
منهجية التقييم المؤسسي

شةمقاربة اإلسكوا في سياق الهشا

مجموعات العمل



المنهجية: مجموعات العمل

تحديات ضاغطة وفرص: المؤسسات الحكومية

التعامل مع االنقسام والشرذمة 
والضعف في المجتمع والحاجات 
والمطالبات الفائقة على كل الصعد

الشّح الشديد في الموارد
والمؤهالت لتنكب مهمات 
أولويات السالم والتعافي 

والتخطيط

صعوبة التنسيق المجدي مع 
الجهات الدولية، صاحبة الموارد 
المهمة، المختلفة المقاربات، 
ومطالباتها المبدئية واإلجرائية

ل رفع القدرات والفاعلية لتحوي
التمكين الى فرص الكتساب 
المصداقية والدور، وترسيخ 
التسويات للخروج من الهشاشة



سسات فهم عمق اإلشكالية العملية لحلقة الهشاشة مدخل لتقدير أهمية تمكين المؤ



التعامل مع المهمة

التمكووووووووووووووووووووي   يوووووووووووووووووووو       ووووووووووووووووووووة: جوووووووووووووووووووو    المق   ووووووووووووووووووووة

د شاديداد فاي المؤسساات  األن الهشاشة تعني، في ماا تعناي، ضاعفا د خطياراد وش  ّحا
مقابلفي المؤهالت  وفي الموارد الوطنية 

د، لدى المنظمات والمانحين ، من جهة،موارد كبيرة، نسبيا

على كل الصعد، من جهة ثانية، وحاجات ومطالبات ملّحة من المواطنين 

لااى امنطااق رفااع قاادرات المسااؤولين فااي المؤسسااات العامااة ماان ساالو  فااال بااد 
ى فاي اقصى حاد للتعاويع عان شاّح الماوارد والماؤهالت، وتوّسام فاعلياة اعلا

والتنسايق التأثير على مساار الخاروج مان الهشاشاة بواساطة تدبّرتنفياذ الخطاط
يااااات والتعاااااون والتااااأثير علااااى الاااادعم والتخطاااايط الاااادوليين، وترتيااااب األولو

.  والمشاركة والبرامج لكسب الشرعية وبناء التعافي

التحّدي ت الم دأية  العملية

عقيااد الشااديد التتاادبّر موضااوه الهشاشااة 
ةوتأثيره على تلبية الحاجات الملحّ 

د مقارباااة معااا  ة تبناااي  د ومفهومعلمياااا ياااا
ي االتجااااه ترفاااع الفاعلياااة التنفيذياااة وتنّمااا

المؤسساتي

اق الحقيقياااة فاااي سااايالشاااراكاتتع يااا  
األولويات الوطنية



تحليل القد ات المؤسسية

م أوضاه تالئمنهجيةد لتقييم القدرات المٔوسسية لطّورت اإلسكوا 
يما تل  الدول العربية، من ٕادارية وتنموية وثقافية وسياسية، وال س

شكال او في دائرة الن اعات وأ /التي تندرج ضمن بيئات الهشاشة و
.  العنف المختلفة

ي فأدوات تقييم القدراتهذه المنهجية تقوم على أساس استعمال 
سيق، وهي ، تنفيذ الخطط، والتنوعلى رأسها التخطيطميادين مختلفة، 

سساتهم، بناءد ، يطبقّها المسٔوولون أنفسهم، في مؤتقييم ذاتيمنهجية 
مساعدة ميّسرين لعلى تقديرالحاجات والموارد، ويصبحون بدورهم، 

. األخرىالمؤسسات 



اهداف منهجية التقييم المؤسسي



لتقييم أمثلة حول األولويات والقدرات المستهدفة في منهجية ا

يع؛عمليات سياسية شاملة للجم•

د؛األمن، بما في ذل  أمن األفرا•

النفاذ إلى العدالة وسيادة •
القانون؛

إعادة إطالق األنشطة •
االقتصادية؛

تأمين خدمات أساسية؛•

المصالحة وإعادة الدمج : أخرى•
.والتعافي وإعادة اإلعمار، إلخ

ع ت أ ل ي ت ال يئ ت المتأث ة   لنزا

 ت أ ل ي ت ين غي أ  تك   المؤسس)

