
1للتقييمهيئة آير الدولية سياسة 

 الغرض

اء               آير على هيئة  توضح سياسة التقييم هذه لمساعدة       ر والوف ا للحد من الفق ا ومهمته  تحقيق رؤيته
سية      بة المؤس ز المحاس ق تعزي ن طري الحقوق ع تعلب يم    وال ادل تقي فافية تب ل وش  م المتواص

االمشروعات والب ا أو خارجي ذه. رامج سواء داخلي سياسةوه امج  ال ادئ برن ة لمب ر  مكمل ة آي هيئ
ستويات          .  ومتسقة معه  ومعاييرهاالدولية   وسيوفر تطبيق هذه السياسة لصناع القرار على جميع الم

ر       فى إطار    ة آي ات               هيئ صياغة عملي صلة ل يالت والتوصيات ذات ال وشرآائنا المعلومات والتحل
 :اسة لتعزيزوقد وضعت هذه السي. صنع السياسة والتخطيط والتنفيذ وتطويرها

ر       جمع الدروس المستفادة وتأثيرات مشروعات        • ة آي ا    هيئ ا وتوثيقه وبرامجه
  داخليا وخارجيا؛–ونشرها 

م، لعرض      هيئة آير     خاصة الفقراء الذين تعمل     للمساهمين،   فرص • من أجله
  وتقييماتهم الصادقة ألنشطة آير؛ هممفاهيم

 تبادلهما؛للتفكير فى الخبرة والتعلم وهيئة آير  فرص لموظفى  •

ع      المشارآة المتميزة بالشفافية للتقييمات     • بأشكال وصيغ     المساهمين  مع جمي
 تلبى احتياجاتهم؛ و 

دم • ص التق ائج  / فح ق نت تراتيجية لتحقي ات االس از األولوي ى إنج ات ف العقب
 .تنظيمية أفضل

 .  الطوارئ وإعادة التأهيل والتنمية2وتغطى هذه السياسة مشروعات وبرامج

 ة حدود السياس

سئولية أساسية للتخطيط إلجراء تقييمات المشروع                      -1 ة م ى عاتق المكاتب اإلقليمي تقع عل
ة و   ع اإلدارة المحلي اون م تخدامها بالتع شرها واس ذا ن ا وآ راف عليه أو أعضاء / واإلش

ة   ر الدولي ة آي ينهيئ صلة المعني ة ذات ال دات الفني ع  .  والوح شاور م ددون، بالت م يح وه
انحين، التوقيت والن   وة،  الم ة والق ع     طاق والطبيع ستخدم، والمتناسبة م اهج التى ست  والمن

                                                 
لمدخالت على نص هذه ووردت ا.  السياسة التى طورتها مجموعة عمل برنامج هيئة آير الدولية والتى أقرتها لجنة المدراء الوطنية-1

آما آيفت أفكارا من سياسات التقييم الخاصة بهيئات .  والمكاتب اإلقليمية وغيرهاDMEالسياسة من أعضاء هيئة آير الدولية وقيادات 
لوآالة  لجنة المساعدة للتنمية وا–أخرى منها المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

 . وغيرهاOHA/ DHAالدنمارآية للتنمية الدولية و 
وفى بعض األمثلة، يمكن أن تكون البرامج عبارة عن ". المشروع"إلى المبادرات التى اتخذتها آير فوق مستوى " برامج" تشير آلمة -2

 مبادرات متعددة الدول ومبادرات دولية مجموعة من المشروعات المتزامنة أو المتتابعة تستهدف مجموعة معينة وتشمل األمثلة األخرى
 .ترآز على قطاع أو مسألة واحدة أو أآثر



يم  ة سياسات تقي ر الدولي ة آي صاحبهيئ ه الم ذه والتوجي روط . ه ن أن ش رغم م ى ال عل
ات سياسة                ع مكون زام بجمي ة     المانحين قد تجعل من الصعب أحيانا االلت ر الدولي ة آي ، هيئ

ه ا تعكس ممارسة      ت إدراك أنه   يطلب من أولئك الذين يخططون التقييما      دة وأن    تقييمي  جي
 . الشروط المرجعيةفيهذه الممارسات إدراج يحاولوا وأيضا يضمنوا 

