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للصليب  الدولية  واللجنة  1.  التقييم 
األحمر )اللجنة الدولية(

تتمثّل رؤيتنا لدور التقييم يف اللجنة الدولية يف ما ييل:

تعكس هذه الرؤية التزامات اللجنة الدولية مبوجب التوجه االسرتاتيجي الثاين الوارد يف اسرتاتيجية اللجنة الدولية 
للفرتة 2019-2024، الذي يقيض بإحداث أثر إنساين مالئم ومستدام لفائدة املترضرين. ويركز الهدف 2-7 عىل وجه 
التحديد عىل دور مامرسة التقييم يف اللجنة الدولية من منطلق حرصها كمنظمة عىل التعلّم من تجاربها. وبحلول 
نهاية 2024، ستكون اللجنة الدولية قد عززت قاعدة أدلّتها من خالل مامرساتها التقييمية لتستند إليها يف اتخاذ 
نطاق  املنظمة وستوسع من  بها عىل مستوى  املعمول  الجيّدة  املامرسات  إىل  أنها ستستند  القرارات. ويعني ذلك 

املهارات والثقة يف مجال إدارة عمليات التقييم واالستفادة منها. 

 ويُوّضح الرسم البياين 1 األهداف الرئيسيّة السرتاتيجية التقييم. ويرد الرسم ُمبّسطا ليُربز التقّدم الخطّي املُحرز باتجاه 
األهداف الرئيسية األربعة الواردة أدناه؛ ولكن عىل صعيد املامرسة العمليّة، يقوي الكثري من املسارات بعضها بعضاً. 

ويرشح العمود األول »منطلق« كل مسار يف نهاية سنة 2021. 

وبحلول نهاية 2024:
•    ستكون مامرسات التقييم قد عززت قاعدة األدلّة يف منظمتنا لنسرتشد بها يف اتخاذ القرارات.

•    ستساعدنا عمليات التقييم يف تحسني رصد التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية اللجنة الدولية. 
•    سنحظى مبهارات أوسع وثقة أكرب إلدارة عمليات التقييم واالستفادة منها.

•    سنتمكن من التخطيط لعمليات التقييم وتخصيص امليزانية الالزمة لها عىل نحو أكرث منهجية، حيث يكون ذلك مناسباً.

ومتثل نهج التقييم التي تستخدمها الربامج والوظائف الدوائر والتي استثمرت فيها، مساهمة جوهرية يف مامرسة 
التقييم، وهو ما يضمن مالءمتها التامة ملهمة اللجنة الدولية الفريدة. وسيعمل مكتب التقييم عىل صعيد املنظمة 

عىل دعم تطوير نُهج ُمصممة خصيصا للتقييم وتتامىش مع معايري القطاع.

االختصاصات وتقارير  األساسية، مثل  الوثائق  تُستخدم عند صياغة  التي  الجودة  التقييم ومعايري  إرشادات  وباتت 
إعداد  يتعنّي  أخرى  تشمل خطوات  التقييم  عمليّة  أن  االسرتاتيجية  هذه  وتُبنّي  متوفرة.  التقييم  وتقارير  التصميم 
توجيهات لها ومشاركتها مع املعنيني. والهدف منها تعزيز مهارات املوظفني كافة وثقتهم ليك يطلبوا إجراء عمليات 
التعلّم  فرص  وتكثيف  عملية  موارد  توفري  خالل  من  ذلك  تحقيق  وميكن  فعال.  نحو  عىل  ويستخدموها  التقييم 

والتدرّب املتاحة. 

ولن يكتفي مكتب التقييم بدعم الفرق والوحدات يف املنظمة يف طلب إجراء عمليات التقييم واستخدامها، بل سيقود 
التوجهات االسرتاتيجية  بها من املسؤولني عن  املعنيّني  بالتعاون مع  تقييم مالمئة اسرتاتيجياً  تنفيذ عمليات  جهود 

املحددة للجنة الدولية وغريهم من األطراف املعنيّة.

 واألهم من ذلك، ستُكيّف النُّظم الداخلية عىل نحو يدعم التخطيط لعمليات التقييم وتخصيص ميزانيّة لها ومتابعة 
مامرسة التقييم.

تساعدنا عمليات التقييم يف اللجنة الدولية يف استخالص 
الدروس من عملنا، بينام نسعى إىل تحقيق نتائج أفضل لفائدة 

املترضرين من النـزاعات املسلّحة وحاالت العنف األخرى. 
ونستخدم عمليّات التقييم الستخراج األدلّة واألفكار التي 

نسرتشد بها يف اتخاذ القرارات.

https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-ar.html
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الرسم البياين 1: أهداف التقييم ومراحله الرئيسية لفرتة 2024-2021



2. مقدمة
تستند اسرتاتيجية اللجنة الدولية للتقييم للفرتة 2022-2024 إىل التوصيات التي انبثقت عن عملية تقدير وظيفة 
التي أُجريت سنة 2019 إىل تحديد  املُوّسعة  السابقة.1 وتوّصلت املشاورات  التقييم يف عام 2019 واالسرتاتيجيات 
أولويات االسرتاتيجية التي تتمثل يف بلورة فهم مشرتك للغرض من التقييم يف اللجنة الدولية، وتقديم التوجيهات فيام 

يتعلق بكيفية التخطيط لعمليات التقييم وإدارتها وتنفيذها واستخدامها عىل نطاق املنظمة. 

وُصّممت االسرتاتيجية عىل نحو يعزز إجراء عمليات تقييم عالية الجودة تُسهم يف التعلم عىل املستوى املؤسيس 
محتوى  ويتامىش  وكرامتهم.  والعنف،  النزاعات  ضحايا  أرواح  حامية  يف  املتمثلة  الدولية  اللجنة  ومهمة  واملساءلة 
االسرتاتيجية مع املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واسرتاتيجية اللجنة الدولية للفرتة 
2019-2024، وهي أُعّدت عىل نحو يتوافق مع أفضل املامرسات الدولية املتعلقة بعمليات التقييم يف سياقات العمل 
اإلنساين. وترمي االسرتاتيجية إىل مواءمة مامرسات التقييم املعمول بها يف اللجنة الدولية مع املعايري املعمول بها يف 

القطاع، وإىل تلبية االحتياجات الخاصة باللجنة الدولية بصفتها منظمة ذات مهمة إنسانية فريدة.

وتُفّصل االسرتاتيجية ما ييل: املبادئ التوجيهية للتقييم عىل مستوى اللجنة الدولية؛ وإطار مامرسة التقييم وجودته؛ 
وعملية  االسرتاتيجية  وتنفيذ  امليزانية؛  وتخصيص  التقييم  موظفي  تعيني  ومعايري  وهيكله؛  التقييم  مكتب  ودور 

استعراضها. 

 واستناداً إىل هذه املفاهيم املشرتكة سيعمل مكتب التقييم عىل نحو تعاوين وبّناء لدعم إدماج التقييم يف املامرسات 
والنُّظم املعمول بها يف املنظمة.

1   اسرتاتيجية اللجنة الدولية للتقييم لسنة 2006 عىل سبيل املثال.



