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المجلس التنفيذي
 الدورة العادية الثانية

 
 28/5/2004 و27روما، 

 

 تقارير التقييم

 األعمال جدول من 2 البند

 اآلني التقييم في البرنامج تجربة استعراض
 
 

  
  
  
  

وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة              * 
ها إال   ، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشت        2000العادية الثالثة لعام    

إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب باعتبار                 
 .أن نقاش األمر ال يخرج عن االستخدام السليم لوقت المجلس    

يمكن اإلطالع على وثائق المجلس التنفيذي في صفحة . طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ
 (http://www.wfp.org/eb): عالمي في شبكة انترنت على العنوان التاليبرنامج األغذية ال
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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 للعلم واإلحاطةمرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة ال
تدعpو األمانpة أعضpاء المجلpس الذيpن يرغpبون فpي إبpداء بعpض المالحظpات أو لديهpم استفسpارات تpتعلق بمحpتوى هذه                   
الوثppيقة االتصppال بموظفppي بppرنامج األغذيppة العالمppي المذآppورة أسppماؤهم أدنppاه، ويفضppل أن يppتم ذلppك قppبل ابppتداء دورة     

 .فيذي بفترة آافيةالمجلس التن

 
 :(OEDE)مدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :(OEDE)المهام مدير  Ms P. Hougesen 2033-066513: رقم الهاتف

الpرجاء االتصpال بمشpرف وحpدة الpتوزيع وخدمpات االجpتماعات إن آانpت لديكpم استفسpارات تpتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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 ملخـص

 

 
 األولى في التقييم اآلني لعمليات الطوارئ بناء على طلب مكتب   البرنامجتتضpمن هذه الوثيقة عرضا موجزا لالستعراض الذي أجري لتجربة           

 .2003فيذي في عام التقييم في الدورة العادية الثالثة للمجلس التن

طبق قد و. ويخpتلف التقيpيم اآلنpي عpن التقيpيم الالحpق العpادي فpي أن التقيpيم اآلنpي يpتم إجpراؤه فpي نفpس الوقpت الpذي تpنفذ فpيه عملpية الطوارئ                       
تموز /ة من يوليو ألزمة األغذية في الجنوب األفريقي في الفترللتصدي 10200 نهpج التقيpيم اآلنpي للمpرة األولى في عملية الطوارئ           ال_برنامج 

 .2003حزيران / حتى يونيو2002

وتناول . هpذا الpنهج فpي المستقبل   وتوجpيه أي اسpتخدام ل  وتpم إجpراء اسpتعراض لتقيpيم الفpائدة التpي تعpود علpى أصpحاب الشpأن مpن التقيpيم اآلنpي                       
بالتقييم اآلني عموما والتقييم اآلني االسpتعراض بالدراسpة مpا صpدر عpن مكتpب التقيpيم والرصpد مpن وثpائق ومراسpالت ومpواد أساسpية مpتعلقة                       

 لمعppرفة تصppوراتهم بشppأن التقيppيم اآلنppي أصppحاب الشppأنوأجريppت مقppابالت مppع مجموعppات .  علppى وجppه الخصppوص10200لعملppية الطppوارئ 
 .والتعرف على آرائهم حول استخدامه في المستقبل

) 2(حل ما يطرأ من مشاآل تشغيلية؛ ) 1: (ودة عن طريق ما يليويpرى أصpحاب الشpأن أنpه يمكpن االسpتفادة مpن التقيpيم اآلنpي في تحسين الج                    
وأدمجppت فpي توصpيات االسppتعراض   . توفpير تقيppيم مسpتقل للنpتائج   ) 3(التمكيpن مpن الpتعلم التنظيمppي لتحسpين عملpيات الطppوارئ فpي المسpتقبل؛        

 .هذه التوصيات وسيقوم بتنفيذها على البرنامجووافق . التغييرات التي اقترح أصحاب الشأن إدخالها على التقييم اآلني

 

 

 ∗∗∗∗مشروع القـرار
 

 في التقييم   البرنامج المتعلقة باستعراض تجربة  WFP/EB.2/2004/2-Bأحاط المجلس علمًا بالمعلومات الواردة في الوثيقة  
 .ليات الطوارئلتقييم اآلني لعمل في معرض مواصلته لتوصيات االستعراض التي سينفذها   البرنامجاآلني، بما في ذلك قبول 

 

                                                 
 .اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة           هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي     ∗
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 التقييم اآلني
 تقديpر قيمة شيء ما، مثل درجة النجاح المحرز في نشاط ما، ولكن تقييم أنشطة المساعدة             ، بالpتعريف،  "التقيpيم "يعنpي     -1

تقديppم التنمppية ومعنppية بالمppنظمات الوتسppتخدم معظppم . تحppول بشppكل مppتزايد نحppو تعزيppز الppتعلم وتقلppيل التشppديد علppى المسppاءلة 
مسpاعدات الطpوارئ وحpدات التقيpيم لpتقدير نpتائجها ألغراض المساءلة ولالرتقاء بجودة العمل فيها عن طريق االستفادة من        

ويتواصل النقاش بين القائمين على التقييم حول ما إن آان يمكن تناول التعلم والمساءلة   . وبpناء مهpارات الموظفيpن     الpتجارب   
 .ي تقييم واحد مع مراعاة أن أحدهما يتطلب نهجا سريا وجماعيا بينما يحتاج اآلخر إلى نهج علني ومستقلعلى السواء ف