ة     شيا مع مبدأ    اتم -2 م   هيئة آير الدولي سئولية، يجب أن              3رق ى المحاسبة والم دعو إل ذى ي  ال
شروعات    ع م يم جمي ر   تق ة آي بة  هيئ اليب مناس ا بأس اليب   . وبرامجه ذه األس شمل ه وت

م        (ة  دراسات أساسي  ار المشروع رق ى        والتقييمات   ) 1انظر معي ساعد عل ة التى ت التقويمي
سابقة              ذا التقييمات ال ستمرة وآ ا أمكن      –تحسين نوعية المشروعات والبرامج الم  – حيثم

ستديم    ر الم يم األث م   (لتقي دأ رق ر المب يم    ). 6انظ اك تقي ون هن ى أن يك صار، ينبغ وباخت
 .تفادة من أجل وضع البرامج فى المستقبلوتوثيق نهائيان لإلنجاز والدروس المس

ود أحد المشروعات أو                -3 ين جه دم نحو      يجب أن تختبر التقييمات العالقات ب رامج والتق الب
ة      يةرؤ ال هيئة آير الدولي با          –ويجب   . تهاورس ذا مناس ان ه ى آ شمل التقييمات      – مت أن ت

 . ذات الصلةتقديرات المساهمات فى تحقيق أهداف ومؤشرات أهداف التنمية لأللفية

دى  يجب أن  -4 يال لم ات تحل ع التقييم شمل جمي امج  ت ايير برن ادئ ومع ذ مب ر  تنفي ة آي هيئ
 .ونتائجه وآذا المساهمات الموجهة إلى الخطط االستراتيجية للمكاتب اإلقليميةالدولية 

ين         -5 ة ب ايير المهني اع المع شاريعها اتب ر وم رامج آي ات ب رون تقييم ن يج ى م ى عل ينبغ
ات ةالهيئ ى ، نتيج ة إل شترآة " للحاج ة م دث لغ ع " تح الف أوس ل تح سبة .3داخ  وبالن

ا   والمعايير األخرى المجاالتلألزمات اإلنسانية، سوف ترآز التقييمات على احترام      فيم
 .لدولية آير ا هيئةبين الهيئات والمعترف بها من قبل

أثير للمشار                    -6 شارآة ملحوظة ومستوى عال من الت آين يجب أن تشمل جميع التقييمات م
ر         / فى المشروع  ل الغرض من      . البرنامج وآذا األطراف ذات الصلة من خارج آي ويتمث

ائج       شأن نت ة ب ة هام ر خارجي ات نظ اد وجه دى وإيج ر النق ة التفكي شجيع ثقاف ى ت ذا ف  ه
ر وشرآائها     / المشروع راز آي امج وإب رتهم     / البرن ة وخب ام الجهات الخارجي ا أم . عمالئه

م        دأ رق ة               ، يجب  3واتساقا مع المب ى أصوات ووجهات نظر جماعات األقلي  اإلنصات إل
ا آراء           ا جزء من         والمحرومين وغيرها من الجماعات التى قد تكون له ة واعتباره  مخالف

درك       . عمليات التقييم  ة       وفى حين ت ر الدولي ة آي شارآية        هيئ ضمنية للتقييمات الت ة ال القيم
 واإلدارة اإلقليمية إلى تحديد     البرنامج ومدراء المكاتب اإلقليمية   / يحتاج موظفو المشروع  

 .ة والتأثير والسلطة الخارجية لنتائج التقييمالمناسب للمتابعالمستوى 

 : على األقل–يجب أن تشمل وثائق التقييم األقسام التالية  -7

                                                 
  لالطالع على أمثلة مصادر هذه المعايير 7 انظر صفحة -3
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اريخ  • ا وت ان يعمل فيه ى آ واريخ الت م المشروع والت ة ورق م المشروع والدول اس
 التقييم؛

ص  • ات االت ماء وبيان ن  ال الخاأس يم، بم رون التقي ن يج ة بم يهمص شارى  اال ف ست
 ).إذا ما استعين بهم) (ناالستشاريو(

 الملخص التنفيذى؛  •

ر               • النتائج األساسية، بما فيها الدروس المستفادة التى يمكن أن تكون مفيدة لهيئة آي
رامج       ل الب ن أج يات م ذا التوص ع وآ ة األوس ع التنمي شروعات / ومجتم الم