3.  املبادئ التوجيهية للتقييم يف اللجنة 
الدولية

يُسرتشد باملبادئ التالية يف إجراء عمليات التقييم واستخدامها عىل صعيد اللجنة الدولية. وتُساهم هذه املبادئ يف 
تعزيز مصداقية عمليات التقييم يف اللجنة الدولية ومرشوعيتها، مع مراعاة أفضل املامرسات املعرتف بها دولياً يف 

مجال تقييم العمل اإلنساين إىل جانب املبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

1.3. االستقالل وعدم التحّيز والحياد
يُحّدد إطار التقييم إىل أي مدى تُجرى عمليات التقييم واألنشطة املامثلة عىل نحو مستقّل. وتكون عمليات التقييم 
غري متحيّزة وموضوعية إىل أقىص حد ممكن، وتوفر تقييامً شامالً وغري ُمتحيّز يُراعي آراء مختلف األطراف املعنية، 
مبا فيها األطراف املعنية من خارج الحركة والسكان املترّضرين، حيث يكون ذلك مناسباً. ويُحدد أي تضارب مصالح 
ُمحتمل بني املسؤولني عن التقييم وموضوعه ويُعالج عىل النحو املناسب. وتتسم عمليات التقييم بالحياد وال ترمي 
إىل تحقيق هدف سيايس محدد أو تُستخدم كأداة ملامرسة تأثري خارجي أو داخيل. وتُجرى عمليات التقييم واألنشطة 
واالسرتاتيجيات  والربامج  العمل  إعداد  عن  املسؤولني  أو  املُبارشين  اإلدارة  عن مسؤويل  ُمستقّل  نحو  املامثلة عىل 

واملواضيع الخاضعة للتقييم وتنفيذها. وتحظى وظيفة التقييم بوضع ومتويل مستقلنّي. 

مدى استقالل وظيفة التقييم يف اللجنة الدولية

الهدف لعام 2024الهدف لعام 2022املُنطلق

مامرسة جّيدةمامرسة متوسطةمامرسة ضعيفة

الرسم البياين 2: التخطيط لتحقيق النتائج 2022 مؤرش التقييم 1 - استقالل وظيفة التقييم

2.3. السلوك األخالقي والقانوين 
 يجب إجراء عمليات التقييم عىل نحو أخالقي وقانوين، مع مراعاة حسن حال املعنيّني بها والخاضعني لها وموضوع 
التقييم. ويتعنّي إجراء عمليات التقييم مبا يتامىش مع أخالقيات املهنة ومعايريها للحد من املخاطر التي قد يتعرض 
لها املشاركون يف التقييم، مبا فيها مبدأ »عدم إلحاق الرضر«، ويجب وضع بروتوكول لضامن الحصول عىل موافقة 
مستنرية رصيحة ومحددة من جميع املشاركني يف عملية التقييم. وعليه، ستستوجب عمليات التقييم، عند االقتضاء، 
السلوك  قواعد  مبدونة  التقييم  عن  املسؤولون  ويلتزم  باألخالقيات.2  االلتزام  مراجعة  مجلس  من  رسمية  موافقة 
املعمول بها يف اللجنة الدولية والسياسات ذات الصلة املتعلقة باألخالقيات ومراعاتها. وتُعامل املعلومات التي يقدمها 
املشاركون برسية ومبا يتامىش مع قواعد اللجنة الدولية الخاصة بحامية البيانات الشخصية ودليل حامية البيانات 

يف العمل اإلنساين. 

2    تُستخدم معايري محددة ملعرفة ما إذا كانت عملية تقييم أو مسار تقييمي محدد )أي تقرير التصميم( خاضعة ملوافقة مجلس مراجعة االلتزام باألخالقيات. 
ويحدد مكتب التقييم هذه املعايري مبا يتامىش مع املعايري واملامرسات الدولية.



3.3. فائدة التقييم وكيفية استخدامه
تكفل اللجنة الدولية أن تكون كل عمليّة تقييم مفيدة وتتامىش مع احتياجات املنظمة )مبا يف ذلك عمليات التعلّم 
واملساءلة واتخاذ القرارات(. ويوضع نظام يُستخدم لتحديد عمليات التقييم املحتملة التي سيتوىّل مكتب التقييم 
تنفيذها و/أو متويلها )كليّاً أو جزئيًّا( ولرتتيب هذه العمليّات وفق األولوية استناداً إىل معايري اختيار ُمحددة مسبقاً 
وبالتشاور مع الجهات املعنيّة. وتُحّدد احتياجات الجهات املعنية خالل مرحلة التخطيط ويُنظر فيها عىل امتداد 
عمليّة التقييم. ُوتحّدد منذ بداية التقييم األغراض التي ستُستخدم من أجلها نتائج التقييم وُسبل متابعتها وتُوثّق 

ضمن اختصاصات عملية التقييم.

4.3. التعاون
تلتزم عمليات التقييم يف اللجنة الدولية بالنهج الذي تعتمده املنظمة يف مجال التعاون مع باقي أعضاء الحركة )مثل 
عمليات التنفيذ املشرتكة مع الجمعيات الوطنية(، ومع الجهات الحكومية املعنية وأي منظمة دولية أو وطنية أو 
منظمة من منظامت املجتمع املدين تعمل معها. ويُشجع عىل إجراء عمليات تقييم مشرتكة مع باقي أعضاء الحركة 
أو أي رشكاء آخرين لتحقيق التوافق واستقاء أفكار ُمفيدة قد ال مُيكن التوّصل إليها من خالل عمليّات تقييم منفردة. 
وتسعى اللجنة الدولية إىل مشاركة الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
)االتحاد الدويل( املعلومات املتعلقة بخطط التقييم للحد من ازدواجية الجهود وتحسني املوارد املخصصة للتقييم 

داخل الحركة.

5.3. الشفافية
تُجرى عمليات التقييم يف إطار الشفافية، ومبا يتامىش مع املبدأ األسايس التاسع من مبادئ مدونة قواعد السلوك 
الخاصة بالحركة. وُوضعت اإلجراءات بشكل يكفل الشفافية داخل املنظمة عند تحديد عمليات التقييم والتكليف 
بإجرائها وإدارتها واستكاملها، وعند تعامل اللجنة الدولية مع تضارب املصالح املرتبطة بجدوى التقييم واختالف اآلراء 
بشأن نتائج التقييم والتوصيات الناجمة عنه. وستُنرش تقارير عملية التقييم وفقاً إلجراءات داخلية واضحة تنظم 
تعميمها وذلك مبا يتامىش مع سياسة اللجنة الدولية الخاصة بالحصول عىل املعلومات. ويف حاالت استثنائية قد ينرش 
مكتب التقييم العرض املوجز لتقرير عملية التقييم للعموم بدل نرش التقرير كامالً، وذلك يف حال كان املحتوى يشّكل 
التقييم  الدولية ونزاهتها. وسيقّدم مكتب  اللجنة  يُهدد سالمة عمليات  أو  خطرا عىل حقوق األشخاص وسالمتهم 
تحديثات أو تقارير سنوية إىل الجمعية )الهيئة اإلدارية العليا للجنة الدولية( لتسليط الضوء عىل نتائج التقييم ذات 

الصلة وعرض تفاصيل التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية التقييم.

