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االفتتاحية

مستوى من الرتكيز أكرب عىل اإلنصاف يف التنمية البرشية يحشد
أَ َخ َذ ال ّدفْ ُع باتجاه تحقيق
ً
َز َخامً عىل املستوى الدويل .وتتلقّى املرتكزاتُ التي يقوم عليها هذا ال ّدفع دعامً ُمتزايدا ً مام ير ُد
يف تقارير األمم املتحدة واسرتاتيجياتها ،وكذلك مام يُجرى من التحليالت املستقلة ومن
املانحني .فالكث ُري الكث ُري من السياسات الوطنية والتّحالفات الدولية أخذ يُركِّ ُز عىل تحقيق نتائج
تنموية ُم ْن ِصفة لألطفال .ومع أ ّن هذه الطريقة تعترب السبيل الصحيح الذي ينبغي سلوكه ،إال
أنّها ت َفرض تح ِّديات مه َّمة – وتخلق فرصاً مه ّمة كذلك – لوظيفة التقييم .فكيف نستطيع
تقوية الحكومات ،وامل ُنظّامت واملجتمعات املحلية ليك ت ُقيّم أثر التدخالت املعنية بتحقيق
نتائج ُمنصفة لألطفال؟ وما هي األسئلة التقييمية التي ينبغي طرحها لضامن أن تكون
التدخالت مالمئة ،وأن ترتك أثرا ً يف تقليص الفوارق (حاالت "اإلجحاف" أو "االفتقار إىل العدل"
أو "الظلم") ،وأن تُحق َّق نتائج ُمنصفة ،وأن تكون كفؤ ًة ومستدامة؟ وما هي املضامني املنهجية
يف عملية تصميم التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ،وطرائق إجرائها ،وإدارتها واستخدامها؟ إ ّن
هذه الوثيقة تمُ ثِّل املحاولة األوىل لإلجابة عىل هذه األسئلة.
الغرض من هذه الوثيقة هو توفري اإلرشاد (التوجيه) إىل مكاتب اليونيسف القطرية ،وإىل
رشكائها ،والجهات املعنية الحكومية منها واملجتمع املدين ،مبا فيها املجتمعات والفئات األسوأ
حاالً ،حول كيفية تصميم التقييامت وإدارتها بهدف تقييم مدى إسهام السياسات ،والربامج
كمل هذه الوثيقة مبركز للموارد
واملرشوعات يف تحقيق نتائج تنموية ُمنصفة لألطفال .وتُستَ ُ
حول التقييم امل ُركِّز عىل اإلنصاف ،متوافر عىل املوقع اإللكرتوين التايل عىل شبكة اإلنرتنت
 ،www.mymande.orgيستطيع ال ّقراء فيه الحصول ،بطريقة أكرث تفصيالً ،عىل مواد منهجية
مق ّدمة يف هذه الوثيقة .وبناء عىل ذلك ،فإ ّن هذه الوثيقة يجب أن تُستخ َدم جنباً إىل جنب
مع مركز املوارد اإللكرتونية.
مقسمة إىل جزأين .يبحث الجزء األول يف اإلنصاف والتقييامت املُركّزة عىل
هذه الوثيقة ّ
اإلنصاف .ويع ِّرف القسم –  1من هذا الجزء كلمة "اإلنصاف" ،وملاذا يُعترب اإلنصاف مهامً،
وملاذا أصبح اإلنصاف مسألة مستعجلة اآلن .ويُع ِّرف القسم –  2منه عبارة "التقييامت امل ُركِّزة
عىل اإلنصاف" ،شارحاً األغراض التي ينبغي أن تكون لتلك التقييامت ،والتّح ِّديات املحتمل
مواجهتها يف عملية الرتويج لتلك التقييامت وتنفيذها.
أما الجزء الثاين من الوثيقة ،فهو يرشح طريقة إدارة ال ّتقييامت املُركِّزة عىل اإلنصافُ ،مفسرّ ا ً
القضايا األساسية التي ينبغي أن تؤخذ يف الحسبان عند االستعداد إلجراء التّقييامت امل ُركِّزة عىل
اإلنصاف (القسم –  ،)3وإعداد الرشوط املرجعية للتقييم (القسم –  ،)4وتصميم التقييم مبا
يف ذلك تحديد إطار العمل املالئم للتقييم ،وتصميم التقييم واألساليب املالمئة لجمع البيانات
(القسم  ،)5واستخدام التقييم (القسم  .)6ويرشح القسم –  7من هذا الجزء الثاين طريقة
إجراء التّقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف يف ظل القيود املوجودة عىل أرض الواقع.
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وقد جرى تضمني القسم –  8مثاين دراسات حاالت إفرادية لتوضيح الكيفية التي عالجت
بوساطتها التقييامتُ املدعومة من اليونيسف القضايا امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ،يف مرشوع تثقيفي
توعوي نُفّذ يف فرتة ما بعد النزاع يف تيمور الرشقية ،ومرشوع تثقيفي توعوي آخر نُفّذ يف نيبال،
ّ
ومرشوع تثقيفي توعوي ثالث خاص بالرصف الصحي يف املجتمع نُفّذ يف كمبوديا ،ومرشوع
االستجابة اإلنسانية ألزمة نزوح السكان يف باكستان ،ومرشوع ملدارس املجتمع املحيل نُفّذ يف
مرص ،ومرشوع لتيسري العدالة املجتمعية املحلية نُفّذ يف تنزانيا ،وتنفيذ ُمك ِّون الحامية من
الربنامج الطارئ املعني بالتسونامي (كارثة امل ّد البحري التي وقعت يف املحيط الهندي) يف
السنيغال .ومثة حال ٌة دراسية
إندونيسيا ،والربنامج املعني بالح ّد من ختان اإلناث الذي نُفِّذ يف ّ
إفرادية أخرى تُبينّ الكيفية التي جرى بوساطتها تطبيق تحليل الفجوة يف السياسات لتقييم
اآلثار التي خلّفتها املساعدات االجتامعية عىل الح ّد من فقر األطفال ومن اإلقصاء االجتامعي
لألطفال يف ألبانيا.
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شكر وعرفان

يو ُّد املؤلفان أ ْن يتو ّجها بالشكر والعرفان للمدعو "كولِن كريك  ،"Colin Kirkمدير مكتب
التقييم لدى منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) عىل تشجيعه ودعمه املستمرين لنا
ومتكيننا من إعداد هذه الوثيقةً.
لقد استفادت هذه الوثيقة من امل ُدخالت التي ق ّدمها كبار املديرين لدى اليونيسف عىل مستوى
امل َ َق ّر ،واملكاتب اإلقليمية واملكاتب القُطرية .فعىل مستوى املقر ،نود أن نشكر االختصاصيني
مبكتب التقييم (وهم" :صموئيل ِب ِكل ،كريشنا بِلبَيس ،روبرت مككوتش ،جاين إريكسون،
كاثلني لِتشابو ،إريكا ماتيلون ،أبيجيل تايلور ،أشيل واكس ،و تشيليس وِكامرك ;Samuel Bickel
;Krishna Belbase; Robert McCouch; Janie Eriksen; Kathleen Letshabo
 ،)"Erica Mattellone; Abigail Taylor; Ashley Wax; and Chelsey Wickmarkوكبار
الزمالء يف األقسام األخرى (وهم" :مانيزا زامان  – "Maniza Zamanاملدير املعاون لربامج
البقاء ،والنمو والنامء" ،روبرت جنكنز  – "Robert Jenkinsاملدير املعاون لشؤون السياسات
واملامرسات" ،مييك تشوبرا  – "Mickey Chopraاملدير املعاون لشؤون بقاء األطفال
ديورست  – "Susan Durstonاملدير املعاون لشؤون التعليم" ،كارِن َهيسلَر
)" ،سوزان
نُ
 – "Karin Heisslerرئيس مجموعة بناء القدرات بقسم حامية الطفل" ،جنيفر كني
 – "Jennifer Keanاختصايص حامية الطفل" ،عبداملجيد طيبويت "Abdelmajid Tibouti
– مستشار أقدم بقسم الربامج" ،أتيال هانسيوغلو  – "Attila Hanciogluاملنسق العاملي
للفحص العنقودي متعدد املؤرشات ،و "ديفيد أنتوين  – "David Anthonyرئيس منارصة
السياسات) .أما عىل املستوى اإلقليمي ،فقد ق ّدم رؤساء أقسام الرصد (املتابعة) والتقييم
التايل ذكرهم تغذية راجعة ومالحظات ق ّيمة ،وهم" :أدا أوكامبو – " Ada Ocampoمناطق
آسيا (مركز الخدمات املشرتكة ملنطقة آسيا واملحيط الهادي " ،)APSSCآن كلري لوزوت
 – "Anne-Claire Luzotمنطقة وسط ورشق أوروبا ورابطة الدول املستقلة" ،باستيان فانت
هوف ،إنريك ديالمونيكا ولوسيو غونكالفز Bastiaan Van’t Hoff, "Enrique Delamonica
 – and Lucio Goncalvesاألمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي" ،إدوارد أداي ،دورويث ُردزغا،
بيدرسن بو و ِف ِ
نسنزو فنيس Edward Addai, Dorothy Rodzga, Pedersen Bo and
ُ
 – "Vincenzo Vinciمنطقة رشق وجنوب أفريقيا" ،كريستينابريِنغ ،هريف برييز وباسكال
كري ِفن  – "Christina Bierring, Herve Peries and Pascale Kervynمنطقة غرب ووسط
أفريقيا" ،بيري نُغُم  – "Pierre Ngomمنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وأما َم ْن أسهموا
عىل مستوى املكاتب القُطرية ،فهم" :هشام منصور ( "Hicham Mansourاملغرب)" ،مرجان
منتزمي ( "Marjan Montazemiإيران)" ،يحيى باليام ،تويش ياماموتو ومحمد يوسف
عبدالله Yahaya Balima, Toshi Yamamoto and Mohammed "Youssouf Abdallah
(جيبويت)" ،جني موانغي وجوليانا لينديس ( "Jane Mwangi and Julianna Lindsayغانا)" ،ماريا
أنتونيا سكوالرمريو ومارسيو كارفالهو "Maria Antonia Scolarmiero and Marcio Carvalho
(الربازيل)" ،إنيو كوفينو ( "Ennio Cufinoاألرجنتني) ،زينب سليامن ( Zeinab Sulimanسوريا).
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كذلك استفاد محتوى هذه الوثيقة من النقاشات التي دارت داخل جلسات العمل التي عقدت
حول التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف يف اجتامع الرصد والتقييم العاملي لليونيسف ،الذي ُعقد
يف أبريل  /نيسان  ،2011يف نيويورك ،إىل جانب ورشات العمل اإلقليمية التي ُعقدت يف مجال
املتابعة والتقييم يف عامن – األردن يف يوليو  /متوز  2011بالنسبة إىل منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،ويف يونيو  /حزيران  ،2011يف كولومبو – رسي النكا بالنسبة إىل منطقة جنوب
آسيا .وقد أضافت اإلسهامات التي نوقشت خالل املؤمتر العاملي للجمعية الدولية لتقييم
التنمية " ،"IDEASالذي عقد يف عامن األردن ،ويف مؤمتر جمعية التقييم الرسي النكية ..
أضافت وجهات نظر مه ّمة خارجية إىل اليونيسف.
ومبا أ ّن التقيي َم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ُ
مجال عمل ناشئ ،فإ ّن املؤلِّفَني يرحبان بالتّغذية الراجعة
من ال ُق َّراء .يُرجى توجيه مالحظاتكم إىل" :ماركو سيغون" عىل الربيد اإللكرتوين @msegone
 unicef.orgوإىل "ميشيل بامبريغر" عىل الربيد اإللكرتوين .jmichaelberger@gmail.com
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ُ
اإلنصاف والتّقييامتُ امل ُ َركّزة عىل اإلنصاف
الجزء األول:

الجزء األول
قييامت
ُ
اإلنصاف وال ّت
ُ
امل ُ َركّزة عىل اإلنصاف
ُ
اإلنصاف وملاذا يَه ّم؟ 2............................................................................................................
القسم –  :1ما هو
القسم –  :2تعريف التّقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف 9..........................................................................................
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هم؟
القسم –  :1ما هو اإلنصاف وملاذا يَ ُّ
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

 1-1التّحدّ ي املعني بتحقيق نتائج تنموية ُم ِ
نصفة لألطفال:

عندما تب ّنى قادة العامل إعالن األلفية يف عام  ،2000أع ُّدوا ميثاقاَ دولياً غري مسبوق ،وهو ت َ َع ُّه ٌد
تاريخي يهدف إىل إيجاد عامل مسامل ،متسامح ومنصف يمُ كن فيه تلبية الحاجات الخاصة
ٌّ
لألطفال ،وال ّنساء ولِ َمن هم أسوأ حاالً .وما األهداف اإلمنائية لأللفية إال أحد التّجليات العملية
لطموح اإلعالن إىل تقليص اإلجحاف (عدم اإلنصاف) " "inequityيف التنمية البرشية يف أوساط
األمم والشعوب بحلول عام  .2015لقد شهد العقد املايض تق ّدماً كبريا ً تجاه تحقيق أهداف
الحد من الفقر والجوع ،ومكافحة األمراض ووفيات األطفال ،وتعزيز املساواة بني الجنسني،
الصحي
وتوسيع التغطية بالتعليم ،وضامن توفري املياه الصالحة للرشب ومرافق الرصف ّ
األساسية ،وبناء الشرّ اكات العاملية الالزمة للتنمية .ولكن ،مع بقاء بضع سنوات فقط عىل حلول
املوعد األخري لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،فقد أضحى من الواضح ،بصورة أكرب ،أ ّن
َ
الوصول إىل الفئات األش ّد فقرا ً واملجتمعات املحلية األكرث تهميشاَ داخل البلدان أم ٌر بالغ
األهمية لتحقيق تلك األهداف .ويف املقدمة التي كتبها لتقرير األهداف اإلمنائية لأللفية –
 ،2010يُحاج ُِج أمني عام األمم املتحدة "بان يك مون" قائالً" :العاملُ ميتلك املوارد واملعارف
لضامن إمكانية متكني – حتى البلدان األش ّد فقرا ً ،واآلخرين الذين ت ُعطِّلهم األمراض ،أو ال ُعزلة
الجغرافية أو النزاعات – من تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ".ويش ّدد التّقري ُر عىل التزام
األمم املتحدة واآلخرين بنرش تلك املوارد واملعارف ووضعها يف خدمة تلك البلدان ،واملجتمعات،
أمس الحاجة إليها (اليونيسف 2010 ،ج).
واألطفال واألرس ِم ّمن هم يف ّ

لقد تحقّق تق ّد ٌم كبري ،منذ عام  ،1990عىل صعيد بلوغ العديد من األهداف اإلمنائية لأللفية.
السعي إىل تحقيق تلك األهداف تستند ،يف جزء كبري منها،
َغيرْ َ أ ّن املكاسب التي أُحرزت أثناء ّ
إىل إحراز تحسينات عىل مستوى املتوسطات الوطنية .ومن بواعث القلق املتنامية أ ّن التّق ّدم
القائم عىل املتوسطات الوطنية يمُ كن أ ْن يُخفي وراءه تفاوتات " "disparitiesعريضة النطاق،
وس ُع نطاق تلك التفاوتات يف الفقر ومناء األطفال فيام بني املناطق داخل البلدان
بل وحتّى أنّه يُ ِّ
ذاتها .فقد تخلّفت أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،وجنوب آسيا والدول األقل من ّوا ً ،يف مجال
بقاء األطفال ومعظم التدابري األخرى الخاصة بالتّق ّدم نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،
تخلّفاً كبريا ً عن املناطق النامية األخرى .فداخل العديد من البلدان ،تُخفي املتوسطات الوطنية
ويصح اليش ُء نفسه عىل العديد
اآلخذة يف الرتاجع لوفيات األطفال الفوارق اآلخذة يف االت ّساع.
ّ
من املؤرشات األخرى ،مبا فيها تنمية الطفولة املبكرة ،والتعليم ،وفريوس نقص املناعة البرشي
 /متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وحامية الطفولة (اليونيسف 2010 ،د) .فالتّفاوتاتُ
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ُ
اإلنصاف والتّقييامتُ امل ُ َركّزة عىل اإلنصاف
الجزء األول:

تُعيق التّنمية ال يف البلدان ذات ال ّدخل املنخفض فحسب ،بل يف البلدان متوسطة الدخل أيضاً.
فقد أظهرت دراسة أجرتها اليونيسف يف الربازيل (مكتب اليونيسف القطري – الربازيل،
 ،)2003أ ّن احتامل أن يكون األطفال الفقراء أُ ِّميني أكرث من احتامل أن يكون األطفال األغنياء
أُ ّميني مبقدار  21ضعفاً .ولك ّن الفقر ليس السبب الوحيد لوجود اإلجحاف عدم اإلنصاف .ووفقاً
للدراسة نفسها ،فإ ّن احتامل أن ال يلتحق األطفال السود باملدرسة يساوي ضعف احتامل عدم
التحاق األطفال البيض باملدرسة ،وأ ّن احتامل أن يكون األطفال امل ُعاقني أُ ّميني يساوي أربعة
أضعاف احتامل أن يكون األطفال األسوياء أُ ِّميني.

إ ّن هذه التفاوتات امللحوظة يف مجاالت بقاء الطفل ،ومنائه وحاميته تُشري إىل حقيقة بسيطة.
لنص
فال يمُ كن لألهداف اإلمنائية لأللفية ولاللتزامات الدولية األخرى باألطفال أ ْن تتحقّق ،وفقاً ّ
وروح إعالن األلفية ،إال من خالل درجة من التشديد أكرب عىل اإلنصاف فيام بني املناطق /
األقاليم والبلدان (اليونيسف 2010 ،ج).

 1-2ما هو اإلنصاف؟

بالنسبة إىل منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف)" ،اإلنصاف’ ’Equityيعني أ ّن جميع
األطفال لديهم الفرصة للبقاء عىل قيد الحياة ،ولبلوغ كامل طاقاتهم وإمكاناتهم ،من دون
سق مع اتفاقية حقوق
متييز أو تح ّيز أو محاباة" (اليونيسف 2010 ،أ) .وهذا التفسري متّ ٌ
الطفل ،التي تضمن الحقوق األساسية لكل طفل ،بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو معتقداته
الدينية ،أو دخله أو صفاته الجسدية أو مكانه الجغرايف أو أية مكانة أخرى.

وهذا يعني أ ّن التّدخالت امل ُنارصة لإلنصاف يجب أن تضع الفئات األسوأ حاالً عىل ُسلّم
األولويات بهدف إعامل الحقوق العامة لكل األطفال .ويمُ كن أ ْن يتحقّق ذلك من خالل
التّدخّالت التي ت ُعالج أسباب اإلجحاف (عدم اإلنصاف) ،والهادفة إىل تحسني رفاه جميع
األطفال ،مام يؤث ّر بصورة خاصة عىل ترسيع عجلة التّق ّدم عىل طريق تحسني رفاه األطفال
األسوأ حاالً.
ُ
اإلنصاف ‘ ’equityيتم ّيز عن املساواة ‘ .’equalityوالهدف من السياسات امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف
ليس القضاء عىل الفوارق كلّها بحيث يحصل الجميع عىل املستوى نفسه من الدخل ،والصحة
والتعليم .بل إ ّن الهدف هو القضاء عىل الظروف غري العادلة التي يمُ كن تفاديها ،والتي تحرم
األطفال من حقوقهم .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن الفوارق  /حاالت اإلجحاف ( )inequitiesتنشأ
عموماً عندما تُح َر ُم بعض الفئات السكانية حرماناً غري عادل من املوارد األساسية املتوافر لفئات
السياق
سكانية أُخرى .التفاوت يكون "غري ُمنصف" أو "غري عادل" عندما يكون سببه راج ٌع إىل ِّ
االجتامعي ،بدالً من أن يكون راجعاً إىل عوامل بيولوجية.
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عىل سبيل املثال ،من املحتمل أن يكون الكبار الشّ باب أفضل عافي ًة من الكبار يف الس ّن،
أقل وزناً من حديثي الوالدة .وال يمُ كن لهذه التفاوتات أن تُوصف
ويكون وزن حديثات الوالدة ّ
بأنّها فوارق؛ ألنّها ناتج ٌة عن عوامل بيولوجية ال يمُ كن تج ّنبها .ولكن ،لو أ ّن البنات واألوالد
أظهروا اختالفات دراماتيكية يف الوضع التّغذوي أو مستويات التّحصني ضد األمراض ،فمن
امل ُحتمل أ ْن يكون التفاوت راجعاً إىل عوامل اجتامعية بدالً عن أ ْن يكون راجعاً إىل عوامل
عوامل غري رضورية ويمُ كن تج ّنبها .كذلك فإ ّن
َ
العوامل
ُ
بيولوجية ،كام يمُ كن بالتّايل أ ْن تُعتَ رَ َب تلك
التميي َز بني الجنسني  ،والقوى األخرى االجتامعية منها والسياسية واالقتصادية ،التي تَحر ُم فئات
سبب لباعث قلق خطري من منظور اإلنصاف.
بعينها من حقوقها بصورة ممنهجةٌ ،
ومع أ ّن مفهو َم اإلنصاف مفهو ٌم عا ٌّم ،إال أ ّن أسباب وجود اإلجحاف (عدم اإلنصاف) وعواقبه
ُ
مدى ُمعق ٍَّد من العوامل
تتباين فيام بني الثّقافات ،والبلدان واملجتمعات.
فاإلجحاف ُمتَج ِّذ ٌر يف ً
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،التي تشمل ولكنها ال تقترص بأي حا ٍل ،عىل :التّمييز بني
الجنسني ،والتّمييز العرقي واللغوي وال ِّديني وامل ُتعلّق باألقلّيات ،والتّمييز من حيث اإلعاقة،
والفقر الهيكيل ،والكوارث الطبيعية أو التي هي من ُصنع اإلنسان ،والعزل الجغرايف ،واألعراف
الثّقافية واالجتامعية ،وضعف الحوكمة.
للسياق الذي يحدث فيه
ويجب ،بنا ًء عىل ذلك ،أ ْن يبدأ التّدخّل امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ،بتحليل ّ
اإلجحاف ويتفاعل .فهذا التحليل يُرثي باملعلومات تصميم الربامج والتدخالت التي تصمم
ملعالجة األسباب املحلية لذلك اإلجحاف وللعواقب املرتتّبة عليه .كام يجب أن ت ُ َع ّد تلك
املبادراتُ بالتعاون مع الرشكاء الوطنيني ،الذين يمُ كن أ ْن يُساعدوا يف تحديد اسرتاتيجيات تعزيز
اإلنصاف املالمئة ثقافياً.