تقييم أهمية ) 1: (فpي العpادة علpى مpا يلpي     مpع الترآpيز   عpند إنجpاز المشpروعات     وجpرت التقالpيد علpى إجpراء التقيpيمات          -2
. تحديد الدروس المستفادة لتحسين األداء في المستقبل) 2(تهpا واسpتدامتها ألغpراض المساءلة؛        المشpروعات وفعاليpتها وآفاء    

 إال أنوتعpتمد التقيpيمات بشpدة علpى بpيانات النتائج والسجالت والمناقشات التي تدور مع األشخاص المتواجدين أثناء التنفيذ،         
نتهاء من عمليات الطوارئ حيث يعاد توزيع الموظفين وال تجمع    لبيانات تلك ال تتوافر في آثير من األحيان بعد اال         ا مصادر

ولذلك يمكن أن تقصر هذه التقييمات عن .  القراراتالذي اتخذت فيهنظpم الرصد بيانات مستوفاة وال توفر السجالت السياق          
 أن تغذى بهاادة ال يمكنها التقييمات التي تحدد الدروس المستفف ،تحقpيق مpا هpو مpأمول مpنها فpي تقيpيم النpتائج وتسpهيل الpتعلم                  

 ال تتحقق على المتوخاة من تلك التقييماتالتعلم  فإن فائدة ولذلك .الذي يجعلها مفيدة لهمموظفpي المكاتpب القطرية في الوقت        
 .األجل الطويل وال تخص عملية بعينها

 والمقبلة وتوفير معلومات الجاريpة مpن ثpم زيpادة جpودة العملpيات        والتقيpيم اآلنpي محاولpة للتغلpب علpى تلpك المعوقpات و                -3
أن التقييم اآلني يتم إجراؤه ) 1(ويتمpثل الفpرق األساسpي بيpن التقييم اآلني والتقييم الالحق في          . صpحيحة عpن األداء للمعنييpن      

ولهذه . لتغطية مختلف مراحل العمليةأنpه يسpتتبع فpي آثpير مpن األحpيان إيفpاد أآثر من بعثة ميدانية                 ) 2(أثpناء تنفpيذ العملpية؛       
لقائميppن علppى التقيppيم، وعppدد البعppثات الميدانppية، وأسppاليب العمppل،      ا الصppفات المطلppوب توافppرها فppي   علppى أثارهppاالفppروق 

 .والتكاليف، وطبيعة التقارير وعدد من يطلعون عليها

تقييم مساعدات ل فحسب مؤخرا وتم اللجوء إليهسpع لتقيpيم أنشpطة المساعدات      ولpم يتسpخدم التقيpيم اآلنpي علpى نطpاق وا              -4
 الجpودة هدفه األساسي هو تعزيز  فpريق لضpمان   أنشpئ  عpندما  1996واسpتخدم البpنك الدولpي هpذا التقيpيم فpي عpام              . الطpوارئ 
 الجppودة علppى نهجيppن  ضppمانفppريق وتppنطوي اسppتراتيجيه  .  التشppغيلي عppن طppريق زيppادة المسppاءلة وتعزيppز الppتعلم    االمتppياز

2( القضايا الجهازية بصورة شفافة،  عن أداء العمليات وتحديدة آنيبمعلوماتتزويد الموظفين والمدراء   ) 1(متكامليpن، هما    
ضppمان الجppودة مسppؤول وفppريق . االسppتعانة بppالدروس المسppتفادة لدعppم التدريppبلppألداء الجppيد مppع المppوارد المطلوبppة تحديppد ) 

 من ذوي الخبرة من الموظفين واالستشاريين الخارجيين    الفريقويتألف  . عملpيات وتقاريره ليست علنية    مباشpرة أمpام مديpر ال      
 . الحاليين والسابقين في البنك الدولي

طوارئ  لتحسين جودة عملها في مجال ال2000وطبقpت مفوضpية األمpم المpتحدة لشpئون الالجئيpن التقييم اآلني في عام             -5
ونفpذت المفوضpية التقيpيم اآلنpي لتحسpين الجpودة من خالل اآتساب المعرفة عن        .  فpي ثpالث عملpيات علpى األقpل          تهواسpتخدم 

العملpية التpي يجpري تقيpيمها وتطويpر مهpارات الموظفيpن باالسpتعانة بموظفيpن محنكيpن مpن وحدتهpا المعنpية بالتقيpيم وتحليل                       
 أو موظفيpن اثنيpن، وآانت عمليات البحث التي تجريها البعثات الميدانية غير       السياسpات فpي أفpرقة مؤلفpة مpن موظpف واحpد             

آما نشرت بعض التقارير . وأعpدت تقاريpر داخلpية عpن التقييم اآلني ألغراض المساءلة أمام آبار المدراء             . مpنظمة نوعpا مpا     
المباشر التعلم  ساعد على تعزيز بعض أن التقييم اآلني قدبوالمفوضية على قناعة . فpي موقع المفوضية على شبكة االنترنت   