 .المستقبلة

 : ما يلى– على األقل –ل المالحق ويجب أن تشم

 ؛ المرجعيات •

ال                 • سية وافتراضاته، وإعم ئلة البحث الرئي منهج الدراسة، بما فى ذلك من أس
بة     ة مناس ات رقاب ق عملي سية لتحقي تراتيجيات الرئي اهيم واالس ل (المف مث

شروع ارج الم ن خ ات م ة بمجموع ات ) المقارن ع العين تراتيجيات جم واس
 انات؛ وإجراءات تحليل البي

ات   • ع البيان شات     (أدوات جم ة مناق سح وأدل ات الم ة وعملي ة المالحظ أدل
 ؛ )المجموعات المستهدفة، إلخ

 . عرض البيانات وتحليلها •

 : تجرى أنشطة التقييم عالنية وبأسلوب يتميز بالشفافية -8

ى                 • ستفادة والتوصيات عل دروس الم ائج وال ات والنت دائما ما تعرض المرجعي
 الموقع العام؛ 

ة                      هنا • يم وتكون مفهوم ائج التقي ضمان أن تصل نت د خاص ل ى جه ك حاجة إل
ة                ة والدولي ر والمنظمات المحلي وذات صلة بالحكومات المضيفة وشرآاء آي

ضا   اظرة وأي م  –المن ل واأله دمهم  – ب ذين نخ راء ال د  ( الفق ه ق ع إدراك أن م
  و؛) أشكاال مختلفة لمتلقين مختلفينتتطلب
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ر    إتسلم جميع تقارير التقييم      • يم          C-PINلكترونيا عب ة تقي ى مكتب  أو مباشرة إل
 .4اإللكترونيةهيئة آير الدولية 

يتابعها المشروفون             -9  ستتبع التوصيات المستقلة من التقييمات بخطط عمل والتى بدورها س
ون يكو        . المعني ا س ادة م دة، ع ة الواح رامج الدول شروعات أو ب ة م ى حال ؤالء وف ن ه

رامج  ن إلع  مساعدو المدراء اإلقليميو   رامج     . داد الب ة الب يتولى       وفى حال دول، س ددة ال  متع
 .األشخاص أو الوحدات المسئولة عن تلك البرامج مسئوليات المتابعة

 :بعملية متواصلة لتحسينهيئة آير الدولية يتعهد أعضاء  -10

 مستوى نشاط التقييم وأهميته داخل الهيئة؛  •

ذه             • ى التخطيط للتقييمات التى تفى به ايير   قدرة موظفى آير عل ايير والمع  المع
 ذات الصلة واإلشراف عليها والمشارآة فيها؛ 

 وإدارته؛ و فاعلية طرق التقييم  •

يهم أعضاء       مشارآة نتائج التقييم والتوصيات واستخدامها مع اآلخرين          •  بمن ف
ر  ات غي شارآين والمنظم دنى الم ع الم ات والمجتم ات والحكوم المجتمع

 . الحكومية األخرى

د  -11 ر التتعه ة آي ة هيئ ذه دولي يم ه ذ سياسة التقي ة لتنفي وارد الالزم اد الم بتخصيص وإيج
ة    وفى هذا الصدد،    . بتمام وفاعلية  يم ويجرى   يجب أن يدرج دعم مالى آاف للمتابع  والتقي

 .التفاوض بشأنه بقوة مع مانحى آير

5تعليقات على التوجيه المقترح لتعزيز سياسة آير للتقييم 

 مقدمة

ست    ى الم ر عل ادة آي ددة  إن قي انحين      –ويات المتع ة والم ل الحكوم رى مث ات األخ ضا الجه  وأي
ة            ات الرقاب  تتطلب  –الخاصين ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية ولجنة مساعدات التنمية وهيئ

ام  . وأثرها عالميا. دليال ماديا على فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية مثل آير          ويلزمنا االهتم

                                                 
البرنامج إلى /  إرسال نسخ إلكترونية من تقارير تقييم المشروع– يجب على المكاتب اإلقليمية وأعضاء هيئة آير الدولية -4

org.care@ford التى ستحملها بالتالى على مكتبة آير اإللكترونية للتقييم التى يديرها منسق التصميم والرقابة والتقييم وفريق قياس 
يمات األعمال آما يجب أن ترسل جميع تقي. التأثير والتعلم وآير أمريكا التى تعمل بالنيابة عن مجموعة عمل برنامج آير انترناشيونال