 1-3ملاذا يُعترب اإلنصاف مهماّ ً؟
تحقيق نتائج تنموية ُمنصفة...
ُ

حسب الرشح أعاله ،تقول اليونيسف بأ ّن األهداف اإلمنائية لأللفية وااللتزامات الدولية األخرى
تجاه األطفال ال يمُ كن أ ْن تتحقّق متاماً إال من خالل إيالء اهتامم أكرب باإلنصاف بني املناطق
والبلدان ويف داخلها لألسباب التّالية (اليونيسف 2010 ،ج) .فأوالً ،يتطلّب العديد من األهداف
الدولية األساسية الخاصة باألطفال تطبيق مبدأ الشمولية .ومن أكرث األهداف اإلمنائية لأللفية
بروزا ً ،الهدف الثاين ،الذي يسعى إىل تعميم الحصول عىل التعليم االبتدايئ .ومن الناحية
املنطقية ،فإ ّن هذا الهدف يمُ كن تحقيقه فقط ،إذا ما ت ّم جلب األطفال امل ُقصني حالياً ،والذين
هم األش ّد فقرا ً واألكرث تهميشاً ،إىل نظام التعليم املدريس .وأسو ًة بذلك ،سوف يكون من
املستحيل عىل الحمالت العاملية ،التي تسعى إىل استئصال شلل األطفال ،أو إىل القضاء االفرتايض
عىل مرض الحصبة وكُزاز األ ّمهات وكُزاز املواليد الجديدة ،تحقيق النجاح يف مساعيها من دون
تلبية حاجات املجتمعات املحلية األش ّد فقرا ً داخل البلدان .وثانياً ،بعد قيام البلدان بتخفيض
معدل وفيات األطفال دون س ّن الخامسة مبقدار الثلث ،منذ عام  ،1990فقد تبقّى لهذه
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البلدان بضع سنوات قليلة ليك تقوم بخفضها مبقدار ثلث آخر ليك تستويف الرشوط
املطلوبة لتحقيق الهدف الرابع من األهداف اإلمنائية لأللفية .وأل ّن معظم وفيات األطفال تقع
يف املجتمعات املحلية وداخل األُرس املعيشية األكرث حرماناً داخل البلدان النامية ،فإ ّن تحقيق
هذا الهدف يكون ممكناً فقط عن طريق توسعة نطاق مكافحة أمراض الطفولة ونقص
التّغذية ليك تشمل تلك املجتمعات واألرس .وثالثاً ،ال يمُ كن كرس حلقة الفقر ،والتّمييز ،والحرمان
من التعليم والعنف ،الذي عانت منه الكثري من الفتيات والنساء الشابات ،إال من خالل ال ّنهوج
امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ،والتي تزيل العوائق القامئة عىل النوع االجتامعي ،التي تعيق وصولهن
إىل الخدمات األساسية ،والحامية ومعرفة هؤالء الفتيات بحقوقه ّن .ورابعاً ،فإ ّن التكنولوجيات
والتدخالت الجديدة يمُ كنها أن تُسا ِهم يف تحقيق مكاسب أرسع لصالح الفقراء ،فيام لو طُ ِّبقت
بطريقة ُمنصفة وعىل نطاق واسع .فالتحصينات (التطعيامت) ضد األمراض ،باستخدام لقاحات
مقرتنات املكورات الرئوية ‘ ’pneumococcal conjugateولقاحات فريوسات الروتا
‘ ،’rotavirusلديها الطاقة الكامنة لترسيع عجلة التقدم نحو خفض اإلصابة بااللتهابات الرئوية
واإلسهال فيام بني األمراض القاتلة األوىل لألطفال الفقراء .أما التدخالت املُطَ ّورة حديثاً ،مثل
ال ُح َزم الخاصة باألمهات وال ّرضّ ع من األدوية امل ُضادة للفريوسات القهقرية "،"anti-retroviral
فلديها الطاقة الكامنة لتوسيع نطاق الوصول إىل العديد من األمهات واألطفال الذين فاتتهم
فرص الحصول عىل الخدمات الحيوية ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشي ومرض اإليدز.
وت ُتيح تكنولوجية انتشار خدمة الرسائل القصرية ‘ ’SMSفرصة جمع كمية أكرب من البيانات
بطريقة رسيعة ،مام يمُ كّن من تحسني مستوى توجيه تلك التدخالت إىل الفئات األش ّد حاجةً.

 ...من أجل مجتمعات تنعم بالعدالة اجتامعياً ،واالستقرار سياسياً والقوة
اقتصادياً:

يف كتاب "( "The Spirit Levelمستوى ال � ّروح) ،يُبينّ " ِب ِكت وولكنسون Picket and
 )2009( "Wilkinsonأ ّن اإلجحاف (عدم اإلنصاف) يف البلدان األغنى مرتبط بنطاق عريض
من املشكالت االجتامعية التي تشمل مستويات الثّقة ،واألمراض العقلية ،والعمر املتوقّع عند
والسمنة ،واألداء التعليمي ،وتعاطي امل ُخدرات ،واملواليد التي تضعهم
الوالدة ،ووفيات ال ّرضّ عّ ،
اليافعات ،وحاالت القتل ،ومعدالت البقاء يف السجن .وال تكون هذه املؤرشات ،يف معظم
الحاالت ،مرتبط ًة ارتباطاً وثيقاً بحصة الفرد من الدخل أو مبعدل ال ّنمو يف بلد ما ،وبذلك فإ ّن
معدالت النمو االقتصادي األعىل ال متيل أل ْن تكون مرتبط ًة بالح ّد من املشكالت االجتامعية.
كذلك ،فإ ّن األدلة املتوفرة (القرائن والبيّنات) لكل من البلدان املتق ّدمة والنامية ال توحي بأ ّن
اإلجحاف (عدم اإلنصاف) يتقلّص مبرور الزمان عن طريق املعدالت املرتفعة للنمو االقتصادي.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن مسأل َة اإلنصاف أم ٌر مه ٌّم لألسباب التالية (سيغون:)2003 ،

ُيشكّل اإلجحاف انتهاكاً لحقوق اإلنسان .ويبقى اإلجحاف من بني أكرث تح ّديات حقوق
اإلنسان ،التي تواجه املجتمع العاملي ،أهميةً .ويعني النهج املرتكز عىل حقوق اإلنسان ،يف
ضوء مبدأ العمومية (الشمولية) وعدم التّمييز ،أ ّن جميع األطفال ،أوالدا ً وبناتاً ،ابتدا ًء من
والدتهم ،وانتها ًء مبرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة ،أيّاً كان لونهم ،أو عرقهم وأيّاً كانت لغتهم،
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وأينام كانوا يعيشون ،ال بُ َّد وأ ْن يؤخذوا بعني االعتبار (سانتوس بَيس .)1999 ،وهذا يعني أ ّن
وضع الناس الفقراء ال يُنظ ُر إليه من حيث نتائج ال ّرفاه فحسب ،بل إنّه يُنظر إليه أيضاً من
حيث االلتزام ملنع حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان وال ّر ّد عليها .فقد َ
السامي
قال امل ُف ّوض ّ
لحقوق اإلنسان بأ ّن حقوق اإلنسان تتعلّق بضامن الكرامة ،وإنصاف بني البرشية كاف ًة وتوفري
األمن لهم .إ ّن اإلنصاف هو حجر الزاوية للعالقات الف ّعالة واملتناغمة بني ال ّناس ،وهو األساس
الذي ترتكز عليه منظوماتنا األخالقية والحقوقية العامة (برنامج األمم املتحدة املعني بخدمات
االتصال مع املنظامت غري الحكومية ".)2002 ،"UN NGLS
اإلجحاف هو أحد العقبات الرئيسة أمام االستفادة من ثراء ال ّتن ّوع .فإذا مل تتوافر للكائنات
البرشية كلها الفرصة ذاتها ،فإ ّن بعض الفئات يمُ َ َّي ُز بحقِّها وتُقْىص من املجتمع .ويعني اإلجحاف
أ ّن املجتمع ال يُعطي هؤالء األفراد والفئات فرصة متساوية لإلسهام يف تنمية بلدهم .كذلك
يعني أ ّن اإلنصاف يُركِّز بصفة أساسية عىل "منوذج ثقايف" واحد ،وال يستفيد من "النامذج
الثّقافية" املتن ّوعة ،التي يمُ كنها أن تُغذّي االبتكار املجتمعي واإلبداع املجتمعي.

اس جدا ً للتّغريات يف
لألنصاف أث ٌر إيجا ٌّيب كبري عىل خفض الفقر ال ّنقدي .فالفق ُر ال ّن ُّ
قدي ّ
حس ٌ
ألي
فبالنسبة
الفقر.
عىل
كبري
التوزيع ،ويمُ كن أن يكون للتغريات الصغرية يف توزيع الدخل تأث ٌري
ّ
أي ارتفاع يف مستوى
مستوى من الدخل املتوسط  ،والتعليم وملكية األرايض وما إىل ذلك ،فإن ّ
ً
عدم املساواة يف النقد ،ينطوي دامئاً تقريباً ،عىل مستويات أعىل من الحرمان امل ُطلق والحرمان
النسبي كليهام ،والعكس صحيح( .ماكسويل و هامنر .)Maxwell and Hanmer، 1999
لألنصاف أث ٌر إيجا ٌّيب كبري عىل بناء مجتمع دميقراطي .فاإلنصاف يُيَسرِّ مشاركة املواطنني يف
الحياة السياسية واملدنية .و قدرة املواطن عىل املشاركة يف الحياة السياسية واملدنية ويف التأثري
عىل السياسات العامة ترتبط بدخله ومستوى تعليمه .ويعني اإلجحاف (عدم اإلنصاف) الكبري
يف الدخل ،يف نظام سيايس قائم عىل دخل املواطن ،حال ًة من اإلجحاف يف النظام السيايس.
مستوى من اإلجحاف أعىل يف النظام التعليمي ،بسبب االستثامر ب َق ْد ٍر أدىن يف
وهذا يقود إىل
ً
جودة التّعليم .وهذا يعنى أن ينتظم (يلتحق) األطفال الفقراء يف مدارس ذات جودة نوعية
أدىن ،مام يؤ ّدي بالتّايل إىل وجود فجوة أوسع بني التعليم والقدرات ("رأس املال البرشي")
املكتسبة لدى األطفال الفقراء املنتظمني (امللتحقني) يف مدارس عامة ذات جودة نوعية
متدنية ،وبني ما يكتسبه األطفال األغنياء املنتظمني يف مدارس خاصة عالية الجودة .وت ُع ّزز هذه
الدائر ُة امل ُفرغة اإلجحاف (عدم اإلنصاف) يف التعليم الذي يؤث ّر سلباً عىل اإلجحاف يف الدخل؛
حيث أ ّن الدخل يرتبط ارتباطاً مبارشا ً مبستوى التعليم.
اإلجحاف املُطِّول (عدم اإلنصاف ملدة طويلة) اميكن أن يؤ ّدي إىل "تطبيع" اإلجحاف (أي
"جعله أمرا ً طبيعياً") .ففي العديد من البلدان ،تكون األصول املؤسسية والتاريخية لإلجحاف
متعددة ،ولك ّن استمرارها ،أو تفاقمها ،عىل مدى عقود من الزمان ،يجعل اإلجحاف مقبوالً
كوضع "طبيعي" .وعندما ُ ينظر إىل اإلجحاف كظاهرة طبيعية (ما يُس ّمى "تطبيع اإلجحاف")،
تُطَ ِّو ُر املجتمعات أنواعاً من املقاومة النظرية والسياسية واإليديولوجية لتحديد اإلجحاف
ومكافحته كإحدى األولويات .وباملثل ،فإ ّن اإلجحاف (عدم اإلنصاف) ميكن حتى أ ْن يُوجد
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ملستوى أدىن من النمو .فإذا ما كانت أجور العاملني ت ُدفع وفقاً
توقّعات تحقّق الذات وقبوالً
ً
لطبقاتهم االجتامعية أو نوعهم االجتامعي أو عرقهم  /انتامئهم العرقي ،بدالً من أن تكون وفقاً
ملا يُنجزونه ،فإ ّن هذا السلوك يُخفّض الحوافر إىل املزيد من العمل  /الكسب.
اإلجحاف(عدم اإلنصاف) يمُ كن أن يؤ ّدي إىل النزاع السيايس وعدم االستقرار .وأخريا ً وليس آخرا ً،
عامل
فإ ّن الفرص غري املتساوية التي ت ُتاح للفئات االجتامعية يف املجتمع ،هي يف أغلب األحيان ٌ
مه ٌّم يقف وراء االضطرابات االجتامعية ،ورمبا تكون الفوارق بني تلك الفئات االجتامعية،
حسبام تتص ّورها هي بنفسها ،اليشء األكرث أهمي ًة من ذلك .ورمبا يؤدي هذا الوضع إىل وقوع
مستوى أدىن من االستثامر  ،وإىل مزيد من
الجرمية ،أو حتّى إىل ال ّنزاع امل ُسلّح ،كام يؤدي إىل
ً
تبديد املوارد ج ّراء املساومة عىل التوزيع قصري األجل للعوائد الريعية .ومن غري املحتمل أ ْن
ِ
سياسات ت ُفيض إىل تحقيق عوائد للجميع عىل املدى
تتبع املجتمعاتُ عالية االستقطاب
كل فئة اجتامعية ستكون مرت ّدد ًة يف إعطاء التزام طويل األمد ،وتبقى كام
الطويل؛ وذلك أل ّن ّ
هو حالها ُمك ّرس ًة لتأمني ثروتها الخاصة .وأسو ٌة بهذا النقاش ،فإ ّن انعدام االستقرار هذا يح ّد
من قدرة الحكومة عىل الر ّد عىل الصدمات .فالنزاعات التوزيعية (أي "الناشئة عن توزيع
العوائد واملنافع") ،التي ت ُشعلها الصدمات الخارجية ،تعمل عىل تعظيم التكاليف االقتصادية
لتلك الصدمات ،وهذا يؤ ّدي بدوره إىل إضعاف اإلنتاجية التي ت ُستخدم معها موارد املجتمع.
ومر ُّد ذلك ،يف جزء كبري منه ،يعود إىل أ ّن االستقطاب االجتامعي يُص ّعب عملية بناء التّوافق
حول تغيري السياسات استجاب ًة لألزمات.

