
 
 
 

 
    

 
     

 

 للتقییم  التوجیھیة المبادئ
 

 19-كوفید أثناء التقییمات 

 
 
 
 
 

  األسالیب   من  العدید   المذكرة  ھذه  تُغطي  .19-كوفید  أثناء  التقییمات  تنفیذ  في  البرامج  وحدات  توجیھ  في  للمساعدة  بُعد  عن  للتقییمات   تنفیذه   من  الخبرات  المستقل   التقییم  مكتب   َجَمعَ 
  األسالیب   بعض  وتوفیر  المعنیة،  الجھات  مع  المقابالت  وإجراء  بعد،  عن  البیانات  جمع  باستخدام  التقییمات  تنفیذ  في  الُمحددة   والتحدیات  والقیود  مراعاتھا،  یجب  التي  المختلفة  الُمحتملة
 الُمشكالت. لمعالجة

 
 التخطیط  عند  للجمیع  الشاغل  والشغل  األھمیة  بالغ  أمر  والمجتمعات  المعنیة،  والجھات  والمستشارین،  الموظفین،  سالمة  أن  واعتبار  لضرر"،ا  إلحاق  "عدم  مبدأ  إلى  التوجیھ  ھذا  یستند

 .19-كوفید أزمة أثناء وتنفیذھا للتقییمات
 

 البیانات وجمع المكتبیة المراجعة .1
 

 المكتبیة  المراجعة 

 األسالیب التحدیات 

 إلى المشروع تنفیذ بشأن والوثائق البیانات محدودیة تؤدي قد •
 التقییمات.  تقیید استمرار

 إذ البیانات،  على الحصول صعوبة من 19-كوفید یزید قد  •
  (العمل األخرى الُملحة باألولویات مشغولین الزمالء یكون

 بدرجة ومتاحین )19-كوفید بشأن الجدید والعمل "المنتظم"
 ألنھم أو 19-كوفید عن الناجمة العمل التزامات بسبب أقل

 المنزل.  من یعملون
  ألنھا نظًرا بسھولة، متاحة والوثائق البیانات تكون ال قد  •

 إلیھا الوصول ویتعذر المكاتب في ُمخزنة تكون أن یمكن
 .الحركة قیود بسبب

 

 التخطیط.  ومرحلة   التقییم تصمیم أثناء شامل تقییم قابلیة تقدیر إجراء یجب •
  البیانات ذلك في بما الممتدة، المكتبیة للمراجعات  الوثائق من أكبر مجموعة توفیر  زیادة •

  والبیانات والتقاریر ذلك)، إلى وما المھمة، نھایة في الُمقدمة (التقاریر الداخلیة اإلداریة
  وكذلك المانحة، والجھات المتحدة األمم وكاالت قبل من الُمقدمة التقییم وتقاریر الوطنیة،

  التواصل وسائل المثال سبیل على تقلیدیة، غیر مصادر من علیھا لُمتحصلا ماتالمعلو
 الجغرافیة المعلومات ألنظمة الصناعیة األقمار وصور االجتماعي

 مناسبًا  ذلك كان ما متى  الُموسعة المكتبیة للمراجعة الوقت من المزید تخصیص •
 الوثائق.  أو / و البیانات توافر لضعف نظًرا للمطلوب وفقًا التقییم مجال تضییق أو تحدید إعادة •
  الدلیل لجمع الواضحة المنھجیات على اإلنمائي المتحدة  األمم وبرنامج الُمقیّمون یوافق أن یجب •

 القیود. جمیع مراعاة مع التقییمي
 اإلمكان.  قدر التقییم بدایة قبل ُجمعت قد  والوثائق المطلوبة البیانات أن من التأكد •
 للتقییم.  المبدئي التقریر في والمنھجیات األسالیب تحدید یجب  •

 

 واستخدام بُعد عن  المقابالت وإجراء البیانات جمع
 )2021 (یونیو الوطنیین االستشاریین 

 



 

 
 

 
 البیانات  جمع 

 األسالیب التحدیات 

 المقابالت، (مثل البیانات جمع أسالیب أنواع تكون أن یمكن •
  وعملیات التركیز، وفرق واالستقصاءات، واالستبیانات،

 المحلیة.  للظروف وفقًا ُمقیدة للُمقیّمین المتاحة الرصد)
 السفر. قیود بسبب المیدانیة للزیارات محدودة احتمالیة •
 المراجعات عبر النتائج صحة  من والمقید المحدود التحقق •

 مراقبة، دون ومن  للتثلیث مناسبة بیانات دون من المكتبیة
 االفتراضیة بالمقابالت حتى المستفیدین مع محدود وباتصال

 المعنیة. الجھات مع

ر ات،المعلوم جمع لُطرق خیارات تحدید عند •   للتحقیق، قابًال  التقییم بھا یكون التي الطریقة قّدِ
  الخارجیة والعوامل المعنیة الجھات توفر في النظر مع مفیًدا، ویكون بالمصداقیة، ویتسم