 .  اإلنسانية إلى منسق الجودة والمحاسبة والمعايير فى آير انترناشيونال
 يجب النظر إلى هذا التوجيه على أنه جزء من الخطوط اإلرشادية األخرى للتصميم والرقابة والتقييم واألدوات التى قدمتها آير وأنه -5

ولية إلعداد البرامج ومعايير المشروعات والخطوط اإلرشادية لتأثير آير وقائمة إشارة إليها، خاصة تلك المتعلقة بمبادئ هيئة آير الد
يمكن االطالع على العديد من هذه الموارد على موقع مكتبة جودة البرنامج اإللكترونية . فحص معايير مسئولية االستجابة للطوارئ، إلخ

org.care.pqdl://http   
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يم     هتها بإقناع بسائل وحاجتنا إلى أن نتمكن من مواج     المتزايد بهذه الم   ى سياسة واستراتيجية تقي تبن
 .أآثر قوة

ة         درتنا الفني المى وق ا الع زة     ،بالنظر إلى نطاقن ة متمي ر بمكان ع آي م      تتمت ا من استخالص تعل تمكنه
ق        ل تحقي ن أج ك م تخدامها، وذل ات واس راء التقييم و إج تراتيجي نح ا اإلس ن اتجاهه سي م مؤس

 . ساءلة والجودة في تطبيق الدروس المتعلمة لتعزيز ممارساتناالم

ت  ى الماضى، آان انحين  وف روط الم ة ش ا لتلبي رى غالب ات تج د تنوعت الطرق   التقييم ط؛ وق  فق
شكل آاف         ،المستخدمة بشكل آبير وفى أغلب األحوال      ارير ب ستخدم التق درك الحاجة      .  لم ت ا ن وإنن

يم   تراتيجية تقي ة واس ى سياس دةإل ة موح ة التأملي بة والممارس ا للمحاس ر تنظيم ة أآث ز ثقاف .  لتعزي
ويشمل هذا استخدام تقييمات تقويمية وآذا تقييمات موجزة فى ختام المشروع والبرنامج للمساهمة             

دروس لنظل       د تساعدنا عمليات التصميم والمتابع      إلى أى ح  . فى التعليم االستراتيجى   يم وال ة والتقي
ى     تصال بما يذآر اآلخرون   متميزين بالفاعلية وعلى ا    ا بحاجة إل ا؟ إنن  أنه يحدث فى بالدنا وأقاليمن

 . المرتكزة على ما نتعلمهنانببالسياسة وإجراءات المساندة من جاربط هذه الممارسات والدروس 

ستويات         ويكون فهم تأ   ة تخمثير عملنا عن طريق التقييم على م رامج         لف ا المشروعات والب ا فيه ، بم
ادرات والخط خوالمب ى، إل ات والتقييمات األعل ددة الهيئ تراتيجية والتقييمات متع دما .ط االس  وعن

ذها                     رامج وننف ا الب ة التى نصمم به  يكون لدينا فهم أفضل لما لنا من تأثير، سيؤثر هذا على الطريق
 .إلخ..  شراآات ومساندة تغييرات السياسةفيالدخول وأيضا على قدرتنا في 

 : المبادئ

ادئ المهي ة إن المب ادئ   من ى مب ا ه ات ومحتواه راء التقييم ه إج ا لتوجي ر الواجب اتباعه ة آي هيئ
 المبادئ األآثر تحديدا التى تنطبق على التقييمات فى حد             وفيما يلى بعض  . لوضع البرامج الدولية  

 .دوليةل تتماشى مع مبادئ آير اذاتها، فى حين

ام         (وثاقة الصلة بالموضوع      • ا هو ه ى م ز عل يم التقييمات   يجب أن تق    ): الترآي
ة     ات        . النتائج المطلوبة وغير المتوقع ا يجب أن تفحص العملي ذا    . آم شمل ه وي

ى األخرى             ود إل دخالت ساهمت فى        - -اختبار فرضية أن آل واحدة تق  إن الت
ا إذا آانت أهداف المشروع              . إنجاز األهداف والغاية   د تحدد التقييمات م آما ق

ضمنية للمشكلة    وغايته وثيقة الصلة حقا بالتعامل مع األ        ) المشكالت (سباب ال
ستهدفين     خاص الم وق األش ددة وحق ىالمح ا  الت وف به م ي ى أن  .  ل ا ينبغ آم