 1-4ملاذا أصبح اإلنصاف مسألة مستعجل ًة اآلن؟

إضاف ًة إىل األسباب املرشوحة أعاله ،فإ ّن اإلنصاف أخذ يكتيس صفة االستعجال؛ بسبب ما ال
يقل عن خمس تهديدات رئيسة عاملية من شأنها أ ْن تُق ِّوض عجلة التقدم امل ُتسارع نحو تحقيق
ّ
وسع العمراين) الرسيع،
ت
(ال
املالية،
واألزمة
الغذاء
أزمة
وهي:
لألطفال،
نصفة
م
تنمية
والتحضرّ
ُ
ّ ّ
وتغيرّ املناخ وتدهور النظام البيئي ،وتصعيد األزمات اإلنسانية ،والتّقشّ ف امل ُتعاظم يف أوضاع
املالية العامة للبلدان (اليونيسف 2011 ،أ).
تطرح فُ َرصاً للتّغيري والتجديد ،فيام
ويمُ كن لهذه االتّجاهات العاملية أيضاً ،مهام كانت ُملِ َّحةً ،أن َ
لو اغتنمت الحكومات والجهات املعنية األخرى هذه التّح ّديات إليضاح التزامها بالنتائج
امل ُ ْنصفة للتنمية ،مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية ،وأن تعمل معاً لترسيع عجلة التقدم نحو
واضح:
بلوغها .إ ّن االهتامم املركزي لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية مع تحقيق اإلنصاف أم ٌر
ٌ
أي الحاج ُة إىل وضع األطفال الفقراء واألسوأ حاالً واألُرس الفقرية واألسوأ حاالً عىل ُسلّم
ُ
والتفاؤل بالخري هو أ ّن ال ّدفع
األولويات ،وإىل تعميق االستثامر من أجل التنمية .فال ُبرشى
مستوى من الترّ كيز أكرب عىل اإلنصاف يف التنمية البرشية قد أخذ يحش ُد ال ّزخم عىل
باتجاه
ً
املستوى الدويل .أ ّما األساس الذي يقوم عليه هذا ال ّدفع فهو يتلقّى الدعم بصورة متزايدة يف
تقارير واسرتاتيجيات األمم املتحدة ،وكذلك عن طريق التحليالت امل ُستقلة التي ت ُجرى ،ومن
املانحني .كذلك فقد أخذت السياسات الوطنية والتحالفات الدولية تُركّز أكرث فأكرث عىل تحقيق
نتائج تنموية ُمنصفة.
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 1-5ما هي االنعكاسات عىل وظيفة التقييم؟

مينح الفرص لها:
يفرض الرتكيز امل ُتج ّدد عىل اإلنصاف تح ّديات مهمة أمام وظيفة التقييم ،كام ُ
فام هي االنعكاسات والتّبعات املنهجية عىل تصميم التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،ويف
أي تقييم ُمركّز عىل اإلنصاف
إجرائها ،وإدارتها واستخدامها؟ وما هي األسئلة التي يجب عىل ّ
أن يجيب عليها؟ وما هي التّح ّديات الكامنة يف التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف؟ إ ّن هذه
الوثيقة ،جنباً إىل جنب مع املصادر اإللكرتونية املذكور آنفاً ،تمُ ثّل محاول ًة أُوىل للتّص ّدي لهذه
التحديات.
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القسم –  :2تعريف ال ّتقييامت امل ُ َركِّزة عىل
اإلنصاف
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

 2-1ما هو املقصود بالتقييامت املركزة عىل اإلنصاف؟

التقييم امل ُركِّز عىل اإلنصاف هو ُحك ٌم يصدر بشأن مدى مالءمة السياسات والربامج واملشاريع
املعنية بتحقيق نتائج تنموية ُم ْن ِصفة ،وبشأن ف َّعاليتها ،وأثرها واستدامتها .ويف ظروف األزمات
اإلنسانية ،يَصدر هذا الحكم بشأن املدى الذي تُغطيه السياسات والربامج واملشاريع املعنية
بتحقيق نتائج تنموية منصفة ،ودرجة ترابطها ومتاسكها .ويشتمل التقييم امل ُركِّز عىل اإلنصاف
عىل عملية دقيقة ،ومنهجية وموضوعية يف تصميم املعلومات ،وتحليلها وتفسريها ليك تتس ّنى
اإلجابة عىل أسئلة محددة  ،مبا يف ذلك األسئلة التي تُشكّل باعث قلقٍ للفئات األسوأ حاالً 1وهو
يُوفِّر تقييامت لكل ما يساهم أو ال يساهم يف الح ّد من اإلجحاف ،ويُ رْ ِب ُز النتائج املقصودة وغري
املقصودة للفئات األسوأ حاالً ،وكذلك للفجوات بني الفئات األحسن حاالً ،والفئات متوسطة
الحال والفئات األسوأ حاالً .كذلك يُوفّر هذا التقيي ُم دروساً اسرتاتيجي ًة لتوجيه صانعي القرار
وإلطالع الجهات املعنية عىل ذلك .وتُوفّر التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف معلومات قامئة عىل
األدلة ،وموثوق بها ،وجدير ٌة باالعتامد عليها ومفيدة ،مام يمُ كّن من تضمني هذه االستنتاجات،
والتوصيات و الدروس امل ُستفادة يف عملية ُصنع القرار ،يف الوقت امل ُناسب.

 2-2ملاذا تدعو الحاج ُة إىل ال ّتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف؟

تَنظ ُر التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،بطريقة واضحة ،يف أبعاد اإلنصاف يف التدخالت املعنية
ُ ،متع ّدي ًة بذلك البيانات الكمية التقليدية لتصل إىل تحليل التّغيرّ يف السلوك ،والعمليات
واملواقف االجتامعية امل ُعقّدة ،وتجمع املعلومات عن الفئات امل ُه ّمشة اجتامعياً ِم ّمن يص ُعب
الوصول إليها .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ت ُويل اهتامماً خاصاً

1

أل َن البلدان املختلفة واملنظامت املختلفة تستخدم مصطلحات مختلفة ،مثل الفئات السكانية امل ُقصاة (امل ُستبعدة) ،أو
املحرومة (األقل حظاً) ،أو امله ّمشة أو الضعفية (املستضعفة) ،يُستخ َد ُم مصطلح "الفئات األسوأ حاالً" يف هذا السياق لإلشارة
إىل الفئات السكانية األش ّد معانا ًة بسبب اإلجحاف.
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الس ّ
ياق ،يف حني تستخدم تصاميم تقييم األثر التقليدية 2تصميم
بتحليل العمليات وتحليل ِّ
مجموعة املقارنة (أي املجموعة التي تُستخدم كأسس للمقارنة) ألغراض االختبار القبيل /
االختبار البعدي ،الذي ال يدرس العمليات التي تُنفّذ بوساطتها التدخالت ،وال يدرس أيضاً
السياق الذي تعمل فيه تلك املبادرات.
ولكن من األهمية مبكان إبراز أنّه مع إدخال بعض األدوات التحليلية واستخدامها (وبخاصة
إطار نقاط االختناق يف العرض) ،فإ ّن معظم أساليب جمع وتحليل بيانات التقييامت امل ُ َركِّزة
عىل اإلنصاف ت ُبنى عىل املنهجيات املألوفة واملعروفة مسبقاً لدى العديد من املامرسني يف
ينصب عىل تنقيح األساليب القامئة وإعادة توجيهها ،
مجال تقييم التنمية .لذلك فإ ّن الرتكيز
ُّ
وكذلك عىل تعزيز القدرات الوطنية الستخدام تلك األساليب ،بدالً عن البدء بتطبيق نهج
جديد بالكامل.

 2-3أغراض التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف

تُسهم التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف يف الحوكمة الرشيدة للسياسات ،والربامج واملشاريع
امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف لألغراض املرشوحة تالياً .وسوف تتباين هذه األغراض بحسب السياق،
وطبيعة التّدخّل ،ومصالح الرشكاء ،من جملة عوامل أخرى.
املُساءلة :يضمن التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف أن تكون التقارير التي ت ُ َع ُّد عن مالءمة التدخالت
املنارصة لإلنصاف ،وأثرها ،وف ّعاليتها ،وكفاءتها واستدامتها ،مستندة إىل األدلة.
ٍ
دخالت
ال ّتعلّم التنظيمي وال ّتحسني :تُوفّر املعرف ُة الناتجة عن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ُم
بالغة األهمية يف القرارات الرئيسة التي ينبغي اتّخاذها لتحسني التدخالت امل ُ َركِّزة عىل
اإلنصاف .ويف حالة التقييامت التي تشمل بلداناً متعددة أو التقييامت األقاليمية (املناطقية)
 /العاملية أو كلتي التّقييامت ،يمُ كن استخدام التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف الختبار
االفرتاضات األساسية لنهج اإلنصاف يف سياقات سياسية ،وجغرافية ،وثقافية واجتامعية مختلفة.
وميكن أن تشتمل بعض االفرتاضات التي ينبغي اختبارها ،واألسئلة التي ينبغي طرحها عىل ما
ييل:
• ما مدى ف ّعالية نهج اإلنصاف يف مختلف السياقات؟ عىل سبيل املثال:
– مقارنة مدى ف ّعالية نهج اإلنصاف يف البلدان الفقرية التي لديها فئة سكانية أسوأ حاالً
كبرية ومبعرثة ،مع البلدان ذات الدخل املتوسط التي لديها فئة سكانية أسوأ حاالً
ولكنها أصغر حجامً.
2
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نحن نستخدم مصطلح "تصميم تقييم األثر التقليدي" لإلشارة إىل التصاميم التي تَستخدم مقارنة االختبار القبيل واالختبار
ُحسنة ،والتدريب عىل
البعدي للفئة السكانية املتلقية للتدخل (عىل سبيل املثال ،امل ُكمالت التغذوية ،وإمدادات املياه امل ّ
تتلق ذلك التدخل .وتُستخدَم مجموعة
القيادة املجتمعية ،وبرنامج مكافحة الفساد) ،مع مجموعة مقابلة لتلك املجموعة مل ّ
التّحكّم أو مجموعة املقارنة كعامل مخالف للحقائق لإلجابة عىل السؤال" :ما هي الحالة التي كانت سوف تكون عليها
مبسطة أكرث "ما هو الفارق الذي أحدثه مرشوع
مجموعة املرشوع (التدخل) لو أ ّن التّدخل مل يكن ليحدث؟" أو بصورة ّ
التدخل؟"
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– مقارنة مدى ف ّعالية نهج اإلنصاف يف البلدان التي لديها التزام قوي باإلنصاف (حيث
قد ال تكون التكاليف مسأل ًة رئيسةً) ،مع البلدان األقل التزاماً باإلنصاف ،حيث قد
تكون للكلفة ولسهولة التنفيذ أهمية بالغة.
• هل يمُ كن لنهج اإلنصاف أن يُحقِّق نتائج رسيعة؟ ما هي "املردودات الرسيعة"3؟ ما هي
املجاالت والقطاعات االسرتاتيجية التي يمُ كن فيها للنتائج الرسيعة أ ْن تتحقّق أو ال تتحقّق؟
هل هذه النتائج مستدامة؟ ما هي العوائق التي تعرتض سبيل النتائج الرسيعة؟
• ما هو مستوى النتائج التي يمُ كن تحقيقها ضمن اإلجراءات التشغيلية القامئة للمؤسسات
امل ُنفِّذة ،وما هي النتائج التي تتطلّب املزيد من التغيري يف النظام األسايس؟

