتتوصيلل طرق االستجابةبوضوح إلى 
ترصد ويبلغ عنها أن أن تكون المتابعة منهجية و تحتموي. تتخذ إجراءات بشأنهاالتوصيات التي 

  .في الوقت المناسب وعلى نحو موثوق وعلني

تكتسي مناقشات أصحاب المصلحة وأصداؤهم بشأن نتائج التقييم أهمية  :المناقشات واألصداء  ٤٣-٥
ويوصى بآلية . والشعور باالنتماء وتوجيه المتابعة المالئمة للتوصياتلتكوين الوعي حاسمة 

استخدام نتائج التقييم في إطار وضع أصداء يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان 
وهذا مسار يمكن استهالله خالل استعراض تقرير التقييم . السياسات والبرامج في المستقبل

تنشأ في مرحلة تخطيط التقييم وقد يشمل فرقة عمل أو لجنة أولية ) ٣٧-٥الممارسة (وتنقيحه 
أو إجراءات /معقودة عن بعد ووحلقات بحث وحلقات عمل ومنتديات على اإلنترنت ومؤتمرات 

  .تنظيمية لرفع التقارير والمتابعة
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  االختصاصاتنموذج عن : الثانيالملحق 

  "الدراسة/عنوان التقييم"

 :لعناصر التقييم الرئيسية التي تشمل ما يليموجزًا عرضًا يتضمن  :ملخص -١

  .من االختصاصات ٣جملة مأخوذة من الجزء  لخص فيي - الغرض  ١- ١

 .من االختصاصات ٣الجزء  انطالقًا منأيضًا  تلخص -المستهدفة الجمهور فئة  ٢- ١

 .التقييم) تطلب(الجهة التي تمول  دتحدَّ - المفوضة ةالجه ٣- ١

الخبراء االستشاريون التقارير مون أو إليه المقّيد الشخص الذي يرفع يحدَّ - التقارير ٤- ١
 )أي مدير التقييم(مباشرة 

إلدارة التقييم فقط وليس عدد األيام أو الساعات للخبراء االستشاريين  رد ذآري –المدة  ٥- ١
 .للتخطيط أو المتابعة التقييم أي الوقت الالزم لمفوض التقييم أو مدير ،العامة

 .التواريخ للخبراء االستشاريين فقط وليس إلدارة التقييم العامة يرد ذآر –اإلطار الزمني  ٦- ١

  .الخدمات االستشاريةأي مواقع تقدم فيها  يرد ذآر –الموقع  ٧- ١

 .البرنامج موضع التقييم ووضعه الحاليسياق عن يتيح معلومات  :السياق -٢

 .هعواملوالعام يعرض هدف التقييم  :اقهنطغرض التقييم و -٣

في ذلك الوقت المحدد من (يشير إلى سبب ضرورة إجراء التقييم  ):العامالهدف (الغرض   ١-٣
فئة ( هذه المعلومات تخدموطريقة استخدام المعلومات والجهات التي ستس) الزمن

أصحاب : يضم فئة الجمهور التي يستهدفها التقييممما ينبغي أن  )هدفةالجمهور المست
  .المصلحة الرئيسيون الذين يستخدمون المعلومات

وحدة حدود ما يعتزم إدراجه وعدم إدراجه مثل بتحديد محور ترآيز التقييم  بيني :النطاق  ٢-٣
للبرنامج الذي ينبغي تقييمه  الزمنيةأو المراحل والفترة التي يشملها التقييم  التحليل
والتغطية المنفقة فعليًا في وقت التقييم مقابل مجموع األموال المخصصة  واألموال
  .المستفيدة التي ينبغي أن يضمها التقييمالفئات أو  والفئات المستهدفةللتقييم  الجغرافية

بتحديد مجاالت معينة لالستفسار تفصل غرض التقييم ونطاقه  :أهداف التقييم ومعاييره -٤
 .ينبغي الرد عليها تساؤالتو

قد و. بخصوص ما سينجزه التقييم لتحقيق غرض التقييممعينة  ًاتحدد أهداف :األهداف  ١-٤
  .تحقق عملية تقييم هدفًا واحدًا أو عددًا من األهداف

انطالقًا من إطار االتحاد الدولي للتقييم  الوجيهةتحدد معايير التقييم  :معايير التقييم  ٢-٤
هة والتالؤم، والوجا) ٢التقيد بالمبادئ األساسية ومدونة السلوك، ) ١): أعاله ٣الجزء (
واالستدامة ) ٨واالتساق، ) ٧، الوقعو) ٦والتغطية، ) ٥والفعالية، ) ٤والكفاءة، ) ٣