صودة         ر المق صودة وغي ار المق ك اآلث ى ذل ا ف ضار، بم د والم تفحص الفوائ
 . إلخواإليجابية والسلبية على جماعات محددة، مثل النساء واألقليات العرقية،

ى ال(المشارآة  • ل ممثل ز ): مجتمعمن قب ه لجزء ال يتجزأ من توجه مرتك إن
ه  ذى يجرى تقييم ى المشروع ال شارآون ف وق أن يكون الم ى الحق ى –عل  مت
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ن   ا يمك در م يط  –وبق ى التخط ا ف درجين فعلي ات م ذهاللتقييم ا  وتنفي  وتحليله
تخدامهاو ا واس ع  ويجب أال تن. إبالغه ى الموق يم وتوصياته عل ائج التقي شر نت

 .مع هؤالء المساهمينالعام دون تشاور 

راد  • اة األف ى حي أثير عل ى الت ز عل ة(الترآي ام األساسى ):األهمي ل االهتم  يتمث
شين         راء والمهم وق الفق ى حق ر عل ل آي أثير عم ى ت ات ف ع التقييم  لجمي

اهيتهم  ا    . ورف ا فيه ر، بم رامج آي ع ب ى جمي ذا عل ق ه  التوصيل المباشر  وينطب
ساندة شراآات والم ل . وال ن أج ر م افح آي ى  وتك ساهم ف يم ت وير طرق تقي  تط

ستهدفين و      ستفيدين الم ى        تمكين الم درتهم عل اتهم       تحسين ق ر عن طموح التعبي
 . وآرائهم بشأن فعالية تدخالت آير

المبادئ  ينبغى أن يتبع المقيمون      ). عليها طرق موضوعية ويعتمد  (المصداقية   •
ات وهيئ          مياإلرشادية للممارسة السل   ل جمعي يم   ة مثل تلك المعلنة من قب ات التقي

 .6المتخصصة

ة   (النزاهة • ذين           ):معايير أخالقي ا الخارجيون ال ر ومقيموه و آي  سيحافظ موظف
ة          ة والشخصية الممكن ة واألخالقي ايير الحرفي . تستعين بهم آير على أعلى المع

ن    ون أم ا ويحترم يم وتكامله ة التقي ة عملي ضمنون أمان اص، سي ه خ وبوج
 .تهمالمساهمين الذين يتعاملون معهم وآرام

شفافية  • ائج  (ال شارآة النت ى م ة ف ة   ): الرغب ات للعام ات التقييم ن مرجعي تعل
شطة                 سية، تجرى أن ديم عروض تناف وتمنح عقود التقييم الكبرى عبر عملية تق

ا يم علن ع   . التقي ع جمي بة م رق مناس يات بط ائج والتوص شارآة النت تم م وت
ساهمين ع . الم ى الموق ة عل يم النهائي ارير التقي شر تق اح لكل من وتنت ام وتت الع
 .يهتم باألمر

 يجب إدراج النتائج التى يخرج بها أولئك الذين يجرون          ):للمقيمين(االستقالل   •
دراء دخل الم رهم دون ت ى تقري يم وتوصياتهم ف ذا،. التقي ع ه  يجب إعطاء وم

درج    يات، وأن ت ائج والتوص تجابة للنت يم لالس ضمنهم التقي ن يت ة لم الفرص
 . استجاباتهم فى النسخة النهائية من تقرير التقييم الرسمى

 "المشاريع "تقييمات ما وراء

شغيلية                  -1 سياسة الت ات والوظائف وموضوعات ال ك العملي يجب أن ترآز التقييمات على تل
ر وشرآائها    من لكل  ذات األهمية القصوى   ستفيدين  آي الطبع،     . والم ذا، ب شمل ه ا ي وبينم

                                                 
 . أدناه" بناء القدرة" انظر قائمة هذه الجمعيات تحت عنوان -6
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اده         ر وأبع ل آي ن عم رى م ستويات أخ يم م ى أن نق ة إل ا بحاج شروعات، فإنن يم الم تقي
 . أآثر استباقابصورة

إجراء  -2 ة للموضوعاتيجب التكليف ب تراتيجية دوري ات اس ة تقييم ة لمنظم ة األهمي  بالغ
ة بالموضوعات           ك المتعلق ل تل أثير االستراتيجى     آير، مث ات الت ارة لتحقيق سعى  . المخت وت