 .أثناء العمليات

 ويبدو أن هذه الممارسة قد بدأت  ،التقيpيم اآلنpي لدراسpة مpا تpنفذه من عمليات           مpنظمات غpير حكومpية        ة عpد  تواسpتخدم   -6
) اليونيسppيف(لطفولppة لاألمppم المppتحدة وقامppت مppنظمة . تشppق طppريقها بيppن الجهppات المانحppة الثنائppية وغppيرها مppن المppنظمات   

 . 2003باستعراض تجارب التقييم اآلني في المنظمات األخرى في عام 

 استشاريا في التقييم بإعداد إطار نظري للتقييم اآلني    خبpيرا  وقpام مكتpب التقيpيم بدراسpة مpا آتpب عpن هpذا الموضpوع وآلpف                    -7
 .يز عمله في مجال عمليات الطوارئ، والسيما النهوض بالتعلملتمكين المكتب من تعز

، آما يستفيد يتقليدالتقييم ال اإلدارة و   من جانب  ستعراضاالويحpتوي اإلطpار الpذي جpرى إعpداده علpى معظpم عناصر                  -8
، وهو ما من شأنه أن يمكن من تقدير فائدة المبادئ   لمالحظpة وتسpجيل العملpيات التشغيلية      فpي أثpناء التنفpيذ       مpن التقيpيم اآلنpي       

وتppم . التpي تمكppنه مpن اتخpاذ إجppراء فpوري     وإمكانppية تطبpيقها، وتpزويد فppريق عملpية الطppوارئ بالمشpورة     لل_برنامج التشpغيلية  
 . االلتزام نوعا ما بهذا اإلطار عند إعداد التقييم اآلني
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 التقييم اآلني في البرنامج
 فppي الجppنوب األفريقppي التppي امppتدت مppن   10200 فppي التقيppيم اآلنppي مppع تقيppيم عملppية الطppوارئ   ال__برنامجبppدأت تجppربة   -9

 وقدمت ما يقرب من مليون طن متري من األغذية إلى ستة بلدان بتكلفة بلغت          2003حزيران  /حتى يونيو  2002تموز  /يوليو
 .  مليون دوالر أمريكي500

 باإلضافة إلى موظفين البرنامجوتولى إجراء التقييم اآلني فريق مكون من خبيرين استشاريين خارجيين وموظف من           -10
 المدير المسؤول عن التقييم فيوانضم إلى الفريق  . ، واحد في آل من البعثتين الميدانيتين الثانية والثالثة        البرنامجسابقين من   

 .ضو آامل العضوية في البعثتين الثالثة واألخيرةمكتب التقييم آع

 البعثات الثالث بحيث تتزامن مع مرحلة وحددت مواعيد. وأجريpت دراسpات تحضيرية حالما أجيزت عملية الطوارئ         -11
 .العملية ومرحلة تنفيذها ومرحلتها الختاميةإنشاء 

 تضpييق االختصاصpات الواسpعة األولpية للترآpيز علpى المسpائل المهمpة وتوجpيه التقيpيم اآلنpي إلى                  ، أثpناء العملpية    ،وتpم   -12
 .والتعلم المؤسسي أثناء التنفيذ وإلى تقييم النتائجالتشغيلي تعزيز التعلم 

بعد البعثتين  داخلية  وأعدت تقارير   . قpبل مغpادرة الفpريق للميدان       فpي نهايpة آpل بعpثة       موجpزة   لموظفيpن مذآpرات     ل وقpدم   -13
 التقرير النهائي الذي استند إلى االستنتاجات التي 2003تشرين األول /وعpرض علpى المجلpس التنفpيذي في أآتوبر     . األولييpن 

 . خلصت إليها البعثات الثالث
14-         pيم اآلنpروف التقيpت ظpية الطوارئ            واآتنفpي أن عملpت فpعوبات تمثلpآانت تتصدى لحالة طوارئ إقليمية   10200ي ص 

 وأن آثpيرا مpن األشpخاص المعنييpن آانpت لديهpم تصpورات متبايpنة بشpأن ماهpية التقيpيم اآلني وآيفية                      ؛معقpدة فpي سpتة بلpدان       
 .تنفيذه

 مناقشة بيانات المقابالت في االستعراض
ويضم آل عنوان عددا من  . هذا االستعراض عقدت لقاءات معهم أثناء إجراء      نوجpز أدنpاه تصpورات األشpخاص الذين            -15

 .األسئلة

 التوقعات واألغراض
 أن يحدد غرضه ، بموجب اختصاصه القانوني،للفريق وآان. لpم يوجpد رأي مشpترك حpول الغpرض مpن التقيpيم اآلنpي                -16

إال أن االختصاصات .  يقوم بإجراء الزيارة الميدانيةالفائدة عندماالرئيسpي والمسpائل التpي يمكpنه أن يعالجهpا بأآpبر قpدر من              
ولpم يpتفق آpل أعضpاء الفريق على أن تكون األولوية للتعلم وليست         . ها مجpال ترآpيز     ضpيقت  كpل بعpثة ميدانpية     ب التpي أنيطpت   

من ناحية أخرى، آان معظم الموظفين الميدانيين يتوقعون الحصول على المساعدة     و. للمسpاءلة ومpن ثpم علpى أساليب العمل         
 . في تنفيذ العملية وتحديد الصعوبات وإيجاد حلول لها