6.3. الرتكيز عىل الجودة وضامنها
يظهر ضامن الجودة من خالل االلتزام باسرتاتيجية التقييم وبأي مبادئ توجيهية تُعّد بشأن التقييم. ويتحمل مكتب 
التقييم مسؤولية مراقبة جودة عمليات التقييم املركزية بشكل مبارش ووضع تدابري لضامن جودة عمليات التقييم 
الالمركزية. ويحظى موظفو اللجنة الدولية يف مكتب التقييم باملسرية العلمية واملؤهالت والخربة التقنية الالزمة التي 
مُتّكنهم من دعم عمليات التقييم وإدارتها. كام يتمتع االستشاريون الذين يوظَفون إلجراء عمليات تقييم أو أنشطة 

مامثلة بالخربة والتجربة الكافية يف مجال التقييم يف حد ذاته ويف منهجيات التقييم ومامرساته. 



4. إطار التقييم
1.4. تعريف التقييم والغرض منه

والتنمية يف  التعاون  التابعة ملنظمة  اإلمنائية  املساعدة  لجنة  الصادر عن  التقييم  بتعريف  الدولية  اللجنة  تسرتشد 
امليدان االقتصادي الذي يُعرّف التقييم عىل أنه »تقدير لربنامج أو سياسة جاري العمل بها أو منتهية وتقدير إعدادها 
وتنفيذها ونتائجها، مع توخي أكرب قدر ممكن من املوضوعية واملنهجيّة«. وإىل جانب الربامج والسياسات، قد تركز 
عملية التقييم عىل اسرتاتيجية أو مبادرة أو نهج أو وحدة أو دائرة يف املنظمة، أو مجال من مجاالت العمليات )مثالً 

منطقة أو فئة مستهدفة أو استجابة محددة لحالة طوارئ(. 

وتهدف عمليات التقييم إىل تحديد ما إذا كانت أهداف موضوع التقييم كانت مالمئة وحققت أهدافها وإىل فهم 
العوامل التي أدت إىل نجاحها )أو عدم نجاحها( يف ذلك، باستخدام طُرق تقصٍّ واضحة ومنهجية ُمحكمة. وقد يدرس 
بل إلعداد عمليّة ما يف إطار االستجابة  التقييم أسئلة تتعلق بصواب األهداف أو يجيب عن أسئلة عن أفضل السُّ
ملجموعة من العوامل املرتبطة بالسياق، وإبراز مدى مساهمة العملية أو املبادرة يف التغيريات أو النتائج املرصودة. 

وتختلف مامرسات التقييم عن مامرسات الرصد إذ ال ينطوي الرصد عىل تقييم مبادرة ما عىل نحو مستقل، بل يتيح 
املعلومات التي يتطلبها العمل الجاري يف مجال اإلدارة وصنع القرار. كام يُطبّق الرصد يف إطار تنفيذ مبادرة ما.  فهو 
يقيض مبتابعة التقدم املحرز عىل نحو مستمر وفقاً ملجموعة من املقاييس املعيارية أو املؤرشات.  ومُتثل نُظم الرصد 
للمعلومات املستخدمة يف التقييم، وميكن عند جمع البيانات املستقاة من الرصد والتقييم تكوين  أساسياً  مصدراً 

صورة شاملة عن األداء عىل عدة مستويات تشغيلية. 

•     تُشّكل عمليات التقييم التي تُجرى ضمن إطار التقييم الخاص باللجنة الدولية تدقيقاً يف نشاط أو عملية أو 
الدروس  واستخالص  الهامة  القرارات  اتخاذ  تدعم  موضوعية  أدلة  قاعدة  بلورة  بهدف  اسرتاتيجية  أو  سياسة 

لتحسني املساءلة عىل مستوى املنظمة وتعزيزها )مبا يف ذلك الشفافية(.
•     تُصمم عمليات االستعراض التقييمي تحديداً لتيسري التفكري النقدي وتعزيز التعلّم عىل املستوى الداخيل من 
النجاحات والتحديات التي قد تواجه نشاطاً ما.  والهدف من ذلك تسجيل نتائج العملية التعليمية ومشاركتها 
لتحسني عملنا يف املستقبل، باالستناد غالباً إىل األدلة املوجودة التي تُجّمع ألغراض االستعراض. وتستند عمليات 
االستعراض التقييمي أيضاً إىل املبادئ التوجيهية واملسارات املتعلقة بالتقييم. وقد تستخدم عمليات االستعراض 
التقييمي وغريها من عمليات االستعراض مبادئ توجيهية أخرى، مثل املبادئ التوجيهية التي ُوضعت ألغراض 

البحث داخل اللجنة الدولية.3
•     ال تُدرج عمليات استخالص الدروس ضمن إطار التقييم. فهي تندرج غالباً، ولكن ليس حرصيّاً، ضمن نطاق إطار 
إدارة املشاريع فيام يتعلق باملشاريع املُنجزة يف جنيف وضمن نطاق بروتوكول االستجابة املتّبع يف وحدة األمن 

يف حاالت األزمات األمنية. 
•     ال تعترب التقديرات هي أيضاً عمليات تقييم، إذ تركز التقديرات عىل جمع البيانات املتعلقة بوضع حايل أو ُمتوقّع، 

وتحليلها قبل اتخاذ إجراء ما أو كجزء من عملية رصد جارية. 

يشكل التقييم جزءاً ال يتجزأ من نظام التخطيط لتحقيق النتائج املُعتمد يف اللجنة الدولية. ومن الرضوري اعتامد نهج 
فعال يف اإلدارة القامئة عىل النتائج إلنجاح وظيفة التقييم. ويتعني أن توفر عملية التقييم معلومات موثوقة وذات 
مصداقية وفائدة، للتمكن من إدراج النتائج والتوصيات ضمن عملية صنع القرار ووضع االسرتاتيجيات والتخطيط 
وآليات املساءلة يف املنظمة. وعىل هذا النحو مُيكن استخدام عمليات التقييم لتحسني عمل اللجنة الدولية واالرتقاء 

مبهمتها. 

3   انظر املبادئ التوجيهية واملعايري التي وضعها مركز البحوث والخربات يف مجال العمليات. 



2.4. خصائص عمليات التقييم يف اللجنة الدولية
لعمليات التقييم خصائص متيّزها عن أي نوع آخر من عمليات التقيّص املُمنهجة التي تُستخدم أيضاً الستخراج أدلة 

يُستعان بها للتعلّم وصنع القرار. 

وترد فيام ييل أهم خصائص عمليات التقييم يف اللجنة الدولية:
•     يقيض مبدأ املوضوعية بأن تُعنّي اللجنة الدولية ُمقيّمني خارجيّني أكّفاء ومن ذوي الخربة إلجراء عمليات التقييم 
عىل نحو مستقل. ويلتزم املقيّمون الخارجيّون مبدونات السلوك األخالقي عىل النحو الذي تقتضيه مؤسسات 

التقييم الوطنية أو اإلقليمية التي ينتمون إليها، إىل جانب معايري القطاع الدولية واللجنة الدولية. 
•     يُنشأ فريق مرجعي يُعنى بالتقييم عىل امتداد فرتة كل عملية تقييم ليطرح أفكاره ويقدم توجيهاته بشأن أهم 
النقاط يف عملية التقييم. وتتألف الفرق املرجعية عادة من موظفني يف اللجنة الدولية، كام مُيكن دعوة أعضاء 
من خارج املنظمة للمساهمة مبعارفهم يف مجال معنّي أو يف حال تعلّق األمر برشيك اسرتاتيجي. وتشمل الفرق 