 المعلومات، جمع أنشطة تُعوق  أن  یُمكن التي األمني) والعامل والثقافیة السیاسیة (مثل المحتملة
 ومیزانیتھ.  التقییم وتوقیت

 للخبراء بُعد عن االستخدام ذلك في  بما المرن، الفریق أسلوب استخدام اعتبارك في ضع •
 الفكریة الُمَجّمعات و/أو  الوطنیین االستشاریین و/أو ممكنًا) السفر یكن لم (إذا  الدولیین

 الدولة في  بالفعل الموجودة البیانات  لجمع األكادیمیة / البحثیة والمؤسسات محلیًا، الموجودة
 السفر.  بقیود تأثًرا أقل تكون قد والتي

  بُعد، عن المقابالت إجراء اعتبارك في ضع  بعد. عن البیانات جمع احتمالیة الرتفاع التخطیط •
 التقییم.  واستبیانات المقابلة، قبل ما واستقصاءات

 الشيء ھو فعلھ یتم ما كان  إذا ما تحلیل على أكثر وركز التقییمات مجال فحدد األمر، لزم إذا •
 .النتائج قیاس من بدالً  ) التغییر  نظریةب مقارنة المبادرات تصمیم تقییم (مثل  صحیح""ال

 یضمن ما الضرر" إلحاق "عدم مبدأ اتباع على أحرص الوطنیین، باالستشاریین االستعانة عند •
 .األھمیة  بالغ أمر فھذا  والمجتمعات، المعنیة والجھات الموظفین سالمةو  سالمتھم

 
  



 
 

   

 المعنیة  الجھات مع بُعد عن المشاركة  .2
 

 المعنیة الجھات إلى الوصول قدرة

 األسالیب التحدیات 

  صعوبة المقابالت یجرون الذین األشخاص یواجھ أن یُمكن •
  خارج المقابالت إلجراء المطلوبة التقنیة إلى  الوصول في

 االتصال مثل الفنیة المشكالت إلى باإلضافة مكاتبھم،
 علیھ، االعتماد یمكن ال الذي االتصال أو باإلنترنت الضعیف

 االتصال.  على القدرة توافر عدم أو
  یُجرون  والذین الُمقیّمین لدى الفنیة المعرفة تكون قد •

 .محدودة االفتراضیة المنصات مع التعامل في المقابالت
 مع الشفھي" "غیر التواصل الھاتف عبر المقابالت ستفتقد •

 المقابالت. یجرون الذین األشخاص
 إجراء من المقابالت یجرون الذین األشخاص بعض یُمانع قد •

  للوضع نظًرا الھاتف عبر  أو اإلنترنت عبر معھم المقابالت
 الحساس. الُمحتمل السیاسي أو الثقافي

 السلطات إلى لصعبةا أو المحدودة الوصول إمكانیة •
 .(الحي أو المقاطعة في مثل( الفرعیة المحلیة  الحكومیة

  البرید ذلك في بما المعنیة، الجھات مع ومفصلة ُمحدثة تواصل  معلومات للمقیّمین  توفیر •
 ممكنًا). ذلك كان (إن  للوصول الُمفضل والطریق الھواتف وأرقام اإللكتروني

 عن العامة والنظرة الھدف توضیح مع بالتقییم ُمسبقًا تالمقابال یجرون الذین األشخاص إبالغ •
 أثناء الُمقیّمین على الوقت أیًضا ذلك سیوفر بالمقابلة. الخاصة  والتوقعات التقییم وفریق التقییم

 المقابالت. 
 .وشرحھ تماًما المقابالت جمیع في "ھویةال عن الكشف عدم" مبدأ ضمان •
 العملیة وتیرة لتسریع مسبقًا المقابالت یجرون ذینال األشخاص مع باألسئلة قائمة مشاركة  •

 المقابلة.  یُجري الذي الشخص تحضیر وتسھیل
 أو )Zoom،  راحة األكثر االفتراضیة األداة بشأن مقابلتھ تتم الذي الشخص مع التشاور •

 ،Skypeأو ،WhatsApp ذلك إلى وما المحمول الھاتف أو) 
 الُمستخدمة.  لألدوات جید وفھم باإلنترنت جید اتصال لدیھم الُمقیّمین أن من التأكد •
  مقبولة اإلنترنت بروتكول عبر الصوت من بدالً  المحمول  الھاتف عبر المقابالت تكون قد  •

 الظروف.  بعض في علیھا االعتماد ویمكن أكبر، بصورة

 
 المقابالت وإجراء التقییم موعد تحدید

 األسالیب التحدیات 

  طلبات على المعنیة الجھات تجاوب عدم یؤدي أن یُمكن •
  عدد انخفاض إلى التقاعس  أو العمل التزامات بسبب المقابلة

 المقابالت. یجرون الذین األشخاص
  من إجراؤھا یتم التي االفتراضیة المقابالت تكون أن یمكن •

 الفرص تقلیل  تسبب رئیسیة مشكلة مختلفة زمنیة مناطق
 االفتراضیة.  لالجتماعات السانحة