ُ
أي تقييم ُم َركِّز
منارصة السياسات القامئة عىل األدلة : 4تُوفّر
املعارف امل ُنتَجة من خالل ّ
عىل اإلنصاف أدل ًة تؤث ّر عىل القرارات الرئيسة الخاصة بالسياسات بهدف ضامن أ ّن
ُحس ُن رفاه الفئات األسوأ حاالً.
السياسات القامئة واملستقبلية سوف ت ُع ِّز ُز اإلنصاف وت ِّ
ويُوفّر التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف املعلومات التي تتوافر فيها اإلمكانية الكامنة لحشد
موارد الرشكاء الرئيسيني ،وااللتزام السيايس من أجل برامج وسياسات ُمنارصة لإلنصاف.
اإلسهام يف إدارة املعرفة :يُساعد فه ُم ما يعمل بنجاح وما ال يعمل يف مجال التدخالت
رش ال ِع رَ َب املستفادة لتصل إىل شبكات املعرفة الوطنية
املنارصة لإلنصاف ،وضامن أ ْن ت ُن َ
والعاملية  ...يُساع ُد يف ترسيع التّعلّم ،وتج ّنب األخطاء ،وتحسني الكفاءة والف ّعالية .ومن
املهم جمع قاعدة األدلة ،وال سيّام الناتج منها من الربامج االبتكارية الهادفة إىل تعزيز
اإلنصاف ،لتوضيح ما يعمل بنجاح يف السياقات القُطرية املتن ّوعة.

ويف حالة التّدخالت املنارصة لإلنصاف بعينها ،يُسهم التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف يف
تحقيق غرضني أساسيني إضافيني ،هام:
3

يُستخدم مصطلح "املردودات الرسيعة  :"quick-winsلإلشارة إىل اآلثار التي يمُ كن تحقيقها بسهولة ،وبطريقة اقتصادية وغري
جدلية سوف توضّ ح عملياً للرشكاء منافع النهوج املقرتحة .ويشار أيضاً إىل هذا املصطلح بعبارة "الثِّامر الدانية" أو "املسائل
غري الخالفية "."low-hanging fruits
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تحص َل من
غالباً ما يُستخدم مصطلح "قائم عىل األدلة " ،"evidence-basedليعني ضمناً أ ّن الدليل الوحيد املوثوق به قد َّ
تجارب التّحكّم العشوائية ،مع تصاميم شبه تجريبية قوية (باستخدام أساليب تقابلية إحصائية ،مثل "مطابقة درجة امليل"،
باعتبار هذا األسلوب النهج األفضل الثاين)َ .غيرْ َ أ ّن مؤلّفني من أمثال "دونالدسون و كريستني ومارك ( ،)2009و ريرب ،و ليوو
و لنغ" ( ،)2010يؤكِّدون أ ّن املجاالت األكادميية املختلفة ،والجهات املعنية امل ُختلفة لديها كلها توقّعات مختلفة ملا يُعترب دليالً
"موثوقاً به" وبرهاناً ُمقنعاً عىل ف ّعالية التدخل .ويشري هؤالء املؤلّفون ومؤلّفون آخرون غريهم إىل أنّه رغم أ ّن العديد من
السببيّة ،إال أ ّن الواقع يقول أ ّن مثة
امل ُقيِّمني يفرتضون أ ّن العامل اإلحصايئ املخالف للحقائق يُعترب الطريقة الوحيدة لتقييم ّ
العديد من املجاالت ،مثل التحقيق الجنايئ ،والفيزياء ،والتاريخ االقتصادي ،والصحة العامة ،حيث من املمكن بصورة نادرة أن
السبب ّية ما هو إال أحد نهوج عديدة ،وهو
تُستخدم مجموعات مقارنة مطابقة إحصائياً .ولذلك ،فإن نهج التقييم التجريبي إىل ّ
بكل تأكيد ليس املعيار.
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بحق
متكني الفئات األسوأ حاالً :إذا ما أُريد للتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف أ ْن يكون ذا صلة ّ
بالتدخالت التي يتمثّل هدفها يف تحسني رفاه الفئات األسوأ حاالً ،فإ ّن عمليات التقييم امل ُ َركِّز
مستوى من املشاركة أوسع للفئات األسوأ ،وتيسري
عىل اإلنصاف يجب أ ْن تُستخ َد َم يف تعزيز
ً
الحوار فيام بني راسمي السياسات وممثّيل الفئات األسوأ حاالً ،وبنا َء التّوافق ،وإيجاد اإلمكانية
لتقبّل " "buy inالتوصيات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن إرشاك تلك الفئات يف التقييم امل ُ َركِّز عىل
اإلنصاف يمُ كن أ ْن يكون عامالً متكينياً .فهذا اإلرشاك ينقل إليهم املهارات ،واملعلومات والثّقة
بالنفس ،وهو بذلك يُع ّزز "التّفكري التّقييمي" .evaluative thinkingويمُ كن لهذا اإلرشاك أيضاً
أ ْن يُق ِّوي قدرات الفئات األسوأ حاالً ليك تكون منارص ًة ف ّعالة استنادا ً إىل األدلة .كذلك يمُ كن
الستخدام التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ،كاسرتاتيجية للربمجة بهدف تحقيق التّمكني ،أ ْن يكون
ناجعاً ،كام يمُ كنه أ ْن يُع ّزز األغراض األخرى للتقييم.
تطوير القدرات الوطنية خدم ًة لنظام الرصد (املتابعة) والتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف :يجب
عىل البلدان (السلطات املركزية واملحلية ،واملنظامت الحكومية ومنظامت املجتمع املدين) أن
متتلك وتقود أنظمتها الوطنية للرصد والتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف .ويجب عىل املنظامت
الدولية أ ْن تدع َم تطوير قدرات الرصد والتقييم الوطنية امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،وذلك لضامن
أن تكون تلك القدرات ُمستدامةً ،وأ ْن تكون املعلومات والبيانات التي تُ ْنتَج ذات صلة
بالسياقات املحلية ،بينام تكون متوافق ًة مع معايري الرصد والتقييم.

 2-4متكني الفئات األس��وأ ح��االً ،مبن فيها األطفال ،من خالل
عمليات ال ّتقييم امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف

كام سبقت مشاهدته أعاله ،يجب استخدام عمليات التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف لتمكني
مدى ممكن ،وكذلك لضامن أ ْن تكون أسئلة التقييم ذات صلة
الفئات األسوأ حاالً إىل أقىص ً
بوضع تلك الفئات .وهذا له تبعتان رئيستان:
يجب أ ْن يكون التقيي ُم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ُمراعياً للحساسيات الثّقافية ،وأ ْن ُيويل اهتامماً
شديدا ً باألخالق .ويجب عىل امل ُق ِّيمني أن يُراعوا الجوانب املحلية من امل ُعتقدات ،والعادات
رصفوا بنزاهة وأمانة يف عالقاتهم مع جميع الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات
والتقاليد ،وأن يت ّ
األسوأ حاالً ،حسبام ورد يف معايري التقييم ضمن منظومة األمم املتحدة (فريق األمم املتحدة
املعني بالتقييم .)2005 ،ومبا يتوافق مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقيات حقوق
اإلنسان األُخرى ،يجب عىل امل ُق ِّيمني ،الذين يُجرون التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ،أن يعملوا
وفق القيم الدولية .ويجب أ ْن يكون امل ُق ِّيمون عىل وعي بالفروقات يف الثقافة ،والتقاليد
املحلية ،واملعتقدات واملامرسات الدينية ،والتفاعل الشخيص وأدوار النوع االجتامعي ،واإلعاقة،
والعمر واالنتامء العرقي .كذلك يجب أن يكونوا مراعني للتّبعات املمكنة لهذه الفروقات عند
التخطيط إلجراء التقييامت ،وتنفيذها وإعداد التقارير عنها .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل
املق ّيمني أن يضمنوا أ ْن تتّصف اتصاالتهم مع األفراد باالحرتام .ويجب عىل املق ّيمني أن يتج ّنبوا
اإلساءة إىل كرامة أولئك األشخاص الذين يُصبحون عىل اتصال معهم أثناء مسرية التقييم ،وإىل
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احرتامهم لذواتهم .ومبعرفة أ ّن التقييم يمُ كن يف أغلب األحيان أ ْن يؤث ّر َسلباً عىل مصالح بعض
الجهات املعنية ،يجب عىل املق ّيمني أ ْن يُجروا التقييم ،وأ ْن يُبلّغوا الغرض من إجرائه ونتائجه
بطريقة تحرتم بوضوح كرامة الفئات األسوأ حاالً ،وتقديرهم للذات.
يجب أ ْن يستخدم التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف عمليات تقييم تشاركية أو متكينية أو كليهام
معاً بهدف ضامن مشاركة الفئات األسوأ حاالً أو اضطالعها بدور القيادة املشرتكة أو كليهام ،يف
عملية التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ابتدا ًء من مرحلة التصميم .ويجب أ ْن ت ُويل عمليات التقييم
امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف اهتامماً خاصاً باالختالالت القامئة يف ميزان العالقة القامئة عىل القوة بني
الفئات األسوأ حظاً والفئات األخرى يف املجتمع .وهذا يهدف إىل تج ّنب أ ْن تكون الفئات األسوأ
حاالً واملشاركة يف التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف مج ّرد "موفِّري" معلومات أو حتى أ ْن تكون
موضع تالعب أو إقصاء .كذلك يجب أ ْن يضمن اختيا ُر الجهات املعنية املشاركة يف عمليات
التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف أن تَ ْع َم َل العملياتُ واألساليب املستخدمة عىل تصحيح أمناط
اإلجحاف واإلقصاء ،ال عىل تعزيزها .كام يجب أن تكون التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف أيضاً
ُمدرك ًة للعالقات القامئة عىل القوة داخل الفئة األسوأ حاالً ذاتها .ففي داخل الكثري من فئات
األقليات العرقية والفئات ما دون املحرومة ،ت ُه َّم ُش قطاعات بعينها تهميشاً آخر عىل أساس
عوامل من قبيل العمر ،والنوع االجتامعي ،وملكية األرايض ،والرثوة النسبية ومنطقة املنشأ.
للحساسية الثقافية بهدف احرتام األعراف الثقافية ،أثناء ضامن أ ْن
ويقتيض األم ُر مراعا ًة كبرية ّ
تكون الفئات امله ّمشة قادر ًة عىل املشاركة ،وتتوافر لها إمكانية الحصول عىل الخدمات.
يجب أيضاً أ ْن تُرشك الّتقييامتُ امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف األطفال كلام كان ذلك مالمئاً؛ أل ّن األطفال
أيضاً من بني الفئات األسوأ حاالً .وتوفّر اتفاقية حقوق الطفل توجيهاً أ ّوليّاً واضحاً ملشاركة
أي االتفاقية – عىل رضورة أ ْن تُوىل آراء األطفال
األطفال يف عملية التقييم ،حينام ُّ
تنص – ْ
متسهم .ويجب أ ْن ال يُستخ َدم
االعتبار الواجب وأ ْن تؤخذ يف ال ُحسبان يف كل املسائل التي ّ
هؤالء األطفال فقط بصفة "موفِّري" بيانات ،أو رعايا ت ُستخ َدم ألغراض التحقيق (اتفاقية
حقوق الطفل .)1990 ،وتنص املادة  13من اتفاقية حقوق الطفل عىل أ ّن لألطفال الحق يف
حرية التعبري ،ويشمل هذا الحق حرية طلب املعلومات واألفكار ،وتلقّيها وإذاعتها بالقول أو
الكتابة أو الطباعة ،أو الف ّن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل .فمشاركة األطفال ليست
الحق
مج ّرد واحدة من الشّ كليات الرسمية؛ إذ يجب أن يكون األطفال عىل إطّالع تا ٍّم بذلك ّ
وأن يفهموا عواقب التّعبري عن آرائهم وأثر ذلك التعبري .أما النتيجة املبارشة لذلك ،فهي أ ّن
حق وليست
األطفال أحرا ٌر بأ ْن ال يُشاركوا ،ويجب أ ْن ال يُضْ َغ َط عليهم ليك يُشاركوا .فاملشارك ُة ٌّ
التزاماً.
فارق مه ٌّم للتّمييز بني وضع األطفال الذين يُشكِّلون جزءا ً
عند النظر يف مشاركة األطفال ،مثة ٌ
من أرس معيشية مؤدية لوظائفها أو من فئات اجتامعية (رمبا ال يرغب فيها الكبار الراشدون
يف إرشاك األطفال يف القرارات ذات العالقة برفاهيتهم) ،وبني وضع العديد من األطفال ،مثل
األطفال الجنود ،واألطفال ضحايا االتّجار أو أطفال الشوارع الذين قد ال يشكّلون جزءا ً من أية
أرس معيشية مؤ ّدية لوظائفها .ويف هذه الحالة األخرية ،رمبا يكون "الخرباء" ،أو الجهات
13
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الحكومية أو املجتمعات املحلية هي التي ق ّررت (رصاح ًة أو ضمناً) بأ ّن األطفال ال يستطيعون
التّح ّدث عن أنفسهم .ويمُ كن ال ّنظر إىل ذلك من عدة زوايا لتعريف طبيعة مشاركة األطفال.
وقد استخدم "روجر هارت ( "Roger Hartهارت )1992 ،مقياساً ُمد ّرجاً من مثاين درجات،
يسري ابتدا ًء من املشاركة التي يُبادر بها األطفال إىل املشاركة الشكلية أو ال ّرمزية من جانبهم،
تندرج ضمن
ث ّم إىل تجميل آراء األطفال أو التالعب بها من جانب الكبار .أما الجهود التي
ُ
املشاركة الشكلية أو التجميلية أو التالعبية فهي تُخفق يف بلوغ هدفها الرامي إىل تعزيز
مشاركة األطفال ،فضالً عن أنّها أيضاً تُضْ ِع ُف الثقة بعملية التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ،بل إنها
تُضعف كذلك الثّقة باملنظامت املشاركة يف التقييم وتُق ّوض بالتايل معنى حق الطفل يف
املشاركة (اليونيسف.)2002 ،
الس ُ
يخصها
فالسياقات السياسية ،واالجتامعية واالقتصادية سوف يكون لها ما ّ
ياق مه ٌّم أيضاًّ .
ِّ
من األع �راف واملامرسات املؤسسية عىل مختلف املستويات (الوطنية ،وشبه الوطنية،
واملجتمعية املحلية واألرسية) .وسوف تُحايب ،يف منابر مختلفة( ،أو تح ُّد من) من املشاركة
التحليل أ ْن يكشف ال ّنقاب عن الطريقة التي يح ّد فيها السياق
ُ
بدرجات مختلفة .ويستطيع
من املشاركة ،وكذلك عن الطريقة التي يمُ كن بوساطتها زيادة حجم املشاركة .ويربط "إطار
العمل الالزم لتعزيز مشاركة اليافعني الف ّعالة" ،الذي أع َّده "راكش راجاين "Rakesh Rajani
الجانبني أعاله :السياق والعالقة بني األطفال والكبار ال ّراشدين ،مع عوامل أخرى بهدف تعريف
طبيعة املشاركة .فإطارا العمل هذان ليسا مناسبني لتصميم الربامج فحسب ،بل إنّهام أيضاً
مناسبان لتعريف النشاطات التشاركية الالزمة لألبحاث العلمية ونشاطات الرصد والتقييم؛
مبعنى أين يُشارك األطفال ،ويف أية أدوار ،ومن خالل أي نوع من التفاعل مع الكبار الراشدين.
فإذا كان نشاط الرصد والتقييم ذاته مص ّمامً لبناء املشاركة ،فيجب عىل املديرين وامل ُقيِّمني أن
يُح ّددوا كيفية تأثري ال ّنشاط عىل قُدرات األطفال وبيئتهم الداعمة ،وبالتّايل عىل فُ َر ِصهم يف
املشاركة.
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طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