أن رأوا على المستويات العليا والمتوسطة وممpا ال يدعpو إلpى العجpب فpي تلpك الظpروف أن معظم الموظفين الميدانين              -17
إليجاد حلول تشغيلية، وهو أمر يحتاج إلى معرفة تفصيلية معدا الفريق  ولpم يكpن  . التقيpيم اآلنpي قpد أخفpق فpي تلبpية توقعpاتهم             

 . وأدى ضيق الوقت الذي قضاه الفريق في الميدان إلى تقليص قدرته على الخوض في التفاصيل.  وإجراءاتهالبرنامجبنظم 

أن رأوا التعلم المؤسسي على الرغم من أن آثيرا من الموظفين الميدانيين      مجpال   وحقpق التقيpيم اآلنpي نجاحpا أآpبر فpي               -18
وال شك أن الموظفين . انتpباه وحpدات المقpر إلpيها ناشpئة عpن جهودهpم غpير المعpترف بها         المحpددة والتpي تpم لفpت      المشpكالت   

وال يعرف بوضوح حجم . معوقات المؤسسية التي تضمنتها تقارير التقييم اآلني ال ،الميدانييpن قpد حددوا معظم، بل وربما آل        
، ولكن ينبغي عدم التقليل من  في الوقت المناسبالpدور الpذي سpاهم بpه التقييم اآلني في حفز العمل على إزالة تلك المعوقات              

ريره بالدور الذي آان يضطلع به الموظفون وربما ساد تصور أآثر ايجابية عن دور التقييم اآلني لو اعترفت تقا . هpذا الدور  
وذآر أحد أعضاء المجلس . فpي إثpارة صpعوبات لبعض الموظفين   ذلpك  سpبب  يت أن  خشpي  الفpريق    إال أن  ،فpي تحديpد المسpائل     

 .التعلم المؤسسي آان أهم نتيجة تم التوصل إليهاه يرى أن التنفيذي أن

ريpت مقpابالت معهpم أنpه ينبغpي أال يسpتخدم التقييم اآلني في المستقبل إال لتقييم عمليات الطوارئ               وأشpار معظpم مpن أج        -19
أن يطبق أجريت مقابالت معهم من مواقترح اثنان . ثارة مشاآلإالكبpيرة المعقpدة والتpي تنطوي على سمات جديدة من شأنها         

 ،العمليةتنفيذ مدير اإلقليمي المعني بدعوة مكتب التقييم إلى   يقpوم ال   فpي عملpيات الطpوارئ فpي المسpتقبل عpندما           التقيpيم اآلنpي     
 . التقييم اآلنيصقلأن يهيئ ظروفا ايجابية لزيادة وهو ما من شأنه 

ونوهpت  .  تحديpد السpمات االيجابpية للعملpية والتpي يمكpن أن تسpاعد علpى تعزيpز الpتعلم          اختصاصpات البعpثة  واسpتلزمت    -20
لpتقارير بالعديد من الجوانب التي حققت نجاحا باهرا ولكنها لم تأت في صلب موضوع التوصيات، وهو أمر يؤسف له ألن   ا
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إبppراز الppنجاح والجوانppب التppي ينبغppي تكppرارها أو ترسppيخها إنمppا يمppثل جppزءا مppن عملppية بلppورة رأي ايجابppي عppن التقيppيم           
لppتقرير إلppى الجوانpب االيجابppية، ولكpن الفppائدة الكppبرى تpتحقق عppندما يبيppن    ومppن المفppيد أن يشpير ا . واالسpتعداد لالسppتفادة مpنه  

 .التقرير آيفية االستفادة من تلك الجوانب في العمليات األخرى

 قيمة التقييم اآلني 
التقيpيم اآلني أخفق في  أن اإلحسpاس بp   علpى المسpتويات العلpيا والمتوسpطة     10200 مpدراء عملpية الطpوارئ    غلpب علpى     -21

وأفppاد بعppض صppغار الموظفيppن  . وأن الppتعلم المؤسسppي آppان نتppيجة لمppا قppاموا بإجppرائه مppن تحلppيالت  التشppغيلي تحقppيق الppتعلم 
وانقسpم موظفpو المقpر حول هذا    . الميدانييpن أن التقيpيم اآلنpي قpد سpاعد علpى اآتسpاب المعpرفة التقنpية ورفpع الpروح المعpنوية                

. هم يعpتقدون أن التقيpيم اآلنpي حقpق معرفة مؤسسية مهمة طبق بعضها بالفعل على العمليات الالحقة        الموضpوع، ولكpن أآpثر     
ورأي العديpد مpن القائميpن علpى إجpراء المقpابالت أن التقييم اآلني له قيمته باعتباره شكال الستعراض اإلدارة ووسيلة لكفالة         

 .ياتااللتزام بالسياسة العامة واإلجراءات المتبعة في العمل

وذآppر أعضppاء المجلppس التنفppيذي الذيppن أجريppت مقppابالت معهppم أن اسppتخدام التقيppيم اآلنppي يppبرز االلppتزام بالppتعلم فppي          -22
وسpاعد التقيpيم اآلنppي علpى زيppادة ثقpة الجهppات     .  وأنهpم يقppدرون قpيمة تقريppر التقيpيم الpذي آppان موضpوعيا ومppتوازنا     ال_برنامج 
 .  عموما ولكنه لم يؤثر بأي حال من األحوال على المساهماتالبرنامج في المانحة