(ق د ة على تل يته 

حوكمة؛–مؤسسات سياسية•

اقتصادية؛–مؤسسات مالية•

دالة؛مؤسسات تُعنى باألمن والع•

مؤسسات اجتماعية مسؤولة عن•

تأمين الخدمات؛

.مؤسسات معنية بالتخطيط•

مؤسس ت  ئيسية

ؤية القدرة على تقييم بيئة أو ظرف ما وتحديد ر•

ومهام؛

القدرة على اتخاذ قرارات وتنفيذها؛•

؛القدرة على صياغة سياسات واستراتيجيات•

القدرة على وضع موا نة وإدارتها وتنفيذها؛•

القدرة على الرصد والتقييم؛•

أقلم استباق المخاطر، وتأمين الوساطة، والت: أخرى•

بطريقة مع التغيير، والترويج لإلدماج، والتصّرف

.تراعي ظروف الن اه، إلخ

ن غي أ  تقنية،  ظيفية  سي سية، ي)قد ات  ئيسية 

(تمتلكه  المؤسس ت لتل ية  ذه األ ل ي ت



ينطاقات مختلفة الستعمال منهجية التقييم المؤسسي الذات



أبعاد الفاعلية: التقييم والمؤسسات الرسمية

نت ئجعلىبناءد ،المجاليفسح
كنتتملكيالتقييميةالعملية
..منالمؤسساتهذه

حاجاتهاتشخيص
المواردوتعيين
والخططالال مة

المناسبة

تنكب مسؤولياتها والقيام 
بدورها بفاعلية وبصورة 

متنامية

متقييفيالمنهجيةاعتم د
علميبشكل  قدراتها
المستقبلفي د  ي



دليل  أد ات التقييم المؤسسي: المنهجية

التخطيط لتأهيل 
المدربين والموظفين 

المعنيين

تقييم المنهجية 
ييم واستعمال أداة التق

والموارد المتوفرة 
والحاجات المطلوبة 
للتوسع و يادة 

الفاعلية

رة التهيؤ لنقل الخب
د الى داخل  عمليا
المؤسسات المعنية

التمّرن على 
تكييف /استعمال

ييمالمنهجية وأداة التق

التعرف 
على أسس 
المنهجية 
والمجاالت 
المتاحة



المنهجية بين التمكين والتطبيق

الثقة

تمكين المؤسسات يعطي اإلشارة على جدية التخطيط واالتجاه 

د الستعادة الثقة والشرعية، وترشيد األولويات وتدبّر الموار

. الشحيحة

التمكين

. التقييم مدخل لتمكين المؤسسات

والتقييم الذاتي يع   ثقة ودور العامل الوطني المحلي في 

.التخطيط الحّساس للن اه

التحديات

د و د لتنمو عضويا د مستداما تشكل حالد تستل م المنهجية عمالد حثيثا

د في ظل ضغط الهشاشة والوقت  د مهما لشح المؤهالت، ودعما

االختبار

أعطت االختبارات األولى إشارات مشّجعة بما يتعلق بالعمل 

التعاوني التفاعلي المعّ    لإلمكانات وباالستعداد لتبني المقاربة 

وتعميمها



د : الفريق د تعاونيا التقييم بوصفه عمالد مؤسسيا

يتألف الفريق من

األقساااموالعليااااإلدارةماانتعتمااد التقياايم التاايالمؤّسساااتعاانممثلااين
والتقنيةوالماليةاإلدارية

او تساندتدعمالتيالمنّظمةعنأكثرأوممثّل

المؤسسيالتقييموالقدراتتطويرفيخبيرميّسر

.يمللتقيالفعّالالتنفيذلضمانإضافيةحاجاتأييحّددوهو .التقييممراحلكلعنمسؤوالد الفريقيكون



المنهجية في مراحل وخطوات متكاملة

تّ وسمراحلثالثمنالمنهجيّةتتألّف
جمععمليةبينماتجمعوهي .خطوات
ةوالكميّ النوعيّةوالمعلوماتالبيانات
الفردييالبحثالعملالىإستناداد وتحليلها
.عملورشمجموعات ضمنوالعمل

ةواحدرئيسةأداةحولمبنيةالمنهجيّة
لتقييماسياقحسبتكييفهايتمّ أنعلى

.ومقاربتهونطاقه



ال ط ة األ لى

تطبعهابيئة :المتوفّرةالمعلوماتالىإستناداد ،السياقمسح
الواقعمعطيات ،األسباب،التاريخ :الهشاشة