  .والترابط
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 .تعرض بإيجاز مصادر البيانات الرئيسية وأساليب جمع البيانات وتحليلها :منهجية التقييم -٥

ومن . أو نواتجه الرئيسية حدد نتائج التقييم القابلة للتحقيقت :)جواتأو الن(النتائج القابلة للتحقيق  -٦
 .الموصى به أيضًا تحديد تواريخ معينة لتحقيق النتائج ومسؤوليات مستقلة عندما يكون مناسبًا

االستعراض أي أنشطة التقييم الرئيسية توقيت يلخص  :الزمني المقترح) أو البرنامج(الجدول  -٧
مسودات التقارير إعداد العروض وتقديم وواإلحاطة بالمعلومات وجمع البيانات وتحليلها المكتبي 

 .والتقارير النهائية وغير ذلك

 :يوصى بالصيغة التالية لدعم قواعد إطار االتحاد الدولي للتقييم :جودة التقييم والقواعد األخالقية -٨

بحيث يحترم تصميم التقييم وإجرائه اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان ينبغي للمقّيمين 
مجتمعات التي ينتمون إليها ورفاههم وآفالة دقة التقييم وموثوقيته ويحمي حقوق الناس وال

ومشروعيته من الناحية التقنية وشفافيته وعدم تحيزه ومساهمته في اآتساب المعارف التنظيمية 
المعينة المعمول ممارسات الوعليه، ينبغي للفريق المعني بالتقييم التقيد بقواعد التقييم و. والمساءلة

  .هذه االختصاصاتالذي يصحب بها والمبينة في إطار االتحاد الدولي للتقييم 

  :وقواعد االتحاد الدولي للتقييم هي اآلتية

 .يجب االنتفاع بعمليات التقييم واستخدامها :المنفعة -١

سة احسقعية ودبلوماسية وأن تدار إدارة يجب أن تكون عمليات التقييم وا :الجدوى -٢
 .وفعالة من حيث الكلفة

يجب إجراء عمليات التقييم بصورة أخالقية وقانونية مع  :األخالقيات والشرعية -٣
 .مراعاة رفاه الجهات المشارآة في التقييم والمتأثرة به بوجه خاص

ينبغي أن تتسم عمليات التقييم بعدم التحيز بتوفير تقدير  :عدم التحيز واالستقالل -٤
 .شامل وغير متحيز يأخذ في الحسبان آراء جميع أصحاب المصلحة

 .االنفتاح والشفافية سلوكالتقييم  أنشطة أن تجسدينبغي  :الشفافية -٥

ينبغي أن تتسم عمليات التقييم بالدقة التقنية بتوفير معلومات آافية عن  :الدقة -٦
 .جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها حتى يتسنى تحديد قيمتها أو ميزتها أساليب

ينبغي التشاور مع أصحاب المصلحة وضمان مشارآتهم المجدية في  :المشارآة -٧
 .عملية التقييم حيثما يكون ممكنًا ومناسبًا

يرتقي التعاون بين الشرآاء التشغيليين الرئيسيين في عملية التقييم بشرعية  :التعاون -٨
  .التقييم ومنفعته

) ١: التاليةأن يراعي التقييم المبادئ األساسية السبعة للصليب األحمر والهالل األحمر ويتوقع أيضًا 
) ٧والوحدة، ) ٦والخدمة التطوعية، ) ٥واالستقالل، ) ٤والحياد، ) ٣وعدم التحيز، ) ٢اإلنسانية، 
 :ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن هذه المبادئ على الموقع اإللكتروني التالي. والعالمية

www.ifrc.org/what/values/principles/index.asp 
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 .تشكيل الفريق المعني بالتقييم ومؤهالته التقنيةلص يلخت :والمؤهالت الفريق المعني بالتقييم -٩

تشير بوضوح إلى اإلجراءات والمواد والمواعيد األخيرة المحددة لكي  :تقديم الطلباتإجراءات  -١٠
 .يقدم المرشحون المحتملون طلباتهم

وقائمة تتيح معلومات إضافية متصلة باالختصاصات مثل إطار االتحاد الدولي للتقييم  :المالحق -١١
 .بالمراجع والخرائط وجدول مفصل للتقييم وغير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T:\Language\ARABIC\Planning, Monitoring & Evaluation\11\135136-IFRC_Framework_for_Evaluation-ar.docx/ Viviane/sa/29.03.2011 