 من المقر، أن التقييم  واحدوموظفاثنيpن من الموظفين الميدانيين  ويعpتقد جمpيع مpن أجريpت مقpابالت معهpم، باسpتثناء             -23
وانقسppمت بالتسppاوي تقريppبا اآلراء حppول القppيمة   . فppي بppتوقعاتهماآلنppي يppنطوي علppى إمكانppات مهمppة سppواء أآppان يفppي أم ال ي   

 :األساسية للتقييم اآلني بين ما يلي

  عن أوجه الضعف؛والتوفير اآلني للمعلومات المستمدة من التنفيذ   تحسين الجودة -التشغيليالتعلم  �

  النظم واإلجراءات والسياسات؛ -التعلم المؤسسي �

 .لمدراء والجهات المانحة والمجلس التنفيذيالمساءلة عن النتائج أمام آبار ا �

،  المزاياالتقييم الالحق من حيث يفوق  االثنين، أن التقييم اآلني     الميدانييpن  ويعpتقد جمpيع الموظفيpن، مpا عpدا الموظفيpن             -24
 النتائج، وإتاحة الفرصة الستعراض اإلجراءات  مpثل الpنظرة الخارجpية إلى العملية أثناء سير العمل فيها، وتعميق فهم تقدير              

 .المتخذة والقدرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية

ويعppتقد آثppير مppن الموظفيppن الميدانييppن أن تقاريppر التقيppيم اآلنppي المؤقppتة يمكppن تقديمهppا إلppى الجهppات المانحppة والمجلppس    -25
ون آخرون أنه ينبغي أال يتاح علنا سوى التقرير النهائي حتى ال يحول ذلك دون إجراء مناقشات      التنفpيذي، بيpنما يpرى موظف      

ويpرى جل من أجريت معهم مقابالت أن التقارير المؤقتة ينبغي أن تكون  . صpريحة بيpن فpريق التقيpيم والموظفيpن الميدانييpن           
 .ع في التعلم المؤسسي الداخلية المستخدمة في رصد التطورات والشروالبرنامجضمن وثائق 

وبالpنظر إلpى الpتكلفة المتواضpعة للتقيpيم اآلني بالنسبة إلى مجموع تكلفة العملية، فقد خلص معظم من أجريت مقابالت             -26
 .معهم إلى أن التقييم اآلني الذي يحقق إمكاناته يتسم بفعالية التكاليف

 تكوين الفريق 
وإذا اختارت . المنشود الغاية يتمتع بالدراية والمهارات والخبرة لتحقيق      أن   أنpه البpد لفpريق التقيpيم اآلني           مpن الواضpح     -27

وحpدة مpا الفpريق لتحقيق غرض ما بينما تنشد الوحدات األخرى تحقيق غرض آخر فمن غير المرجح أن يحدث اتفاق حول                  
علppى أن جمppيع المجموعppات المعنppية وافقppت علppى  . 10200 حالppة التقيppيم اآلنppي لعملppية الطppوارئ  مالءمppة الفppريق، مppثلما فppي

 .السمات الجوهرية لألفرقة المقبلة

ويعppتقد معظppم أصppحاب الشppأن الذيppن أجريppت مقppابالت معهppم أن األفppرقة المقppبلة ينبغppي أن يرأسppها ويشppارك فppيها                -28
وهpؤالء االستشpاريون الخارجيون يمثلون وجهة النظر الخارجية، ويعززون من مصداقية تقديرات    . رجpيون استشpاريون خا  

والبد أن يلم هؤالء االستشاريون الخارجيون بالممارسات التشغيلية والنظم . المسpاءلة، ويقدمpون علpى األرجpح أفكارا جديدة       
 .المشورة الواعية في التعلم التشغيلي والمؤسسي إذا آان للفريق أن يساهم بالبرنامجالراهنة المتبعة في 

الذين يشارآون في و ، عملpية الطpوارئ ومpن وحpدات المقpر     إقلpيم  األخpرى غpير   األقالpيم  مpن  ال_برنامج ويpؤدي موظفpو       -29
القppات بيppن فppريق التقيppيم اآلنppي  دورا أساسppيا فppي المسppاعدة علppى الفهppم المؤسسppي وتسppهيل الع،عضppوية أفppرقة التقيppيم اآلنppي

 .والموظفين الميدانيين

تحديد تستطيع  قد ال ا أن تحدد المجاالت التي تنطوي على مشكالت، ولكنهبالبرنامجوقpد تسpتطيع األفرقة األقل دراية        -30
 .مشكلة معينة والتوصل إلى حلول عملية
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 خبرة سليمة في مجال التقييم، فضال عن الخبرة إلىويعpتقد بعpض الموظفيpن الميدانييpن أن أفpرقة التقيpيم اآلنpي تحpتاج                  -31
 .التقنية

الموظفppون الميدانpيون عppن اهpتمامهم الخppاص بpأن يتمppتع أعضpاء فppريق التقيpيم اآلنppي بمهpارات فppي العالقppات       وأعpرب    -32
وتتفاوت اآلراء حول ما إن .  حpتى يتسpنى لهم التفاعل بشكل ايجابي مع الموظفين الميدانيين على آافة المستويات              صpية الشخ
ففي العادة تعني األقدمية . الموظفيpن آpبار  أو مpن  األقpران   األعضpاء فpي الفpريق مpن      ال_برنامج أن يكpون موظفpو      ينبغpي   آpان   