د     تأثير على األسباب الجذريةهذه التحقيقات لفهم إسهام آير فى ال       اليب ق ك بأس ر، وذل  للفق
رامج       ع الب ادرات وض ة أو مب شروعات معين يم م اوز تقي ذه   . تتج ستفيد ه ى أن ت وينبغ

 بالفعل لبرنامج أو مشروع     أو مخططة /  و  تمت ت االستراتيجية من تقييمات منتقاة    التقييما
 .ممول من قبل المانحين

د                   -3 ا بع عندما يمكن الحصول على المصادر المقيدة أو غير المقيد، يجب إجراء تقييمات م
امج         . المشروع للتحقق من التأثير المستديم     بل واألفضل إجراء تقييمات أآثر شموال للبرن

ى  لتحقيق أثر مستديم  ) من قبل آير وآخرين   (لتقييم تعاون المشروعات المتعددة      ى    عل  أعل
 .مستوى

راء تقيي -4 اة  إج ار منتق ات أو أفك ا لقطاع ات علي ا م دول أو عبره ل ال ى . ، داخ ب، عل ويج
ا    ر وبرامجه شروعات آي ق م ا لتحقي ات العلي راء التقييم المى، مواصلة إج ستوى الع الم

اتيجية للخروج بالنتائج وفحص مناهج التقييم وصياغة سياسة واستر          األهداف آل سنتين    
شترآة ة   . م ر اإللكتروني ة آي ة لمكتب يم مقدم ارير تقي ى تق ا إل ات العلي ذه التقييم ستند ه وت

يم ة للتقي شر . المرآزي ة والن ز المراجع ره من الطرق، يجب تعزي ذا المجال وغي وفى ه
 .واالنتفاع بالدروس المستفادة من التقييمات بصورة أآثر تنظيما

االستراتيجية، وآذا الخطط االستراتيجية ألعضاء      ية  هيئة آير الدول   خطط    تقييم آما يجب  -5
 .ومكاتبها اإلقليمية، دوريا آجزء من فهم أداء المنظمةهيئة آير الدولية 

 مناهج التقييم

ى إجراء      . توجد مجموعة من األهداف واألنواع والطرق إلجراء التقييمات          -1 فباإلضافة إل
 :ضوعية للتقييماتتقييمات لتلبية شروط المانحين، يجب على الخطط المو

 ؛ة والتقييم العامة لكل مشروع أو برنامج تكون متسقة مع خطة المتابعأن •

رة   • شارآون فرصا للخروج بنظ شرآاء والم شروع وال و الم ا موظف رى فيه أن ي
 أآثر عمقا عما سيقود إليه عملهم من نتائج مرغوبة وغير مقصودة؛ 

أثر رجعى فحسب  • ات ب ن التقييم ستفيد م يم ا(أال ت انحينتقي شروط الم زام ب  )اللت
  .وإنما أيضا استباقيا لتعزيز أفضل الممارسات وصياغة االستراتيجية المستقبلية
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سياسة    – آير أن يكون لكل مشروع وبرنامج لهيئة على أية حال، ينبغى       آما هو موضح فى حد ال
 . تقييم نهائى موجز وتقرير يوثق ما تم إنجازه وأيضا الدروس المستفادة– 2رقم 

شروع       -2 صميم الم ع ت ت وض ى وق يم ف يط للتقي دأ التخط ب أن يب ن، يج ا أمك يس  (آلم ول
شروع    دة الم ة م ى نهاي ار حت ذى      ). االنتظ ب وال دى مناس ط قاع ع خ ذا وض شمل ه وي

وافر              . سيقارن بالتقييم التالى   ى ت اك حاجة إل وسواء باستخدام مؤشرات آمية أو آيفية، هن
شكل من أشكال             .آاف لتوثيق التغيير  " سابق وتالى "دليل   تعانة ب  وآلما أمكن، يجب االس

امج          – "مع وبدون "مجموعات المقارنة لتوثيق      مثل وضع حالة مقنعة أن مشروع أو برن
 ما الفرق الذى أحدثه؟ . ما خرج بنتائج يمكن عزوها إليه

ة   -3 ات التقويمي ن التقييم ل م ة آ ثال (إدراك قيم ط م ستوى المتوس ى الم ات ) عل والتقييم
ة تكون تقييمات        . لموجزةا) النهائية( ى      ومن أمثلة التقييمات التقويمي خاصة  ( الوقت الفعل