املرجعية التي تعمل عىل عمليات تقييم مشرتكة أو متعددة الرشكاء املعنيّني. 
لجنة  معايري  من  وُمستمدة  ُمسبقا  محددة  معايري  عىل  يحتوي  تقٍص  إطار  إىل  غالباً  التقييم  عمليات  •     تستند 
املنظمة،  أو  بالربنامج  الخاصة  املعايري  جانب  إىل  واألداء،  املساءلة  ألغراض  التعلم  وشبكة  اإلمنائية4  املساعدة 

حسب االقتضاء.
•     يُدرج مزيج من الطرق الكيفية و/أو النوعية يف تصميم التقييم وذلك من أجل تأمني تقاطع مصادر البيانات 
والطرق املستخدمة لتحليل األدلّة. ويحتوي تقرير تصميم التقييم عىل مصفوفة تقييم تُبنّي كيف ستُقارب معايري 

التقييم وأسئلته باستخدام طرق ومصادر متعددة.
النزاع والعنف،  الدولية، وأشخاصاً مترضرين من  اللجنة  معنية من خارج  التقييم أطرافاً  •     يشمل املشاركون يف 

حيث يكون ذلك مناسباً. 
•     تُصاغ التوصيات أو تُعّدل بالتشاور مع طالبي التقييم لضامن نجاعتها ولالستفادة من املعرفة الداخلية بالُنظم 

وفرص التطبيق. وتُدار هذه العملية عىل نحو ال يُقّوض استقالل النتائج واالستنتاجات.
•     تُستخدم آلية ضامن جودة التقييم لتأمني جودة عمليات التقييم ودقّتها ومصداقيتها. وتُبدى التعليقات عىل 
مرشوع االختصاصات ومشاريع تقارير التصميم ومشاريع تقارير التقييم لتأكيد مواطن قوتها وتحديد الجوانب 
التي يتعني تعزيزها لاللتزام مبعايري الجودة. ويتسلّم املقيّمون القوائم املرجعية بكامل املعايري املطلوبة يف بداية 

التقييم. 

3.4. تصنيف التقييم
يُحّدد تصنيف التقييم أنواع التقييم وفقا ملنَشئها )مركزية أو ال مركزية( والغرض منها. واستناداً إىل هاتني الدالتني، 
تُحّدد لكل نوع من أنواع التقييم املعايري الخاصة بالجهة التي ستجري التقييم )فريق داخيل، فريق مشرتك أو فريق 

خارجي بالكامل( وطُرق التقيصٍّ املناسبة. 

وال يشمل التصنيف تعاريف مفّصلة ومتعلّقة بالتوقيت )مثل عمليات التقييم اإلجاميل وعمليات تقييم منتصف 
أهم  تقييم  وعمليات  التأثري  تقييم  عمليات  )مثل  املنهجية  إىل  تستند  تعاريف  أو  العمل(  مسارات  وتقييم  املدة 

التغيريات(. ويرد مزيد من املعلومات املتعلّقة بهذين الجانبني يف مبادئ اللجنة الدولية التوجيهية للتقييم. 

4   معايري لجنة املساعدة اإلمنائية: املالءمة، الفعالية، الكفاءة، التجانس، التأثريـ االستدامة.



الجدول رقم 1: تصنيف التقييم يف اللجنة الدولية

التقييم املركزي

فريق التقييمالوصفالنوع

عمليات التقييم 
االسرتاتيجية

يشمل النطاق األسئلة املوضوعية املتعلقة 
بالسياسات أو االسرتاتيجيات العامة. والغرض األويل 
هو استخالص الدروس، بينام يكون الهدف الثانوي 

املساءلة. 

ميكن أن تشمل أيضاً عمليات تقييم التطوير 
املنهجي، مثل اختبار أساليب قيس جديدة يف 

برنامج أو وظيفة ما أو دعم نهج مبتكر إلجراء 
التقييم.

ُمكلّف من املكتب التنفيذي للمدير 
العام و/أو مكتب التقييم أو يحظى 

بتأييد قوي منهام، بالتعاون مع 
األطراف املعنية.

يجريه استشاريون خارجيون.

الغرض األويل هو ضامن التغطية أو التزامات عمليات التقييم املؤسسية
املساءلة، أو ضامن االلتزام مبقتضيات الجهة املانحة 

أو معايري إدارة املخاطر الختيار التقييم. الهدف 
الثانوي هو استخالص الدروس.

ميكن أن يشمل نطاق عملية التقييم برامج 
ووظائف )مثال الحامية واملساعدة والوقاية والتعاون 

واملسائل القانونية املوضوعية(، أو دعم الرشكات، 
أو نداءات الجهات املانحة، أو مبادرة واحدة )عىل 
نطاق إقليمي يشمل بعثة واحدة أو عدة بعثات( 

أو مبادرة ُمحّددة. 

ُمكلّف من املكتب التنفيذي للمدير 
العام و/أو مكتب التقييم ويديره 

مكتب التقييم. 

يجريه استشاريون خارجيون.

عمليات االستعراض 
التقييمي املركزية

تُلبّي حاجة بعينها، يف إطار زمني رسيع ومرن. 
يشمل نطاق عملية االستعراض مشاريع عىل صعيد 

املؤسسة أو تجارب عىل صعيد املنظمة مُيكن أن 
تستفيد برسعة من تعلّم املوظفني. عىل سبيل املثال، 

تقرير الدروس املستخلصة من أزمة إيبوال.

ُمكلّف من مكتب التقييم بالتعاون 
مع األطراف املعنية.

يجريه فريق مشرتك أو فريق داخيل 
بالكامل.

عمليات التقييم الالمركزيّة

يشمل نطاق هذا التقييم الربامج الرئيسية )الحامية، عمليات التقييم الالمركزيّة
املساعدة، الوقاية، التعاون، املسائل القانونية 

املوضوعية(، وجوانب موضوعية من العمليات 
)السكان املستهدفون، نوع االستجابة(، والبعثات 

)نطاق إقليمي يشمل بعثة واحدة أو عدة بعثات( 
وسياسات الدوائر.

ُمكلّف من البعثات والربامج 
والوظائف والدوائر. 

يجريه استشاريون خارجيون.

عمليات االستعراض 
التقييمي الالمركزيّة.

يشمل النطاق الربامج الرئيسية واملسائل املوضوعية 
عىل صعيد البعثات )السكان املستهدفون يف البعثة 

الواحدة، نوع االستجابة يف البعثة الواحدة، وما 
إىل ذلك(. الغرض من عمليات االستعراض هو 

االستفادة من تعلّم املوظفني وتسهيل طرح املوظفني 
ألفكارهم. 

ُمكلّف من البعثات أو الربامج 
أو الوظائف أو الوحدات داخل 

الدوائر.

يجريه فريق مشرتك أو فريق داخيل 
بالكامل.

)تجدر اإلشارة إىل أن أي عملية 
استعراض عىل مستوى الدوائر أو 
استعراض ملسألة موضوعية بشأن 
العمليات قد تشمل أكرث من بلد 
أو سياق واحد تبقى تلقائياً عىل 

مستوى االستعراض املركزي أو يُرفع 
مستواها لتصبح عملية تقييم(.



4.4. طُرق التقيص
التقييم. وتُستخدم معايري لجنة املساعدة اإلمنائية غالباً يف عمليات التقييم  تُحدد طُرق التقيص باالستناد إىل نوع 
والتجانس،  والكفاءة  املاُلءمة  عن  أسئلة  أيضاً  تشمل  إمنا  ›الفعالية‹  مسألة  عىل  تقترص  وال  والالمركزية،  املركزية 

ولتحديد طول املبادرة وهدفها وتأثريها واستدامتها، حيث يكون ذلك مناسباً.