تُركّز هذه الوثيقة عىل إدارة التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،وتق ّدم التفاصيل الفنية الرضورية
لضامن تنفيذها تنفيذا ً صارماً من الناحية الفن ّية .ويُستخ َد ُم مصطلح "مدير التقييم" يف جميع
ثنايا الوثيقة ليصف الشخص املسؤول عن تنظيم عملية التقييم وقيادتها ،مبا يف ذلك تنسيق
هذه العملية ،1والذي سوف يتسلّم تقرير التقييم ،ويضمن جودته .ويُستخدم مصطلح " ُم َق ِّيم"
" /فريق التقييم" لوصف الشخص أو الفريق الذي يجمع البيانات ويُقيّمها ،ويُ ِع ُّد التقرير عن
االستنتاجات والتوصيات.

القسم – :3
2
االستعداد إلجراء ال ّتقييم
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

من امله ّم ،قبل البدء يف أية عملية تقييم ،تقدير ما إذا كانت أبعاد اإلنصاف قد أُ ِخذت بعني
أي تدخل .فلهذا التقدير أهمي ٌة أساسيةٌ؛ أل ّن
االعتبار ،بصورة وافية ،أثناء عملية تصميم وتنفيذ ّ
مراعاة حقوق اإلنسان وتج ّنب التمييز رشطان رضوريان للتنمية املستدامة ،وبناء عىل ذلك،
فإ ّن جميع التدخالت التي تُنفّذها اليونيسف معنية بتناول قضية حقوق اإلنسان وقضية
اإلنصاف .ونتيجة لذلك ،يقع عىل عاتق اليونيسف التزا ٌم بأ ْن تأخذ هذه األبعاد بعني االعتبار
الحق أيضاً يف
عندما ت ُخطِّط لتنفيذ تدخل ما ،ويكون للمستفيدين من تدخالت اليونيسف ّ
املشاركة يف تلك التدخالت بطريقة ترتقي بحقوق اإلنسان وباإلنصاف.
ألي تدخل عندما يتم تناولها أثناء عملية تصميم
من السهل بدرجة أكرب تقييم أبعاد اإلنصاف ّ
التدخل ،وتنفيذه ثم مراقبته .غري أ ّن واقع الحال يُفي ُد بأ ّن التّدخالت ال تعمل َدوماً عىل إدماج
حقوق اإلنسان واإلنصاف يف مك ّوناتها .فحتّى وإ ْن كان إدماج اإلنصاف ليس مح ّط االهتامم
والرتكيز ،من امله ّم دامئاً ملدير التقييم ولفريق التقييم كليهام أ ْن تتوافر لديهم جميعاً املهارات
واملعارف لضامن التقييم الجيد ألبعاد اإلنصاف أثناء إجراء عملية التقييم.

	1يمُ كن أن ترتاوح مسؤولية مدير التقييم عن تصميم عملية التقييم بني املسؤولية األولية عن وضع وتطوير التصميم الذي سوف
يُنفّذه فريق التقييم ،وبني توفري املبادئ التّوجيهية العامة لفريق التقييم الذي سوف يُط ّور التصميم الفني .وعندما يت ّم
التفويض بإجراء التقييم من خالل طلب الستدراج العروض ،قد يُطلب من املقيِّمني امل ُهت ِّمني والرشكات املهتمة تقديم
معب عنها كثريا ً بشأن تصميم التقييم.
مقرتحات رّ
يستند هذا الفصل إىل وثيقة "إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف التقييم" وقد جرت مواءمته منها ،فريق األمم
2
املتحدة املعني بالتقييم.2011 (Integrating human rights and gender equality in evaluation, UNEG, 2011) ،
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القسم –  :3االستعداد إلجراء التّقييم

 3-1تحديد إمكانية تقييم أبعاد اإلنصاف يف التدخل املعني

3

إ ّن عملي َة "تقدير إمكانية التقييم  "evaluability assessmentمتري ٌن يُساع ُد يف تحديد ما إذا
كان من املمكن تقييم أحد التدخالت ،وإذا ما كان مث ّة ُم ِّرب ٌر إلجراء التقييم ،و إذا ما كان
التقيي ُم ممكناً من الناحية العملية ،و إذا ما كان من املحتمل أ ْن يُوفِّر معلومات مفيدة .فهذا
التمرين يُق ّد ُر إذا ما كان التقييم قادر عىل تحقيق أهدافه ضمن اإلطار الزمني املقرتح (عىل
سبيل املثال ،رمبا يكون من املبكر جدا ً تقدير أنواع مح ّددة من النتائج أو التأثريات) ،وضمن
حدود املوازنة املقرتحة ،وامل ُدخالت الزمنية .أما الغرض من التمرين فهو ليس فقط لتقرير إذا
ما كان يمُ كن إجراء أو عدم إجراء التمرين  ،بل أيضاً للتحضري التدخل بهدف ضامن توافر
الرشوط الرضورية إلجراء التقييم .كذلك يجب أن تُشري "إمكانية التقييم" إىل أية تح ّديات
سياسية ،واجتامعية وثقافية بعينها ،إىل جانب اإلشارة إىل التّح ّدي الفني الذي يواجه إجراء
التَّقييم امل ُركِّز عىل اإلنصاف .ستساعد هذه اإلشارة عىل اتخاذ قرارات عن مستوى التحليل
املعني باإلنصاف الذي يمُ كن للتقييم أن يُغطيه واقعياً.
تندرج التدخالت عموماً يف فئتني:
ُ

ُ
اإلنصاف مح َّط الترّ كيز األسايس للتدخل.
أ) حيث يكون
ُ
اإلنصاف مح َّط الترّ كيز األسايس للتدخل.
ب) حيث ال يكون
ويجب أن تشتمل جميع التقييامت يف كلتا الفئتني عىل تقدير تقييمي ألبعاد اإلنصاف يف
ُ
اإلنصاف مح َّط تركيز أسايس للتقييم.
التدخالت .فبالنسبة إىل التدخالت يف الفئة األوىل ،سيكون
أما التدخالت التي تندرج يف الفئة الثانية ،حيث ال تكون حقوق اإلنسان واإلنصاف مح ّط
الرتكيز األسايس ،فسوف تتباين التدخالت يف املدى الذي تكون فيه عنارص اإلنصاف رصيح ًة يف
تصميم الربنامج.
سوف تختلف التّدخّالت أيضاً اعتامدا ً عىل إذا ما كانت املعلومات التفصيلية قد ُج ِم َعت عن
مختلف الفئات بشكل منهجي .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن التّدخّالت التي تندرج يف الفئة الثانية
سوف تختلف يف اهتاممها باإلنصاف أثناء التنفيذ .ويف الفئتني كلتيهام ،فإ ّن أساليب وإجراءات
التقييم الالزمة لتقييم أبعاد اإلنصاف ستكو ُن مامثل ًة رغم أ ّن أسئلة التقييم قد تختلف.
أي تدخل من منظور اإلنصاف ،فسوف يواجه مدير التقييم /
فعند ال ّنظر يف إمكانية تقييم ّ
كل منها يتطلّب استجاب ًة مختلف ًة كام هو
فريق التقييم نطاقاً متن ّوعاً من األوضاع املختلفةٌّ ،
معروض يف الجدول –  1تالياً ،يتضمن مستويات عديدة من إمكانية تقييم أبعاد اإلنصاف ،التي
ينبغي النظر فيها ،كام يتضمن معلومات حول خصائص التدخالت والنهوج التي ت ُستَ ْخ َدم
ملواجهة التحديات .ويف جميع الحاالت ،فإن مدير التقييم  /فريق التقييم سوف ميتلك نهوجاً
3