مفيدة للوقوف على الدروس والممارسات الواعدة التى تصيغ عملية         ) لالستجابة اإلنسانية 
 .صنع القرار الحالية

سين   -4 خاص الرئي م األش يم ه ضع للتقي ى تخ رامج الت شروعات أو الب دراء الم ون م يك
ذه،                 المسئولين عن ضما   يم ه ادئ الموضحة فى سياسة واستراتيجية التقي زام بالمب ن االلت

 . بما فى ذلك جودة تقييم خطة العمل التالية ومتابعتها

ادة جودة التقييمات ومصداق              -5 اهج من أجل زي دتها تحسين المن ش  . يتها وفائ مل ويجب أن ي
يم                   دة للتقي ادية من أجل ممارسة جي المراجع فى    انظر   (هذا اإلشارة إلى الخطوط اإلرش

 ). أدناه3 و2النقطتين 

ى  -6 يمحت انحون بتقي دما يوصى الم ةعن شروط المرجعي ا  TORs  ال شمل تقييم يجب أن ت
ا زام بمب ايير لاللت ر ومع ة"دئ آي صميم والمتابع تعلمالت بة وال يم للمحاس من أجل "  والتقي

امج ودة البرن ايير ا7ج سانية ولمع تجابة اإلن د . الس صف الم ات منت ل تقييم ن أج ة، وم
ه           /يجب أن تتبع بخطط عمل عن تقوية البرنامج        م تحسين جودت ه ومن ث  المشروع التزام

 .وفاعليته

 بناء القدرة 

صميم والمتابع   -1 درة الت اء ق تعلم بن بة وال يم للمحاس ين   8ة والتقي ل ب دى الطوي ى الم  عل
ز ق      . موظفى آير وآذا شرآائها ونظرائها     ذا تعزي ادر التصميم       ويشمل ه درات أعضاء آ

ةوالمت ى  ابع تعلم ف بة وال يم للمحاس ر" والتقي سئوليات  " (آي ون الم ذين يتحمل ك ال أولئ

                                                 
 . إن أداة قياس معايير المشروع هى أداة واحدة طورت لهذا الغرض-7
  التصميم والرقابة والتقييم للمحاسبة والتعلم -8
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ة      عب والمتا األساسية للتصميم  ستويات المختلف ى الم تعلم عل ضا  ) ة والتقييم للمحاسبة وال وأي
 .يتحملون مسئوليات إعداد البرامج.  عبر هؤالء األعضاء–قدرات اآلخرين 

ر     "إن   -2 أثير آي ادية    "و" شروعآتيب تصميم الم     "و" الخطوط اإلرشادية لت الخطوط اإلرش
ة أدوات تقييم قدرة التصميم والمتابع      "و" أداة قياس معايير المشروع   "و" ة والتقييم للمتابع
يم درة       والتقي وير الق ز تط ى تعزي ساعد عل ن أن ت رى، يمك صادر أخ ين م ن ب ر .  م انظ

pt.server/portal/org.care.myCARE//:http أو dme/care/com.kcenter.www" أو 
/e&m/org.globaldev.www://http أو /org.care.pqdl://http ذه ى ه الع عل  لالط

 . وغيرهاالمصادر

ة    -3 ى معرف يم عل سئولون عن التقي ون الم ة، يجب أن يك ر الداخلي ائق آي ى وث باإلضافة إل
وتشمل معايير التقييم   . بالمصادر ذات الصلة المتاحة من الهيئات األخرى وشبكات التقييم        

ة  ا منظم ى تعلنه شن"الت يم"و" انتراآ ة للتقي ة األمريكي ة الجم"و" الجمعي ة األفريقي عي
يم يم"و" للتقي ة للتقي ة األوروبي يم"و" الجمعي ة للتقي ة البريطاني ة "و" الجمعي الجمعي

يم   "و" األسترالية للتقييم  اون االقتصادى          "و" الجمعية الكندية للتقي ة التع ة تنمي شبكة منظم
ة – ة ل لجن ساعدة التنمي يمم دة"و" لتقي م المتح فير"و" األم اب "و" ALNPA"و" س ه

 .من بين جهات أخرى" نالانترناشيو

 المشارآة

ستهدفو              -1 و األشخاص الم يهم ممثل ساهمين، بمن ف شارآة فى تخطيط       يجب على الم ن، الم
د             . التقييمات وتنفيذها واستخدامها   شارآة الحق فى تحدي ومن األهمية بمكان أن تشمل الم