 عالقات عمل وثيقة مع صغار إقامةيجابيتان ولكنهما قد تحوالن دون     إان  ضpمنا الخpبرة الطويلة والموثوقية، وهما خصيصت       
 .الموظفين

وهpناك مناسpبات قpد يتعيpن فpيها علpى الفpريق أن يطبق نهجا استباقيا دقيقا، ولكن تحديد تلك المناسبات قد يتطلب آثيرا                   -33
 .التقديرحسن من المهارة و

أن تقتصpر أفpرقة التقيpيم اآلنpي على ثالثة أو أربعة     بضpرورة   ال_برنامج ويعpتقد معظpم مpن أجريpت معهpم مقpابالت فpي              -34
أعضpاء حpتى وإن أدى ذلpك إلpى الحpد مpن نطpاق مجاالت الدراية الفنية التي يمكن أن يشملها الفريق، ومن ثم تضييق نطاق                      

 .التقييم

 أساليب العمل 
يعpتقد معظpم مpن أجريpت مقpابالت معهpم أنpه يلpزم إيفpاد ثpالث بعpثات ميدانpية إلجpراء التقيpيم اآلنpي، ولكن بعض آبار                                -35

المpدراء وموظفpي مكتب التقييم والموظفين الميدانيين يرون أنه يكفي إيفاد بعثتين اثنتين وأن اختيار الوقت الذي يتم فيه إيفاد          
 . هو ما يعنيهم بالدرجة األولىالبعثات

ويعpتقد معظpم من أجريت مقابالت معهم، وبخاصة الموظفين الميدانيين، أنه ينبغي إيفاد البعثة األولى بعد فترة تتراوح      -36
     pهر وسpن شpرحلة        تبيpب مpهر عقpالعملية وتوفير الموظفين  إلنشاء، ويعتقدون بالحاجة إلى ستة أسابيع آحد أدنى    اإلنشاءة أش

أو اإلنشاء وأشpار بعpض الموظفيpن إلpى أن ذلpك سيحول دون إتاحة فرصة مساعدة مرحلة                . الالزميpن إلجpراء التقيpيم اآلنpي       
 . مراقبتها في وقت يكون فيه للتقييم اآلني دور مهم 

 فريق التقييم اآلني في مpا اعتpبروه أسpلوبا غير منهجي من جانب   ء وأعpرب بعpض الموظفيpن الميدانييpن عpن قلقهpم إزا            -37
الموظفppون ويعمppل ويppرى هppؤالء الموظفppون أن اتppباع نهppج غppير رسppمي تعمppل األفppرقة      . اختppيار المسppائل وجمppع البppيانات  

عثات األولية على على تحديد المسائل وتنظيم جميع البيانات بشكل منهجي قد يكون مالئما لمساعدة الب      فpي إطاره    الميدانpيون   
وسوف تزداد ثقة بعض الموظفين الميدانيين في التقييم اآلني من خالل البحث        . تحديpد المهpارات المطلوبpة للبعpثة التpي تلpيها           

 .المنهجي للمسائل المهمة

ه ينبغي أن يتولى إجراء البعثة الميدانية واقpترح أحpد أعضاء الفريق وأحد موظفي مكتب التقييم الذين جرت مقابلتهم أن       -38
تصpميم البعثات الالحقة وتحديد  لمكتpب التقيpيم،   مهpام  ، ربمpا رئpيس الفpريق ومديpر       موظفpون مpن ذوي المهpام العامpة        األولpى   

 .المهارات والخبرات المطلوبة

  عليهافريق التقييم اآلني أن يعتمد على البيانات التي يتم الحصولوأشار بعض الموظفين الميدانين إلى أنه ينبغي على        -39
 . من خالل عملية الطوارئ، ومن ثم تخفيف العبء الذي يقع على موظفي التنفيذ

تأخر ك تسبب في ذلويعpتقد آثpير ممن أجريت مقابالت معهم أن التحقق من التقارير والمذآرات يشكل عبئا آبيرا وأن        -40
 ويpرى معظpم أعضpاء المجلpس التنفيذي الذين أجريت       .السpتخدامها فpي اتخpاذ اإلجpراءات       الحصpول علpى معلومpات رجعpية         

تقاريppر مؤقppتة وجppود مقpابالت معهppم أن الppتقرير الموجppز النهائppي مفppيد، بيppنما يعppتقد عضppو واحpد بppأن ثمppة مسppاوئ فppي عppدم    
 .ره بأسللبرنامجواالفتقار إلى دروس عامة 

  والتوصياتالخالصة

 الخالصة
نجpح التقيpيم اآلني األول من نواح عديدة وأآد أنه ينبغي للنهج أن يكون أآثر موضوعية باعتباره أداة للتعلم والمساءلة                 -41

علppى األقppل لppبعض صppغار سppاعد التقيppيم اآلنppي فppي تحقppيق بعppض الppتعلم التشppغيلي، وذلppك  ) 1: (، فقppدفppي عملppيات الطppوارئ
وفر معلومات متوازنة ) 3( على مستوى السياسات؛ البرنامجسpاهم بpدور مفpيد في التعلم المؤسسي وتوجيه      ) 2(الموظفيpن؛   

على أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات . البرنامجوجوهpرية عpن المسpاءلة، ممpا ساعد على زيادة ثقة المجلس التنفيذي في          
 . بفائدة أآبر في المستقبلالبرنامج اآلني حتى يعود على لتكييف نموذج التقييم
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 التوصيات
 إلى البرنامجويحتاج  . ينبغي أن يحدد بوضوح نطاق وغرض التقييم اآلني وأن يكون من السهل التعامل معهما  )أ(

على د ينفذ ذلك وق. تحديد الغرض ذي األولوية حيث ال يتوقع أن يحقق أي تقييم آني آل ما يمكن أن تقدمه تلك األداة         
يكون التعلم التشغيلي  سياسة للتقييم اآلني،  تحديد أولوية باعتبارها، آأي  أو عن طريق على حدة آل حالةأساس

وثمة شك في أن يتمكن نفس       . فرعية لها وزيادة المساءلة نتيجة  بالذات هو األولوية المحددة لعمليات التقييم اآلني   
وينبغي النظر في استخدام فريقين للتقييم اآلني في عمليات الطوارئ . ييم المساءلةالفريق من تحقيق التعلم الفعال وتق

انية ويشدد على  ثويتولى الفريق ألف تنفيذ البعثتين األولى وال   . التي يكون من المهم فيها تحقيق التعلم والمساءلة   
جمعها الفريق ألف لالستفادة منها في إجراء ويتولى الفريق باء تنفيذ البعثة الثالثة باستخدام المعلومات التي ي. التعلم
، البرنامج إحداث تغيير آبير في سياسة  إليهولن يشكل تقييم عملية مفردة األساس الذي يستند  . للمساءلةشامل تقييم  

 .بل سيلزم إجراء عدد من التقييمات التي تعبر عن نفس االحتياجات   

ويتطلب  . م من حيث الحجم والمهارات والخبرة حتى تحقق غرضها     البد من تكوين أفرقة التقييم اآلني بشكل سلي    و )ب(
 الحالية وإجراءاته وممارساته ويتمتع بمستوى ممتاز من مهارات         البرنامج التعلم التشغيلي فريقا لديه فهم سليم لنظم 

ت جيدة في العالقات هاراموينبغي أن تلم األفرقة آافة بأساليب جمع البيانات وتحليلها وأن تتمتع ب  . التقييم التشارآية
وتحديد األفرقة . اإلدارةقوية في وينبغي أن يكون أعضاء الفريق أشخاصا من ذوي الحنكة ومهارات . الشخصية

وقد يكون من المفيد أن يقوم مكتب التقييم بإعداد قائمة   . التي تتمتع بكل الخصائص الالزمة سيستغرق وقتا
 .الفريق عند االقتضاء بالمرشحين الذين يجري فرزهم لتسهيل اختيار 

وتحقيقا لهذه    . طوارئ بدعوة من المدير اإلقليمي أو القطري العملية  ل التقييم اآلني المقبل   أن يكون وسيكون من المفيد   )ج(
الغاية، يمكن تزويد جميع المدراء اإلقليميين أو القطريين بالتقرير الكامل عن التقييم اآلني وتقرير االستعراض  

 . في الدعوة إلى إجراء تقييم آني لعملية طوارئ في المنطقة التابعة لهم ويطلب منهم النظر 

 في عمليات الطوارئ التي سيجري إخضاعها للتقييم ، بالتشاور مع إدارة العمليات ،ينبغي أن يبت مكتب التقييم  و )د(
دة التي ستعود على وينبغي أن يكون المعيار الرئيسي الذي يحكم ذلك هو حجم الفائ  . اآلني في آل حالة على حدة

وقد يكون من المالئم عدم استخدام التقييم اآلني إال في عمليات الطوارئ .  فيما يتعلق بالتعلم أو المساءلةالبرنامج
وينبغي أن يتخذ القرار بشأن ذلك حالما . المعقدة الكبرى أو في العمليات التي تنطوي على بعض السمات الجديدة 

تى يتسنى لفريق التقييم اآلني المراقبة والبدء في جمع المعلومات مبكرا قدر     ستهل تصميم عملية الطوارئ ح ي
.  باستعمال التقييم اآلني   سيتم تقييمها  ويتالءم نموذج البعثات الثالث مع معظم عمليات الطوارئ التي       . المستطاع

لم يقرر مكتب التقييم وإدارة     ماوينبغي عدم إيفاد البعثة الميدانية األولى أثناء األسابيع الستة األولى من التنفيذ  
 . العمليات أن ثمة أهمية خاصة إلجراء التقييم اآلني أثناء المرحلة األولية لعملية الطوارئ 

 أوال بأول بتطور العمل في إعدادينبغي إحاطة المدراء اإلقليميين والقطريين المسؤولين عن عمليات الطوارئ   و  )ه(
على أنه ينبغي أن يكون مكتب التقييم صاحب     . أخذ وجهات نظرهم بعين االعتبار  التقييم اآلني وغرضه ونطاقه وأن ت

الموظفين الميدانيين بمعلومات آاملة عن التقييم      إحاطة وينبغي أن يكفل المدراء اإلقليميين والقطريين   . القرار األخير
 . اآلني وبدورهم في دعم الفريق