يستند هذا الفصل إىل وثيقة "إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف التقييم" ،وجرت مواءمته منها ،فريق األمم
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طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

بديل ًة لتناول التح ِّديات التي تواجه إمكانية التقييم .كذلك ،فإ ّن عملية التدخل يمُ كن أن تطرح
مجموع ًة متوالف ًة من الخصائص أدناه .ويف هذه الحالة ،يُوىص باستخدام نهج مختلط للتعامل
مع التحديات التي تواجه إمكانية التقييم.
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الجدول –  :1تحديد إمكانية تقييم أبعاد اإلنصاف يف التدخل املعني*
ال ّنهوج املمكنة لتناول التحديات التي تواجه إمكانية التقييم

درست نظرية التدخل الخاصة بالتغيري بوضوح قضايا اإلنصاف (عىل سبيل املثال • ،تأكّد من أ ّن الرشوط املرجعية للتقييم تستفيد استفاد ًة
كامل ًة من املعلومات التي يُن ِتجها التّدخّل ،ومن آليات
حدّد التدخل ،منذ البداية ،املشكالت والتحديات التي تؤث ّر يف الفئات السكانية
املشاركة املعمول بها.
األسوأ حاالً ،ومناذج التمييز وعدم اإلنصاف يف املنطقة التي تحدث فيها هذه

إمكانية التقييم خصائص التدخل
ألجل اإلنصاف

عالية

الفوارق ،واالنتهاكات السياقية أو املنهجية للحقوق ،وما إىل ذلك).
• استشارة الجهات املعنية عام إذا كانت ما تزال هناك
مجاالت تحتاج فيها إمكانية تحسني اإلنصاف.
اإلنصاف ينعكس بوضوح يف تصميم التدخل (اإلط��ار املنطقي "،"log frame
واملؤرشات ،والنشاطات ،وأنظمة املتابعة والتقييم ،وآليات اإلبالغ (إعداد التقارير • التّصدّي ألية نقاط ضعف ممكنة ملعالجتها ،والتوصية
ورفعها).
بخطوات لتحسني إمكانية التقييم ،إذا اقتضت الرضورة
ذلك .استرش الجهات املعنية بشأن كيفية تحسني إمكانية
استفاد تصميم التدخل من تحليل قوي وشمويل للجهات املعنية صاحبة املصلحة،
التقييم.
والتي تضمنت الفئات السكانية األسوأ حاالً.
• إذا اقتضت الرضورة ،ضَ ِّمن التقييم األساليب واألدوات
استفاد تصميم التدخل من تحليل ُمحدّد بعينه لإلنصاف.
التي يمُ كنها أن ترصد البيانات الجديدة أو تق ّوي البيانات
تحتوي سجالت التّنفيذ وتقارير النشاط عىل معلومات حول كيفية تناول اإلنصاف.
املوجودة عن حقوق اإلنسان واإلنصاف (مثل املعلومات
عن الفئات السكانية الجديدة ،والتّغيريات يف السياق،
التدخل
نشاطات
مختلف
يف
ً)
ال
حا
األسوأ
الفئات
فيها
(مبا
املعنية
شاركت الجهات
وغريها).
مغزى ومن دون قيود.
بطريقة نشطة ،وذات
ً
• استخدم ّسياق التدخل (السيايس ،واملؤسيس والثقايف) فيام
رصدت أنظمة الرصد املعلومات الخاصة باإلنصاف (كوضع الفئات السكانية
يخدم مصلحة التقييم :عندما يكون السياق مؤاتياً ،استفد
املختلفة ،وغريها مثالً).
من هذا الدعم لضامن تحقيق تقييم تشاريك إىل ح ٍّد كبري.

* يستند هذا الفصل إىل وثيقة "إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف التقييم» ،وجرت مواءمته منها ،فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم.2011 ،
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من املمكن تحديد فئة مغايرة للواقع (مثل فئة سكانية ال تستفيد من التدخل
املعني باإلنصاف).

تقارير تقدّم سري العمل وتقارير النتائج الخاصة بالتدخالت ُم َركِّزة عىل اإلنصاف.
السياق (السيايس ،واملؤسيس ،والثّقايف وغريه من السياقات األخرى) الذي ين َّف ُذ
َ
ُ
ِّ
ِّ
سياق ٍ
التّدخّل ضمنه ٌ
مؤات يُفيض إىل التقدم بحقوق اإلنسان واإلنصاف.

ال ّنهوج املمكنة لتناول التحديات التي تواجه إمكانية التقييم

جرى جمع البيانات بطريقة تفصيلية (عىل سبيل املثال ،حسب النوع االجتامعي • ،تأكد من أ ّن قضايا اإلنصاف ،التي ُر ِصدت يف هذا التدخل،
هي األخرى ُمب ّينة كذلك يف التقرير.
والعرق ،والنشاط العرقي "اإلثنية" ،والعمر وغريها) ،تعكس التّن ّوع يف الجهات
املعنية.
• حيثام يمُ كن تحديد فئة ُمغايرة للواقع ،مثل مجموعة
املقارنة غري املتأث ّرة من التدخل ،يمُ كن النظر يف استخدام
تصميم شبه تجريبي.

إمكانية التقييم خصائص التدخل
ألجل اإلنصاف

عالية

متوسطة

درست نظرية التدخل الخاصفة بالتغيري قضايا اإلنصاف إىل ح ٍّد معينَّ  ،مع وجود • فهم أسباب وجود امل ُحدِّدات :هل هي أسباب سياسية ،أم
بعض مكامن الضعف يف بعض مجاالت التدخل.
عملية ،أم لها عالقة بأمور املوازنة أو بالزمن ،أم ت ُعزى إىل
محدودية الرباعة الفنية ،وما إىل ذلك؟ استَشرِ الجهات
جرى تبيان مسألة اإلنصاف يف تصميم التدخالت إىل ح ٍّد ما (قَصدا ً أو ِذكرا ً مثالً،
املعنية وارج��ع إىل الوثائق املتوافرة ،فقد ت ُوفّر تلك
ُفصل بوضوح ،وهي محدودة فقط بعدد
ولك ّن كيفية تناول قضايا اإلنصاف عملياً مل ت ّ
االستشارة أو ذلك الرجوع أفكارا ً مع ّمقة بشأن هذه
قليل من قضايا اإلجحاف .وكانت قضية اإلنصاف يف التصميم تتناول أرقاماً دون أ ْن
األسباب.
تتناول التّغيريات الفعلية يف اإلنصاف ،كام كانت مسألة اإلنصاف واضح ًة يف الوصف،
• أبرز محدودية إمكانية التقييم يف الرشوط املرجعية
ولكنها مل تكن واضح ًة يف اإلطار املنطقي وغري ذلك).
ٍ
أدوات وأساليب قد ت ُساع ُد
للتقييم .ضَ ِّمن تصمي َم التّقييم
استفاد تصميم التدخل من تحليل الجهات املعنية ،ولكن فئات سكانية من الفئات
عىل توليد معلومات عن اإلنصاف .وض ِّمنه أيضاً أدوات
األسوأ حاالً أُهملت.
وأساليب ت ُقوي مشاركة الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات
ّ
األسوأ حاالً.
استفاد تصميم التدخل من تحليالت اإلنصاف املحدودة.
• قم بإيالء اهتامم خاص بتحليل الجهات املعنية يف عملية
التقييم ،ومن يجب أ ْن يُشارك فيها .تأكد من أ ّن الفئات
التي أُهملت قد أُخذت يف الحسبان ،ومن كيفية شمولها
يف هذه املرحلة.

طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

متوسطة

تتضمن سجالت التنفيذ وتقارير النشاطات بيانات محدودة عن كيفية تناول مسألة • ضَ ِّمن عملية التقييم متريناً ما لتقوية تحليالت اإلنصاف
اإلنصاف ومعالجتها.
الحالية.

شاركت الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً يف عملية التدخل إىل ح ٍّد ما • اس َع ،أثناء عملية التقييم ،إىل البحث عن الرشكاء والوثائق،
الذين قد يوجد لديهم ،والتي قد يوجد فيها معلومات
(كأن يجري ،عىل سبيل املثال ،إبالغها أو التشاور معه ،ولكنها مل ت ُشارك يف صنع
مفيدة عن اإلنصاف مل يرصدها التّدخل بَ ْع ُد (عىل سبيل
القرار .ومل تعقد املشاورات إال مع بعض الفئات فحسب ،وما إىل ذلك).
املثال مكاتب التقييم  /اإلحصاءات الوطنية ،الوكاالت
رصدت بعض أنظمة الرصد بعض املعلومات عن اإلنصاف.
التنموية األخرى ،منظامت املجتمع املدين ،ومنظامت
املجتمع املحيل األخ��رى ،ووسائل اإلع�لام ،والجهات
ُج ِمعت معلومات ُمص ّنفة محدودة.
األكادميية ،وغريها).
السياقات األخرى) الذي يُ َن َّف ُذ
السياق (السيايس ،واملؤسيس ،والثّقايف وغريه من ِّ
ِّ
مؤات يفيض ،إىل ح ٍّد ما ،إىل التقدم بحقوق اإلنسان واإلنصاف • .البناء عىل السياق الذي يُ َن َّف ُذ فيه التدخل :فإن كان
التّدخّل ضمنه ٌ
سياق ٍ ُ
السياق ُمفضياً إىل التّقدّم باإلنصاف إىل ح ٍّد ما فقط ،حدِّد
ّ
منارصين وداعمني أساسيني لقضية اإلنصاف ،ثم أرشكهم
يف مرحلة تصميم التقييم.
• تناول ،أثناء عملية تحليل البيانات ،مسألة إذا ما كانت
امل ُحدّدات التي واجهت التدخل قد أحدثت أثرا ً سلبياً عىل
الفئات األسوأ حاالً .كذلك حلِّل األثر السلبي لعدم متكّنك
من تقييم وضع حقوق اإلنسان واإلنصاف تقييامً جوهرياً
(عىل سبيل املثال ،كيف يؤث ّر االفتقار إىل هذه املعلومات
والبيانات عىل استنتاجات عملية التقييم برمتها ،والتي
ستكون أساساً غري ُمكتملةً) .خُذ الجهات املعنية بعني
االعتبار ثم شاورها بشأن كيفية تحسني هذا الوضع.
• ضَ ِّمن تقرير التقييم بيانات عن اإلنصاف ،وتناول
امل ُحدِّدات ،وقدم التوصيات الالزمة للتحسني.
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منخفضة

• فهم األسباب التي أدّت إىل اإلخفاق :هل هي أسباب
سياسية ،أم عملية ،أم لها عالقة بأمور املوازنة أو بالزمن،
أم ت ُعزى إىل محدودية الرباعة الفنية ،وما إىل ذلك؟ شاور
الجهات املعنية وارجع إىل الوثائق املتوافرة ،فقد ت ُوفّر تلك
االستشارة أو ذلك الرجوع أفكارا ً مع ّمقة بشأن هذه
األسباب.

أخفقت نظرية التّدخل الخاصة بالتغيري يف ال ّنظر إىل أبعاد اإلنصاف يف تصميمها • ،أ ِع ْد بناء نظرية التّغيري واإلطار املنطقي غري املوجودين
بالتّعاون مع الجهات املعنية األساسية (انظر القسم – 7
وتنفيذها ومتابعتها ،أو أ ّن نظرية التغيري غري موجودة.
بشأن إجراء التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف يف ظل القيود
ً
بالغرض،
تفي
بصورة
ا
مع
كليهام
أو
اإلنصاف
تحليل
تحليل الجهات املعنية أو
مل يُ ْج َر ُ
املوجودة عىل أرض الواقع).
أو أ ّن هذين التحليلني غري موجودين.