  للمقابالت مشكالت حدوث في مترجمین استخدام سببیت قد •
 بُعد. عن تتم التي

 وقت تحدید في المرونة من مزید بتوفیر االفتراضیة بالطریقة المقابالت إجراء یسمح  •
  توفیر من للتأكد للمقابلة أطول زمنیًا ونطاًقا زمنیًا جدوالً   أیًضا یتطلب قد  ولكن المقابالت،

 الكاملة. التغطیة
  التي المقابلة فترة مع البطیئة، الردود الستیعاب للتقییم الزمني الجدول / المدة وطول المرونة  •

 .(أكثر أو أسابیع 4( المعتاد  من أطول وقت إلى تحتاج
  المساندة أو / و اقتراحات تقدیم المقابالت یجرون  الذین األشخاص من اطلب المقابالت، أثناء •

  باألشخاص والتعریف المباشر الوصول الكتساب وأیًضا المعنیة، الجھات مع المقابالت  لزیادة
 .المقابالت جرونی  الذین اآلخرین



 

 
 

  وااللتقاء ُمركزة جماعیة مناقشات إجراء الصعب من •
 بالمجتمعات. 

 

  الفرعیة) المجاالت حسب أو المشروع (حسب مجموعات ھیئة على المقابالت تحدید یساعد  •
  عند الُمقیّم علیھ یكون مما  االرتباك مستوى تقلیل  إلى ذلك ویؤدي  رؤیة  اكتساب على الُمقیّم

 آخر.  إلى موضوع من االنتقال
  سماع من للتأكد  وذلك شخصین، أو شخص من تتألف أصغر، مجموعات مع المقابالت إجراء •

 األصوات.  جمیع
 وتنظیمھا.  مباشرة  االجتماعات في للمشاركة استعداد على الُمقیّمون یكون أن یجب •
  المقابالت لدعم اللغة وعوائق التوقیت، فروق على التغلب في  میزة المحلي االستشاري یعد •

 القطریة. 
 

 المیدانیة والزیارات المستفیدین مقابالت

 األسالیب التحدیات 

  أرض على الوثیقة نتائج أو التغییرات مالحظة الصعب من •
 محدودة.  المیدانیة الزیارات فرص كانت إذا الواقع

  خاصة المیدانیین، المستفیدین مع التواصل الصعب من •
 المستضعفة.  للمجموعات ینتمون الذین ھؤالء

 

 / الفكریة المجمعات / المحلیة البحثیة والمؤسسات الوطنیین، االستشاریین استخدام زیادة •
  والمستفیدین المعنیة الجھات  إلى للوصول المدني المجتمع ومنظمات األكادیمیة، والمؤسسات

 آمنًا. ذلك فعل یكون حینما المجتمع مستوى على
  التقاریرو اآلخر) الطرف متابعة تقاریر ذلك في (بما المتابعة زیارات  لتقاریر المكثف االستخدام  •

 المستفید.  تعلیق تخص التي األخرى
 

 
  



 
 

   

 والدولیین  الوطنیین االستشاریین تحدید .3

 الُمقیِّمون
 األسالیب التحدیات 

 جیدین محلیین استشاریین على  العثور الصعب من یكون قد •
  اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التقییم احتیاجات یفھمون
 محدودة. بیئة في العمل على القدرة وكذلك

  بسبب الوطنیین المقیِّمین على كبیر طلب ھناك یكون قد •
 في علیھم واالعتماد الوطنیین االستشاریین على الطلب زیادة

 المتحدة.  األمم وكاالت جمیع قبل من التقییمات
  الفریق تكوین في المرونة من مزید إلى حاجة ھناك ستكون •

 خبراء استخدام إلى  الحاجة مع المھارات، وتنظیم
 قلیلة.  تقییم  خبرة لدیھم تكون قد متخصصین

 

  من لمزید الحاجة -بعد عن  المقابالت ذلك في  بما- والمنھجیات األسلوب في التغییر یعني •
 كفاءة. األكثر الوطنیین االستشاریین

  والمنطقة، للبلد، أكبر مسبقة ومعرفة فھم لدیھم الذین المقیّمین من التقییمات ستستفید  •
 للتقییم.  تخضع التي الموضوعیة والمجاالت

 یعمل  الفریق وأن خاصة بأنفسھم، العمل على  قادرین أفراد مع  خبرة ذات ِفرًقا التقییمات تتطلب •
 افتراضیة.  وبطریقة بُعد عن

 الُمقیّمین. عمل لتوجیھ وشموالً  تفصیًال  أكثر مرجعیة شروط توفر یجب •
 المناسبین. یّمینالُمق لتحدید الوقت من المزید التوظیف قسم یطلب قد •
  بُعد) عن یعملون (الذین  الدولیین المقیِّمین مع الدولة في الوطنیین الُمقیِّمین بین التعاون یمكن  •

 .التقییمات توجیھ في  المساعدة یمكنھم الذینو
  لتقلیل األخرى المتحدة األمم وكاالت مع القطریة البیانات جمع في المشاركة اعتبارك في ضع •

 .ذاتھا المعنیة الجھات بین  لمقابالتاو / التقییم جھد
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