 . الفئات والمؤشرات األساسية التى تشمل النجاح، من وجهة نظر المشارآين

 .ز الشراآات والتقييمات ما بين الهيئات مع معاهد البحوث والهيئات المتعاونةتعزي -2

ارجيين   -3 راء الخ ن  –إدراج الخب ا أمك و     – آلم يهم مقيم ن ف يم، بم رق التقي ى ف ة  ف  الدول
شريكة،    المضيفة وممثلو  ات ال ر األخرى أو الهيئ ادل وجهات ال   مشروعات آي و  نظر  لتب

 . المعارفتقاسم

سبة                تشجيع التقييمات ا   -4 ات ون وفير النفق اءة وتحسين ت لمشترآة على تعزيز وجهة نظر بن
ا                    (العمل بشكل أفضل     ر طرف سانية حيث تكون آي ات اإلن ال عقب العملي ى سبيل المث عل

 ).واحدا فقط من بين عدة أطراف

 االستخدام

اليب مف             -1 ائج التقييمات بأس شارآة نت دة   استخدام استراتيجيات اتصال مناسبة لم ة ومفي هوم
ش ينللم ة داخل - ارآين المختلف دات المختلف وظفى الوح شرآاء وم شارآين وال اد الم   اتح
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ين             . آير وآذا المانحين   ددة للمتلق وفى حاالت عديدة، يتطلب هذا األمر أشكال اتصال متع
 .المختلفين، وليس تقريرا نهائيا واحدا مكتوبا

ر      جمع تقارير التقييم بصورة منتظمة وإضافتهم لمجموعات المكتب اإل          -2 ة آي قليمى ومكتب
ا فى         . C-PINاإللكترونية العامة للتقييم عن طريق       وتقع مسئولية نشر تقارير التقييم، بم

ى    الها إل ك إرس ى  org.care@ford ذل ا عل وا    PIN-C أو تحميله ن تول اتق م ى ع  عل
ة    أو موظفى   COالتكليف بإجراء التقييمات، سواء آانوا مشروعا أو      ر الدولي ة آي أو هيئ

 .موظفيها اإلقليميين

يم  -3 ارير التقي يم وتق ادية للتقي ة الخطوط اإلرش شجيع طباع ى، – ت ات األعل  خاصة التقييم
 .ونشرها على المتلقين الداخليين والخارجيين

  :وبإيجاز

 . مستوى التقييم داخل الهيئة وأهميته وصلته بهاتلتزم آير بتحسين -1

ستعين بالتقي -2 وفير     سن ذا ت ى وآ تعلم التنظيم ة وال ة المنظم ة التأملي ز الممارس ات لتعزي يم
اة من نخدمهم                   ستديمة فى حي ة والم رات الهام ساهمة فى التغيي . المحاسبة للفاعلية فى الم

 .وهذا أقل ما يستحقونه

 . سنقدم قيادة عالمية فى تعزيز وتقوية القدرة وتعزيز سياسة واستراتيجية التقييم هذه -3

 : الضمنيةالفلسفة

 :تعلم التفكير بصورة تقييمية

ع   - ن الواق ق م وعية      : تحق ل موض ى ردود فع صول عل ى الح ة إل ا بحاج جمعين
 . نظر عن عملنا؛ وتعلم الدروس وتطبيقهاونكتسب وجهات

ي  - رار عقالن نع ق ل  :ص رار قب نع الق د  ص ب التأآ ة و    يج ن أدل دينا م ا ل نمم  م
 . ومدى الوثوق بهامصدرها 

د       . اآلخرين الخاصة بنا وب   :قليدية الت تحدى النماذج  - ا سيكون مفي سؤال عم ا من   ال
 .وجهات النظر األخرى

سئوال - ن م ا  :آ ا لعمالئن دين به انحون ( ون ستهدفون والم ستفيدون والم يس )الم  ل
ا تحقق من         مدخالت وإنتاج لتوثيق استخدامنا لل   ضا م ا أي  المخرجات فحسب وإنم

 .اة المستفيدين على سبيل المثالنتائج؛ ما أحدثته مشروعاتنا من اختالف فى حي
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صلة - ت وال دروس   :التوقي ن ال صلة ع ات ذات ال وفير المعلوم ى ت ة إل ا بحاج  إنن
  . المستفادة واستخدامها عند الحاجة الملحة إليها
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