 وقد تُستخدم أطر أُخرى أو يُسرتشد بها لوضع طُرق التقيص.5 وتُستخدم طُرق تقٍص إضافية تعرتف بها اللجنة الدولية 
لقيمتها االسرتاتيجية والعملية باطّراد يف اختصاصات التقييم. وتشمل هذه الطُرق مسائل تتعلق بإطار املساءلة أمام 
املترضرين، والنساء والفتيات، واملهمشني و/أو الفئات غري املمثلة بالقدر الكايف، متاشياً مع التزامات اللجنة الدولية 

بنهج الدمج. وقد تُدرج هذه املسائل ضمن طُرق تقٍص محددة أو تُستخدم كمسائل قامئة بذاتها يتناولها التقييم.

وحني يتعلق األمر بعمليات االستعراض املركزية والالمركزية، تشمل طُرق التقيص ما ييل: ما الذي خططنا إلنجازه؟ ما 
الذي أنجزناه بالفعل؟ ما هي التحديات/العوائق التي واجهناها؟ ما الذي تعلمناه؟ وقد تكون معايري لجنة املساعدة 
اإلمنائية أو معايري منوذجية أخرى مفيدة ولكن ال يُشرتط استخدامها يف عمليات االستعراض. ومُيكن إدراج طُرق تقٍص 
لها عالقة باملساءلة أمام السكان املترضرين ومسائل تتعلق بالحامية ضمن عمليات االستعراض إن كان ذلك سيساعد 

عىل االستفادة من تعلّم املوظفني.

5.4. معايري اختيار التقييم
تُستخدم معايري االختيار لتحديد عمليات التقييم التي ستُدرج ضمن خطة التقييم عىل نطاق املنظمة. وتساعد هذه 
املعايري عىل تحديد مجاالت العمل ذات األولوية التي ستُقيّم، وتساعد أيضاً عىل ترشيد اتخاذ القرارات يف اللجنة 

الدولية بشأن جدوى إجراء تقييم لنشاط أو مجال عمل ما من عدمها.

وتشمل املعايري ما ييل:
•     األهمية واملالءمة االسرتاتيجية: يرتبط هذا املعيار باملسائل التي تُعترب ذات أهمية وفقاً للخطط االسرتاتيجية 
وخطط العمليات يف اللجنة الدولية.  وقد يشمل أيضاً عمليات تقييم ملجاالت عمل جديدة، مثل برنامج رئييس 

أو عملية إصالح أو مكان عمل جديد أو مامرسات مبتكرة أو طُرق عمل. 

•     الفائدة: يرتبط هذا املعيار بالفائدة التي ستتأىت من النتائج املتوقعة للتقييم. وقد ينطبق ذلك عىل قضية شاملة 
بها يف  املعمول  أو لضامن توثيق املامرسات  الدولية  اللجنة  التعلّم يف  لعدة مجاالت أو حاجة محددة يف مجال 
املنظمة يف مجال يكتيس أهمية متنامية عىل صعيد اللجنة الدولية أو عىل الصعيد العاملي. وقد يرتبط هذا املعيار 
بعمليات التقييم التي ستحدد األداء أو املامرسات الجيّدة املدرجة ضمن خطط املنظمة وتكثفها، فتوفر التوجيهات 

أو تحقق استفادة واسعة النطاق من الدروس املستخلصة عىل نطاق املنظمة أو داخل دائرة أو بعثة محددة. 

•     االلتزامات أو املقتضيات عىل صعيد املنظمة: يرتبط هذا املعيار باملقتضيات أو االلتزامات، مثل االلتزامات 
املتعلقة بتغطية التقييم التي تحددها أهداف املساءلة يف اللجنة الدولية، كجزء من اتفاق إطاري مع جهة مانحة 
أو يف سياق رشاكة ما، أو االلتزامات املتعلقة بإدارة املخاطر ودور عمليات التقييم بصفتها ›خط دفاع ثانياً‹. وميكن 

ربطه أيضا بالتزام اللجنة الدولية بتحقيق هدف معني، مثل االلتزام بحامية املدنيني يف حاالت النزاع املسلح. 

التقييم عىل  تعريف موضوع  عليه  ويرتتب  تقييم مجال معني.  بجدوى  املعيار  يرتبط هذا  التقييم:  •     قابلية 
وتحديد مدى  التقييم؛  متطلبات  املطلوب الستيفاء  التحليل  تعقيد  وتحديد مدى  التقييم؛  كاف ألغراض  نحو 
سهولة االطالع عىل الوثائق أو الوصول إىل مجموعات البيانات أو املواقع أو الجهات املعنية؛ والنظر يف حساسية 
البرشية  املوارد  إلحاق الرضر«؛6 والنظر يف مدى توفر ما يكفي من  االلتزام مببدأ »عدم  املوضوع من منظور 
واملالية. ويتوىل مكتب التقييم التحقق من هذا املعيار ليكفل أن دواعي القلق بشأن قابلية التقييم، إن وجدت، 
هي يف محلها وأنها ليست ناجمة عن عدم اكتساب املوظفني للمعارف التقنية الالزمة إلدارة حاالت تقييم صعبة. 

5   عىل سبيل املثال، أطر التقييم القامئة عىل املبادئ أو أطر التقييم القامئة عىل معايري ُمعّدة خصيصاً.

6    عىل سبيل املثال، ال تكون عمليات التقييم التي تستوجب مقابالت مكثفة مع الناجني من العنف الجنيس أو األطفال ذات جدوى إال إذا استوفت رشوط مجلس 
مراجعة االلتزام باألخالقيات فيام يتعلق بسالمة املشاركني وحاميتهم.



وخطط  االسرتاتيجية  الخطط  مع  يتامىش  التقييم  توقيت  كان  إذا  مبا  املعيار  هذا  يرتبط  التوقيت:  •     حسن 
العمليات. فيتعني التخطيط لعمليات التقييم وترتيبها حسب األولوية وفقاً لتوقيت مُيكن أن تعود فيه نتائج 
التقييم بأكرث فائدة ممكنة. فعىل سبيل املثال، يتعني إتاحة نتائج التقييم الذي سيؤثر عىل التوجه االسرتاتيجي 
التوقيت  أيضاً يف حسن  النظر  النتائج. وميكن  لتحقيق  التخطيط  انطالق دورة  لبعثة ما واملصادقة عليها قبل 
يف الحاالت التي يُجرى فيها التقييم عىل امتداد الفرتة التي يُنّفذ فيها موضوع التقييم، مثالً يف منتصف مدته، 
إلفساح املجال أمام تعديله وتكييفه قبل استكامل املبادرة. وينطوي املعيار أيضاً عىل جمع املعلومات حني يكون 
من اليسري الحصول عليها، مثالً عند اختتام الربامج أو إطالق مبادرات جديدة، أو حني تكون النتائج متوقعة 

استناداً إىل اإلطار الزمني للتغيري )مثالً يف غضون ستة أشهر أو ست سنوات من انطالق املبادرة(. 