 تشارآية، مثل استعراض اإلجراءات، وتحليل أوجه القوة والضعف    ينبغي أن تشمل وسائل التقييم اآلني ُنهجا   و )و(
 الفريق شفويا وفي    يبلغوينبغي أن  . والفرص والمخاطر، وأن يشترك فيها أآبر عدد ممكن من المجموعات المعنية   

 .التقارير المكتوبة بأي مشاآل أو بأي حلول يحددها الموظفون الميدانيون  

كتب التقييم استخدام ما يتصورون أنه أفضل أساليب جمع البيانات وتحليلها لتحقيق         ينبغي أن تواصل األفرقة وم و )ز(
والبد   . ، ولكن البد من مراعاة السياق عند إجراء عملية االختياراالختصاصات المنوطة بهماألهداف المتوخاة من 

 .األغراض واألساليب علىأوال بأول بالتطورات التي تدخل   طالع أعضاء فريق التقييم اآلني والموظفين  إمن 

 الميدانية استطالعية يتولى تنفيذها مدير المهام في مكتب التقييم ورئيس الفريق أو اتالبعثأولى قد يلزم أن تكون و )ح(
كن ذلك من جمع   وسوف يمَ  .  السابقين من ذوي الخبرة البرنامج أحد آبار موظفي إدارة العمليات أو أحد موظفي     

 . المتبعةسترشاد بها في تكوين األفرقة الالحقة وتحديد الُنهج البيانات وتحديد المسائل لال

هو توفير  التقييم اآلني  ما لم يكن الغرض من بالبرنامجينبغي أن تكون التقارير المؤقتة وثائق داخلية خاصة  و )ط(
نهاية آل قرب وينبغي أن تكون التقارير المؤقتة في شكل مذآرات يتم إعدادها . تقارير علنية مؤقتة عن المساءلة

بعثة ميدانية، وأن تجري مناقشتها مع المكاتب المسؤولة وأن تضم في صيغتها النهائية آراء تلك المكاتب قبل أن   
 إدارة العمليات ووحدات  وآبار موظفي  وينبغي توزيع هذه التقارير على مكتب التقييم     . يغادر الفريق الميدان

ني وأن يجري اآلتقييم   الوينبغي إعداد تقرير نهائي في ختام   . من توصيات المعنية بما تتضمنه تلك التقارير    البرنامج
عداد التقارير إ، عند االقتضاء، بالبرنامج ويمكن أن يقوم موظفو . تقارير التقييم الالحقفي حالة  يحدث تداوله مثلما

ات المستقاة من تقارير التقييم      المؤقتة المقدمة إلى المجلس التنفيذي والجهات المانحة والجمهور استنادا إلى المعلوم 
 . اآلني
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ينبغي أن يستطلع مكتب التقييم وسائل تحسين نشر استنتاجات التقييم اآلني حتى يمكن االستفادة قدر المستطاع من           )ي(
 الروابط مع برامج تدريب الموظفين وزيادة فعالية      توثيق  وينطوي ذلك على إمكانيتين تتمثالن في      . تلك االستنتاجات 

 .المعلومات وسائط ال استعم

ويعد التقييم اآلني أداة    . البرنامج ينبغي أن يبحث مكتب التقييم الطرق التي يمكن بها إيجاد ثقافة تقييم ايجابية في            )ك(
مهمة في هذا المضمار، حيث يمكنه أن يوفر معلومات وأفكارا عملية وذات صلة مباشرة بموظفي المكاتب القطرية،        

ومما سيعزز من ذلك أن يرآز التقييم اآلني على  . ق االعتراف بالتقييم باعتباره خدمة مفيدة وهو ما من شأنه أن يحق
وينبغي أن يشمل هذا االعتراف توصيات التقييم اآلني للتعلم المؤسسي        . دراسة السمات االيجابية لعمليات الطوارئ  

خرون من التقييم اآلني إذا اعتبرنا أن    وسوف يستفيد على األرجح الموظفون الميدانيون والموظفون اآل      . آلما أمكن
 . بأن يتكرر مثلما نعتبر أن ما يقعون فيه من فشل جدير بالمالحظة     ما يحرزونه من نجاح حرٌي
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 لتوصياتعلى ا البرنامج رد
. تشغيلي والمؤسسييpتفق مكتpب التقيpيم وإدارة العلميات على أن التقييم اآلني أداة جديدة تبشر بتحسين األداء اآلني وتحقيق التعلم ال                 

ويقpبل مكتpب التقيpيم وإدارة العملpيات اسpتنتاجات وتوصيات استعراض التقييم اآلني، بما في ذلك االستنتاجات والتوصيات المتعلقة              
ويppود مكتppب التقيppيم وإدارة . بيppن مكتppب التقيppيم وإدارة العملppيات إليضppاح الppتوقعات بيppن المعنييppنالمسppبقة الضppرورية المشppاورات ب

 pه يمكن الشروع في تقصي الحقائق منذ بداية أي حالة             العملpية وأنpثات الميدانpى البعpر علpي ال يقتصpل التقييمpيفا أن العمpيات أن يض
 .طوارئ جديدة وقبل تنفيذ عملية الطوارئ بوقت آاف
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