األولويات

المؤّسساتذل فيبماالصلةذاتالمعنيةوالجهات
الرئيسة

اتاألولويتل لتلبيةتملكهاأنيجبالتيوالقدرات

د وتؤّمن للمؤّسساتمسحا

حتاجتالتيوالقدراتالرئيسة

األولوياتهذهلتلبيةاليها

د المرحلةهذهتوفّر استعراضا

ياتواألولوللسياقمقتض    

الرئيسةالمد التوهي توفّر 

لتكييف أداة تشخيص القدرات

نت ئج ال ط ة األ لى



ال ط ة الث نية

،المؤّسسات :عنمتوفّرةوكميّةنوعيةبياناتجمع
،األولوياتالىإستناداد تقييمهايجبالتيالقدرات

.لتلبيتهاالال مةوالقدرات

.أخرىمعنيةجهاتالمسحيتضمنأنيمكن

غيليالتشوسياقهاالمؤّسساتعنالمتوفّرةالبياناتتجمع 
الموظفينواليةوفي،والتقنيةالسياسيةالمسائل--

الموا ناتووالمي انيات، الرئيسيين

دلتحديالرئيسةوالمعايير

والمقاربةالتقييمنطاق

بهالخاصة

تالمؤّسسابشأنأوليةبيانات

الرئيسةوالقدرات

المعنيةالجهاتومسح

األخرى

ةنت ئج ال ط ة الث ني



ال ط ة الث لثة

نهائيةقائمةوإعدادجمعهاتمّ التيالمعلوماتكلدراسة
-ةالمعنيوبالجهاتتقييمهاالواجبوالقدراتبالمؤّسسات

إشراكهاينبغيالتي-والخارجيةالداخلية

،البياناتمصادر،ومداهالتقييمعمق :والمقاربةالنطاقتحديد
التقييمإلجراءالعملوخطة

الحاجاتوفقالتشخيصأداةتصميم

األمرل ماذا،إضافيينخبراءمعللفريقعملورش

التقييمعملخطة

البياناتحقلفيالحاجات

نطاقتضمّ مفّصلةمنهجية

الخاصةوالمقاربةالتقييم

به

وفقالمصّممةالتشخيصأداة

الحاجات

نت ئج ال ط ة الث لثة



ال ط ة ال ا عة

فياستخدامهاينبغيالتيالرئيسةالوسيلةالتقييمأداةتمثّل
.  التقييمخطواتمنخطوةكل

داة يتناول الفريق اإلجابة على أسئلة التقييم الواردة في  األ
وفق المعايير والتوثيق لإلجابات الوصفية المعتمدة في 

. تصميم األداة

أو معطيات /مالحظات و

أخرى تجمع من الجهات 

المختلفة 

أجوبة موحدة المعايير 

واالوصاف عن قدرات 

المؤسسة

مقترحات لتعديل المنهجية، 

أو أداة التقييم /النطاق، و

نت ئج ال ط ة ال ا عة



ال ط ة ال  مسة

ديدوتحوتحليلهاجمعهاجرىالتيالبياناتاستعراع
القدراتمجالفيالمهمةالثغرات

لتوجيهيرللتغيالمحّركةوالعواملالتمكينيةالعواملتحديد
القدراتتع ي استراتيجية

في هاوعلى التحليالت المتصلة بالنتائجعلىاالتفاق 
الفريق

والقدراتالسياقملخص عن 

عالقةلهاالتيالال مة

باألولويات

بشأنالمعلوماتعنملّخص

التقييممنهجية،الخلفية

والنتائج،التقييموعملية

والتحليالت المتفق عليها

القد اتمج ل يالثغ اتع ض 

 المحّ كةالتمكينية الع امل

األ  ىالقد ات أ ع دال ئيسة

ال لةذات

نت ئج ال ط ة ال  مسة



ال ط ة الس دسة

ذات تسجيل االتفاق بتفاصيله، مع تسجيل المالحظات
الصلة بشكل واف  

من االتفاق على الخطوات التالية ممكن أن يتضمن أكثر
احتمال مسار، على ان تراعى فيها نتائج التقييم 

والمالحظات

جمع مالحظات المشتركين وأعضاء الفريق ومن خارجه 
د بما يفيد منهجية التقييم وأداتها وما يتصل بتنف يذهما عمليا

ترتيب المقترحات على 

د الجهات المختصة وعلى اآلما

الثالث العاجلة والمتوسطة 

والبعيدة

أو احتماالتها /خطط عمل و

واتصالها بترتيب 

األولويات والنطاق

الئحةد بالمالحظات المجمعة 

حول عملية التقييم بذاتها، 

باإلضافة الى تل  المتعلقة 

أو أداة التقييم/بالمنهجية و

ةنت ئج ال ط ة الس دس