•     املساهمة يف إدارة املخاطر: يرتبط هذا املعيار باستخدام عمليات التقييم للتصدي للمخاطر الكامنة يف مهمة 
اللجنة الدولية، والتخفيف من وقعها وأخذها يف الحسبان. وقد يشمل ذلك إطالق عملية تقييم وفق مجموعة 
من معايري املخاطر، مثل حجم مبادرة أو ميزانيتها، أو ملواجهة تحديات معروفة أو متوقعة قد ترض باألداء أو 
الفعالية. وقد يشمل الحاالت التي تُطلب فيها عمليات التقييم يف مواقع لإلدارة عن بُعد للتحضري مسبقاً لعملية 
رصد يتوالها طرف ثالث أو تويل هذه العملية عوضاً عنه. وحني تُطلب عمليات التقييم عىل أساس إدارة املخاطر 

فإنها ال تحّل محل وظيفة التدقيق الداخيل للحسابات الذي تجريه اللجنة الدولية. 

6.4. تغطية التقييم
التغطية  املنظمة ونطاقها. وتشمل معايري  التقييم مع حجم  تغطية عمليات  تناسب  الدولية بضامن  اللجنة  تلتزم 
مستوى التقييم يف الوحدات الجغرافية واملوضوعية والتنظيمية واملسؤوليات الالزمة لتأمني تغطية التقييم وإنفاذه. 
وستخضع التغطية للرصد يف أول سنة كاملة من االسرتاتيجية )أي عام 2022(. وسييل ذلك تحديد أهداف التغطية 
مع مراعاة إعادة هيكلة الدوائر )املزمع تطبيقها يف متوز/يوليو 2022( وتحقيقها تدريجياً من خالل تركيز الدعم يف 

األماكن التي ال تحظى بالتمثيل الكايف. وسيتحدد النطاق وفقا ملا ييل:
•     الدوائر

•     الربامج والوظائف
•     املناطق
•     البعثات

•     التوجهات االسرتاتيجية للجنة الدولية

وسيخضع التداخل بني الفئات للتحليل يف إطار تعّقب التغطية، إىل جانب العدد املُطلق لعمليات التقييم واإلنفاق 
العام عىل التقييم. 
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املتعلقة  االلتزامات  ستُؤخذ  السنوية،  التقييم  خطة  ضمن  ستُدرج  التي  التقييم  عمليات  بشأن  القرار  اتخاذ  عند 
سيام  وال  واملساءلة،  الدروس  باستخالص  املتعلقة  االلتزامات  من  غريها  جانب  إىل  االعتبار،  بعني  التقييم  بتغطية 
إجراء  األمر  استوجب  إذا  املثال،  سبيل  واألمن. وعىل  األبحاث  استعراض  وعمليات  لها،  املُخطط  التدقيق  عمليات 
تقييم لبعثة استناداً إىل التزاماتها املتعلقة بتغطية التقييم، قد يؤجل التقييم إذا كان ُمقّرراً إجراء تدقيق داخيل يف 

نفس السنة. 

املسؤوليات بشأن تغطية التقييم وإنفاذه

املركزيني  واالستعراض  التقييم  عمليات  تطلب  التي  الوحدات  عاتق  عىل  مبدئياً  التغطية  بشأن  املسؤوليات  تقع 
اإلمكانيات  تحديد  عن  املسؤولة  فهي  التقييم.  ومكتب  والوظائف  والربامج  والدوائر  البعثات  أي  والالمركزيني، 
املتاحة للتقييم ضمن عملية التخطيط للتقييم والنظر فيام إذا كانت املجموعة النهائية من عمليات التقييم تعكس 
األولويات املختلفة للجنة الدولية عىل أحسن وجه. وميكن أيضا إنفاذ التغطية يف الحاالت التي ال يوجد فيها تقييم. 
وتقع مسؤولية إنفاذ التغطية باألساس عىل عاتق مكتب التقييم، الذي ميلك صالحية تحديد الخطة النهائية للتقييم 
وإطالق عملية تقييم مركزية ألي من مجاالت عمل املنظمة، حيثام كان ذلك مالمئاً. ويفّضل مكتب التقييم بلورة 

اتفاق بناء وتعاوين بشأن وضع نُهج توسيع التغطية. 

7.4. مقتضيات عملية التقييم
إدارة  وتتطلب  تنفذها.  التي  واالستعراض  التقييم  عمليات  جميع  يف  معيارية  تقييم  عملية  الدولية  اللجنة  تتبع 
عمليات التقييم اتباع تسع خطوات، تقابل كال منها مجموعة من النتائج اإللزامية. ولكن يختلف مستوى التعمق 
والتفصيل املطلوب يف كل خطوة حسب نوع التقييم )مثالً التقييم املؤسيس مقابل التقييم الالمركزي(. وترد املراحل 
الخاصة بكل نوع من أنواع التقييم يف املبادئ التوجيهية الشاملة للتقييم يف اللجنة الدولية. وتقوم الجهة الطالبة 

للتقييم مبا ييل:

لقابلية التقييم لتحديد مواطن القوة والتحديات املتعلقة بجدوى إجراء التقييم املقرتح. يقدم  1.     تجري تقديراً 
مكتب التقييم قامئة مرجعية تستخدمها الجهة الطالبة لتحديد جدوى موضوع التقييم وعملية التقييم. وحني 
يكون موضوع التقييم معقداً، يدعم مكتب التقييم عملية التقدير مبساعدة الجهة الطالبة يف إجراء تقٍص رسيع 

ومفصل بشأن قابلية التقييم ويطلب من خبري تقييم خارجي إجراء تقدير كامل لقابلية التقييم. 

2.     تُنشئ فريقاً مرجعياً معنياً بالتقييم لبلورة نطاق التقييم وطُرق التقيص، ولتوجيه عملية توظيف أعضاء فريق 
التقييم، واملوافقة عىل منهجية التقييم النهائية وضامن تقديم مجموعة نهائية من التوصيات الواقعية والقابلة 
اختصاصات  ضمن  املوثقة  واملسؤوليات  األدوار  من  ومجموعة  رئيس  مرجعي  فريق  لكل  وسيكون  للتنفيذ. 

التقييم. 

3.     تضع اختصاصات التقييم مبا يتامىش مع املبادئ التوجيهية ومعايري الجودة التي حددها مكتب التقييم. وتحدد 
والغرض من  االسرتاتيجية؛  الوارد يف هذه  التقييم  تصنيف  إىل  استناداً  التقييم  نوع  أدىن،  االختصاصات، كحد 
التقييم وأهدافه؛ وطُرق التقيص؛ والنطاق )مثالً اإلطار الزمني املشمول بالتقييم، وتوقيت التقييم استناداً إىل 
طول مدة التدخل وجوانب املبادرة التي يتعني إدراجها ضمن التقييم(؛ وأي توقعات تتعلق مبنهجية التقييم أو 
نهجه؛ ومجموعة من النتائج املرجوة )مبا يف ذلك النقاط التي سرُتسل أو ستُعرض عىل الفريق املرجعي(؛ وجدوالً 
زمنياً الستكامل النشاط؛ وأي توقعات بشأن مدى اعتامد تركيبة فريق التقييم عىل أطراف من داخل اللجنة 
آلية ضامن  باستخدام  للمراجعة  االختصاصات  ويخضع مرشوع  أعضائه.  ومجاالت خربة  خارجها،  أو  الدولية 

الجودة. وستُدرج النسخة النهائية لالختصاصات يف شكل ُمرفق بتقرير التقييم النهايئ. 

4.     تعنّي فريق التقييم/املقّيمني استناداً إىل نوع التقييم واختصاصاته. ويتعني تحديد مستوى استقالل املقيّم )مثالً 
إن كان من خارج املنظمة، أو من داخل املنظمة ولكن من خارج النشاط(، وذلك تفادياً ألي احتامل تضارب 
يف املصالح وتكريساً الستقالل عملية التقييم وحيادها وعدم تحيّزها. ويجب أن يُلتزم يف العقد املربم مع املقيّم 
باملبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة باملشرتيات يف اللجنة الدولية ويجب أن يتضمن بنداً بإنهاء التعاقد يف 

حال مل يكن األداء باملستوى املطلوب يف مرحلة التصميم. 



5.     ترُشف عىل مرحلة تصميم عملية التقييم وتتحقق من مطابقتها للمبادئ التوجيهية ومعايري الجودة التي وضعها 
مكتب التقييم. ويُصدر تقرير التصميم بعد أول استعراض للوثائق وبعد النقاش مع الفريق املرجعي والجهات 
األخرى املعنية بالتقييم. وترمي مرحلة التصميم إىل الوصول إىل توافق عىل نطاق التقييم وأهدافه ومنهجيته 
مرشوع  ويُستعرض  لها.  تغيري  أو  االختصاصات  عن  خروج  أي  وتوثيق  تعرتضه،  قد  التي  والعراقيل/املخاطر 
تقرير التصميم باستخدام آلية ضامن جودة التقييم. ويصادق الفريق املرجعي عىل النسخة النهائية من تقرير 

التصميم، فيؤكد بذلك املفهوم العام للتقييم. 

6.     ترُشف عىل مرحلة التقييم، مبا يف ذلك جمع البيانات وتحليلها وصياغة التقرير. ويُرسل مرشوع من تقرير التقييم 
إىل مدير التقييم والفريق املرجعي وغريه من الجهات املعنية الرئيسية. ويتوىل فريق التقييم استكامل التقرير 

استناداً إىل تعليقات اللجنة الدولية عىل مرشوع التقرير. 

7.      تُصادق عىل النسخة النهائية من تقرير التقييم بالتشاور مع الفريق املرجعي )مبا يتامىش مع املبادئ التوجيهية 
ومعايري الجودة التي وضعها مكتب التقييم(. ويُستعرض مرشوع تقرير التقييم باستخدام آلية ضامن جودة 
التقييم. ويُرفق بالتقرير رد إدارة عملية التقييم الوارد من األطراف املسؤولة عن التوصيات. ويُحفظ التقرير 
الختامي يف أرشيف مكتبة مركزية مخصصة للتقارير، ويُرفق به رد إدارة عملية التقييم ويُدرج يف امللف ليتمكن 

كل من يقرأ التقرير من االطالع عليه. 

8.      تستعرض التقدم املحرز يف تنفيذ توصيات التقييم، مبا يتامىش مع رد إدارة عملية التقييم. ويشاركها يف هذا 
الدور املكتب التنفيذي للمدير العام، بالتشاور مع اإلدارة العامة عند االقتضاء، وذلك قبل رفع التقارير السنوية 
إىل الجمعية. وميكن إدراج املعلومات عن التقدم املحرز إما يف التقرير السنوي عن التقييم أو يف االستعراض 

السنوي للدروس املستخلصة من التقييم. وتُسّجل املعلومات عىل منصة مركزية. 

9.     تنرش تقارير التقييم مبا يتامىش مع سياسات اللجنة الدولية وأهدافها املتعلقة باستخدام التقييم. وتُنرش التقارير 
املتعلقة بجميع عمليات التقييم املركزية أو الالمركزية التي أًجريت خارج املنظمة علنياً )عىل موقع اللجنة 
الدولية( وذلك مبوجب سياسة اللجنة الدولية يف الحق يف الحصول عىل املعلومات. وتُدرج الدروس املستخلصة 
من إجراء عمليات التقييم والنتائج ذات الصلة ضمن تقارير يرفعها مكتب التقييم للمكتب التنفيذي للمدير 

العام )واإلدارة العامة( وللجمعية مرة كل سنة.

 ويتيح مكتب التقييم خدمة لضامن الجودة لدعم تعزيز مامرسات التقييم يف اللجنة الدولية. ويجب أن تخضع 
اإلصدارات الرئيسية )أي االختصاصات والتقارير األولية وتقارير التقييم( لعملية ضامن الجودة، التي تقّدم مالحظات 
النتائج املمكنة من هذه عملية التقييم، وتسهيل  بّناءة تُستخدم لتحسني محتوى الوثائق من أجل تحقيق أفضل 

عملية استخالص الدروس وتعزيز قدرات التقييم. 



5. وظيفة التقييم
الهيكل والنطاق والغرض

يكمن الدور الرئييس ملكتب التقييم يف اإلرشاف عىل التقييم عىل نحو مركزي وإعداد اسرتاتيجية التقييم يف اللجنة 
الدولية ومبادئه التوجيهية ونُظمه لضامن جودة التعلّم واالستفادة منه. وللمكتب كامل الصالحيات ملراقبة تطبيق 
سياسة التقييم ومبادئه التوجيهية عىل صعيد املنظمة. وميكن تعديل هذه املبادئ التوجيهية أو التعّمق فيها حني 

يتعلق األمر بربامج أو مجاالت عمل ُمعيّنة داخل املنظمة، وذلك مبوافقة القامئني عىل وظيفة التقييم. 

ويتألّف مكتب التقييم من رئيس مكتب التقييم وفريق من موظفني مختصني بالتقييم ذوي خربات وأقدمية مختلفة، 
سيصل عددهم اإلجاميل بحلول نهاية 2022 إىل أربعة موظفني، ومن املزمع أن يصل عددهم إىل تسعة موظفني 

بحلول نهاية 2024 بني املقر وامليدان. 

ويعمل مكتب التقييم عىل نطاق املنظمة لتحديد األولويات بنهج تعاوين، وباالستناد إىل املامرسات الجيدة، وتلبية 
االحتياجات املتعلقة بالتخطيط للتقييم وإدارته. 

ويدير موظفو مكتب التقييم آلية ضامن االلتزام مبعايري الجودة والفائدة من التقييم عند العمل مع االستشاريني 
والرشكاء األكادمييني ورمبا مع موظفني يدرجون يف قوائم ويستعان بهم إلجراء عمليات تقييم. وتؤدي الوظيفة دور 
مدير التقييم حني يتعلق األمر بعمليات التقييم املركزية وتكون جزءاً من الفريق املرجعي املعني بعمليات التقييم 
املركزية التي تديرها فرق أخرى. وميكن لها بشكل مبارش أن تطلب إجراء عمليات تقييم تديرها عىل نحو مركزي 
)مثالً عمليات التقييم املؤسسية(. ولها الكفاءة التي تخولها االنضامم لفرق التقييم أو وضع منهجيات إلجراء عمليات 
التقييم املركزية والالمركزية. وتقدم التوجيهات التقنية لطلب إجراء عمليات التقييم الالمركزية وإدارتها، حني تطلب 

منها الفرق الطالبة للتقييم ذلك.

 وتتكون اللجنة التوجيهية التابعة ملكتب التقييم، التي أنشأها مكتب التقييم، من موظفني يف اللجنة الدولية. وغايتها 
تقديم اآلراء من مختلف أقسام املنظمة بشأن خطط مكتب التقييم وما أحرزه من تقدم خالل الفرتة الفاصلة بني 

2022 و2024 من مدة االسرتاتيجية.

ويحدد مكتب التقييم عملية التخطيط للتقييم ويديرها عىل املستويني املركزي والالمركزي. ويشمل ذلك إلغاء أو 
للتقييم عىل  النهائية  الخطط  املوافقة عىل  التقييم صالحية  التقييم. وملكتب  الخارجة عن نطاق  األنشطة  تحويل 
املستويني املذكورين وإطالع اإلدارة العامة والجمعية مبارشة عليها. وهو مسؤول عن كيفية قيام املنظمة مبتابعة 
ردود اإلدارة عىل التقييم ويقود عملية إدراج التقييم ضمن النُّظم الرئيسية للجنة الدولية التي تدعم استخدامه. 

وسيوضع نظام ملتابعة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالتقييم االسرتاتيجي واملؤسيس سنة 2022. 

الرسم البياين 4: التخطيط لتحقيق النتائج 2022 مؤرش التقييم 3 - نسبة ردود اإلدارة املتأخرة

الجودة  مسار ضامن  تُحدد  وهي  املركزية  التقييم  عمليات  جودة  ملراقبة  الكاملة  الصالحية  التقييم  وظيفة  متلك 
لعمليات التقييم الالمركزية. 

نسبة ردود اإلدارة املتأخرة بشأن عمليات التقييم عىل نطاق املنظمة
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مكتب التقييم جزء من املكتب التنفيذي للمدير العام. واملكتب التنفيذي للمدير العام مسؤول عن:
•     تعيني رئيس مكتب التقييم

•     املصادقة عىل الخطة النهائية للتقييم ومعايري االختيار املستخدمة لوضع هذه الخطة
•     املوافقة عىل امليزانية وهيكل املوظفني الخاص بهذه الوظيفة.

اإلدارة العامة مسؤولة عن:
•     املوافقة )بعد العرض( عىل النواتج الرئيسية للوظيفة، مثل التقرير السنوي أو استعراض نتائج الدروس املستخلصة 

أو أهم النتائج/ االتجاهات التي أبرزتها عملية التقييم.

وتخضع الوظيفة لإلدارة املبارشة للمكتب التنفيذي للمدير العام فيام يتعلق بجميع األنشطة األخرى. ووضعت آلية 
لعرض املعلومات املستخرجة من عمليات التقييم مبارشة عىل الجمعية )دون تدخل املكتب التنفيذي للمدير العام(، 

وعىل املكتب التنفيذي للمدير العام واإلدارة العامة.

6. خطة التقييم
سيُعدُّ مكتب التقييم بالتعاون مع اإلدارة العامة ودوائر املقر الست والبعثات خطة تقييم عىل نطاق املنظمة تشمل 

عمليات التقييم املركزية والالمركزية. وسيعرض الخطة عىل الجمعية للعلم. 

وتُدرج عملية التخطيط ضمن الدورة السنوية للتخطيط لتحقيق النتائج. وستُختار عمليات التقييم املدرجة ضمن 
الخطة وفقا ملعايري االختيار التي ترد تفاصيلها يف القسم 5-4. 

7. متويل التقييم
 تُخصص األموال املرصودة للتقييم لثالثة أغراض:

التقييم  عمليات  جودة  وضامن  التقني  الدعم  وتقديم  املكتب،  موظفي  أجور  لدفع  التقييم  مكتب  1.     ميزانية 
املركزية والالمركزية، واملبادرات التي تعزز إدراج مامرسة التقييم يف املنظمة.

2.     عمليات التقييم املركزية التي يديرها ويطلبها مكتب التقييم أو التي يشرتك يف طلبها كل من مكتب التقييم 
ودائرة أخرى أو فريق آخر. 

3.     أموال مخصصة للمساهمة يف عمليات التقييم الالمركزية عىل نطاق املنظمة. ويُراد من أموال املساهمة هذه 
تحفيز االستثامر يف التقييم والتشجيع عىل طلب إجراء عمليات التقييم من خالل توفري الدعم املايل ألصحاب 

هذه الطلبات، دون املس مبقتىض وضع خطة وميزانية مستدامتني لعمليات التقييم ضمن امليزانيات العادية.7

7    التخطيط لعمليات التقييم ووضع ميزانية لها بصفته جزءاً من دورات الربامج مامرسة ُمتّبعة يف بعض السياقات لكنها مل تُعمم بعد يف جميع السياقات. ومن 
أجل تحويلها إىل مامرسة معيارية عىل صعيد املنظمة برمتها، ستتبع املنظمة نهجاً تدريجياً، بحيث تُعادل األموال التي يساهم بها املكتب املوارد املخصصة 

لعمليات التقييم الالمركزية، أو تُكّملها عند الحاجة.



نساعد املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، باذلني كل ما يف وسعنا لحامية أرواحهم 
أيًضا  الصليب األحمر والهالل األحمر. ونسعى  بالتعاون مع رشكائنا يف  وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالبًا ما نفعل ذلك 

للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.

  www.facebook.com/icrcarabic   

  www.twitter.com/icrc_ar  

  www.instagram.com/icrc  46
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وتُخصص أموال التقييم ألغراض التقييم حرصاً وال ميكن إعادة تخصيصها. ويحدد مبلغ امليزانية استناداً إىل مؤرش 
مرجعي لتخصيص األموال، وستخصص اللجنة الدولية نسبة محددة من إجاميل ميزانيتها التشغيلية للتقييم. ويغطي 
املبلغ تكاليف املوظفني وعمليات التقييم الفردية. وستُحّدد مستويات التخصيص تدريجياً استناداً إىل تطور وظيفة 
التقييم لضامن القدرة االستيعابية وسترتاوح بني 0.02% و0.3% من إجاميل امليزانية التشغيلية للجنة الدولية. ويُتوقّع 
أن ترتفع هذه النسبة الحقاً إىل 1.0%، وسيتحدد اإلطار الزمني لبلوغ هذا املستوى يف غضون فرتة هذه االسرتاتيجية.

الرسم البياين 5: التخطيط لتحقيق النتائج مؤرش التقييم 4 - نسبة اإلنفاق السنوي عىل التقييم من إجاميل امليزانية

8. تنفيذ اسرتاتيجية التقييم واستعراضها
التقييم. وقد يكون ذلك يف شكل عرض  اسرتاتيجية  تنفيذ  املحرز يف  بالتقدم  العامة والجمعية سنوياً  اإلدارة  تُبلَغ 

منفصل و/أو كجزء من التقرير السنوي عن التقييم.

لضامن  للمراجعة  ستخضع  ثم   .)2024 سنة  )أي  الفرتة  نهاية  بحلول  لالستعراض  االسرتاتيجية  محتوى  وسيخضع 
استمرارية مواءمتها للتوجه االسرتاتيجي للجنة الدولية.  وتُسلّم أي اقرتاحات لتغيري االسرتاتيجية خالل الفرتة املشمولة 
باالسرتاتيجية إىل اإلدارة العامة لضامن محافظة االسرتاتيجية عىل مالءمتها.  وقد تطرأ مثل هذه التغيريات مثالً خالل 

عمليات التعديل املزمع إدخالها قريبا )متوز/يوليو 2022( عىل الهيكل التنظيمي للجنة الدولية.

نسبة إجاميل امليزانية التي تُنفق عىل عمليات التقييم سنوياً وتعزيز مامرسة التقييم

الهدف لعام 2024الهدف لعام 2022املُنطلق
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