بيانات اإلنصاف أو البيانات املص ّنفة أو كليهام غري متوافرة.

• أبرز محدودية إمكانية التقييم يف الرشوط املرجعية
ٍ
أدوات وأساليب قد ت ُساع ُد
للتقييم .ضَ ِّمن تصميم التّقييم
عىل توليد معلومات عن اإلنصاف .وض ِّمنه أيضاً أدوات
وأساليب تق ّوي مشاركة الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات
األسوأ حاالً.
• قم بإيالء اهتامم خاص بتحليل الجهات املعنية يف عملية
التقييم ،ومن يجب أ ْن يُشارك فيها .تأكد من أ ّن الفئات
التي أُهملت قد أُخذت يف الحسبان ،ومن كيفية شمولها
يف هذه املرحلة.
• ضَ ِّمن عملية إعداد تحليالت اإلنصاف يف عملية التقييم.
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منخفضة

كانت وما تزال مشاركة الجهات املعنية (وبخاصة الفئات األسوأ حاالً) يف عمليات • اس َع ،أثناء عملية التقييم ،إىل البحث عن الرشكاء والوثائق،
التصميم ،والتنفيذ والتدخل يف حدودها الدنيا.
اللذين قد يوجد لديهم ،والتي قد يوجد فيها معلومات
مفيدة عن اإلنصاف مل يرصدها التّدخل بَ ْع ُد (عىل سبيل
تقرير تقدم سري العمل وتقرير النتائج الخاصني بالتدخل ال يتناوالن قضايا اإلنصاف.
املثال مكاتب التقييم  /اإلحصاءات الوطنية ،الوكاالت
التنموية األخرى ،منظامت املجتمع املدين ،ومنظامت
املجتمع املحيل األخ��رى ،ووسائل اإلع�لام ،والجهات
األكادميية ،وغريها).
السياق ،حاول أن تحدِّد منارصين وداعمني
• عىل ال ّرغم من ِّ
لقضية اإلنصاف ،ثم أرشكهم يف مرحلة تصميم التقييم.

• قم بإيالء اهتامم خاص ،أثناء عملية تحليل البيانات،
مبسألة إذا ما كان التدخل قد أحدث أثرا ً سلبياً عىل جهات
السياقات األخرى) الذي يُ َن َّف ُذ
السياق (السيايس ،واملؤسيس ،والثّقايف وغريه من ِّ
ِّ
معنية بعينها ،وبخاصة عىل الفئات األس��وأ ح��االً .خذ
سياق ٍ
التّدخّل ضمنه ٌ
مؤات يُفيض إىل التقدم بحقوق اإلنسان واإلنصاف.
الجهات املعنية يف الحسبان وشاورها بشأن كيفية تحسني
هذا الوضع.
• أبرز التّحدّيات التي تواجه تناول مسألة حقوق اإلنسان
واإلنصاف يف تقرير التقييم ،وتحديدا ً ،يف القسم املعني
بالتقييم .ومبا أ ّن قضية حقوق اإلنسان وقضية اإلنصاف
يمُ ثِّالن أحد تفويضات األمم املتحدة ،ويجب أخذهام بعني
االعتبار يف جميع تصاميم التدخالت ،قدّم توصيات ُم َوكّدة
بشأن اإلجراء الفوري الذي ينبغي ات ّخاذه.

القسم –  :3االستعداد إلجراء التّقييم
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 :3-2تحديد الجهات املعنية بالتقييم ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً

كام شاهدنا أعاله ،فإ ّن املشارك َة يف تصميم وتخطيط وتنفيذعملية التقييم من قبل الجهات
املعنية (وبخاصة الفئات األسوأ حاالً) ،والتي تتأث ّر مبارش ًة بأية عملية تدخل (سواء كانو
املنفِّذين أم املستفيدين أو املستهدفني) ،هي مبدأٌ
أسايس من مبادئ التقييم امل ُركِّز عىل
ٌّ
اإلنصاف.

تتباين درجة مشاركة الجهات املعنية ومستواها يف عملية التقييم ،وينبغي أخذ التّحديات
املختلفة ،سواء أكانت مؤسسية أم ترتبط باملوازنة والوقت ،بعني االعتبار .غري أ ّن ضامن مشاركة
الجهات املعنية يُق ّوي املساءلة ،ويبني الثّقة واالتّفاق يف عملية التقييم ،ويُولّد املصداقية ،بل
وتستطيع هذه املشاركة نفسها أن تُسهم يف النهوض باإلنصاف .وتُبينّ ال ّدالئل اإلثباتية أيضاً أ ّن
مشاركة الجهات املعنية ت ُع ِّزز استخدام استنتاجات التقييم عن طريق زياد امللكية .وسوف
يحتاج مدير التقييم إىل املقارنة بني مستوى مشاركة الجهات املعنية وبني املنافع والقيود.
اإلطار –  :1تحديد درجة مشاركة الجهات املعنية*
يجب ال ّنظر يف األسئلة التالية عندما ت ُق ّرر الدرجة املالمئة من مشاركة الجهات املعنية:

 1كيف يمُ كن إرشاك الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً ،يف عملية التقييم بدرجات متباينة
من الكثافة؟ وما هي تبعات ذلك من حيث الجهود ،واإلطار الزمني واملوازنة؟
كل عىل انفراد؟ وإذا تم إرشاكهم معاً ،فام هي
 2هل يجب إرشاك جميع الجهات املعنية معاً أم ّ
العملية التي تضمن سامع جميع وجهات النظر بطريقة عادلة ،وتج ّنب االنحياز؛ أل ّن البعض يبقى
كتوماً متحفّظاً أكرث من اآلخرين ملجموعة متنوعة من األسباب (الفروقات يف موازين القوى،
ومستويات القراءة والكتابة ،ومستويات الثّقة ،وما إىل ذلك( ،وتسوية الخالفات ،وبناء االتفاق،
وصنع القرارات حيثام تتعذّر تسوية الخالفات).
 3كيف ميكن ضامن مستوى املشاركة ،حسبام تتص ّوره عملية التقييم ،حتى وإن كان الواقع يفيد
بأ ّن التدخل الذي ينبغي تقييمة قد شهد مشارك ًة محدودة حتى اآلن؟ كيف يمُ كن للتقييم أن يُن ِتج
دروساً لعملية التدخل ليك تتغلّب عىل التّحديات التي تواجه املشاركة؟
 4هل توجد اسرتاتيجية واضحة للتواصل مع الجهات املعنية كافة بشأن َم ْن سيشارك ،و َم ْن سوف
يُستشا ُر ،و َم ْن سيتّخذ القرارات يف حالة وجود اختالفات يف الرأي.
* يستند هذا الفصل إىل وثيقة "إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف التقييم" ،وجرت مواءمته منها ،فريق األمم املتحدة
املعني بالتقييم.2011 ،
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مستوى مالمئاً من االلتزام ،والفهم ،ومهارات التّيسري والخربة بالنسبة
 5هل يوجد لدى مدير التقييم
ً
إىل مستوى املشاركة التي جرى تقريرها؟
مستوى معينّ من املشاركة،
 6هل املكاسب التي ت َحقّقت عىل صعيد مصداقية نتائج التقييم ،من
ً
أُخذت بعني االعتبار؟
 7هل جرى إيالء اعتبار ٍ
كاف للمشاركة لضامن مصداقية نتائج التقييم؟

كل ما أمكن ،إرشاك الجهات املعنية يف عملية التّقييم منذ املراحل األوىل لهذه العملية،
يجبّ ،
تحليل الجهات املعنية األدا َة األكرثَ ف ّعالية للمساعدة يف تحديد ُهوية الفئات املختلفة
ُ
ويُعتَ ُرب
يف أية عملية تدخّل ،وملاذا يجب إدراجها ضمن عملية التقييم ،وكيف يت ّم إدراجها ومتى؟
حساسة بالنسبة إىل اإلنصاف.
إ ّن الوعي بتن ّوع الجهات املعنية أم ٌر بالغ األهمية يف أية عملية ّ
وهذا يعني عدم معاملة الفئات ،مبا فيها الفئة األسوأ حاال ،بطريقة مو ّحدة ،ولكنه يعني الفه َم
واإلقرار بوجود مجموعات فرعية مختلفة ،وبأنها متأث ّرة بالتّدخّل بطرائق مختلفة.
كذلك فإ ّن تحليل الجهات املعنية أدا ٌة مفيد ٌة أيضاً لتناول مشكلة االنحياز اإليجايب يف إجراء
تعمل عىل إجراء مقابالت
التّقييامت .فالتقييامت الخاضعة لقيود املوازنة والقيود الزمنية ُ
شخصية ،أساساً ،مع املستفيدين املبارشين من التدخل والوكاالت التنفيذية القامئة عىل
التدخل .ونتيجة لذلك ،فإ ّن معظم املعلومات التي يتم استقبالها يُحتمل أن تكون إيجابي ًة
نسبياً إذا ما كانت عملية التدخل تتق ّدم جيدا ً .بَ ْي َد أ ّن املعلومات ال ت ُجم ُع ،يف أغلب األحيان
من الفئات األسوأ حاالً .ومع ذلك ،فإ ّن هذه الفئات األسوأ حاالً يجب أ ْن تُشرْ َ َك يف التقييامت
امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،بأكرب قدر ممكن ،وكام ينبغي ،ضمن السياق االجتامعي الثقايف املحيل.

 :3-3تحديد االستخدام املقصود واملستخدمني املقصودين

َنص سياس ُة التّقييم لدى اليونيسف عىل أ ّن املؤشرّ ال ّد ّال عىل نجاح وظيفة التقييم هو
ت ُّ
االستعامل االسرتاتيجي الستنتاجات التقييم .وتُوحي الخربة بأ ّن ضامن استعامل استنتاجات
إنتاج تقارير تقييمية عالية الجودة يُعترب أح َد املنتجات األساسية
التّقييم ليس أمرا ً كافياً مع أ ّن َ
الرضورية لعملية التقييم.
يجب أن يُق ّرر التقييم امل ُ َركّز عىل اإلنصاف ،منذ البداية ،ما هو االستخدام املقصود الذي يجب
ِ
املستخدمني املقصودين له .فهذا القرا ُر ُمه ٌّم ج ّدا ً لضامن أ ْن يكون
أن يكون للتقييم ،و َم ْن هم
ً
الغرض من التقييم وأسئلة التقييم مالمئة لس ّد الفجوات يف املعلومات املطلوبة عن الجهات
املعنية االسرتاتيجية ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً .وعندما تكون هذه هي الحال فحسب ،فإن
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مغزى .ولك ْن ،من
تلك الجهات سوف تستخدم بالفعل استنتاجات التقييم بطريقة ذات
ً
الوعي بأ ّن االستخدام االسرتاتيجي الستنتاجات التقييم ال ت ُق ِّر ُرها فحسب
األهمية مبكان
ُ
املناصب الترّ اتبية الهرمية داخل إحدى املنظامت أو أحد املجتمعات املحلية ،بل يُق ِّررها أيضاً
ألي تقييم ،من
بنو البرش الحقيقيني ،والحيويني واملهتَ ِّمني منهم .ولضامن االستخدام الفعيل ّ
األهمية مبكان أيضاً تنفيذ تحليل عملية صنع القرار عىل املستوى التنظيمي بهدف تقرير ما
ييل:
(أ) َم ْن هم الفاعلون األساسيون (الجهات الفاعلة األساسية) الذين يحتاجون إىل املعلومات
لحل املشكالت.
ّ
(ب) َم ْن ِم َن املحتمل أ ْن يَستخد َم استنتاجات التقييم وأ ْن يدعم أعامل املتابعة استنادا ً إىل
توصيات التقييم (سيغون.)2006 ،
إ ّن هذا ال يَ ُ
هدف إىل أ ْن يَنطوي ضمناً عىل أ ّن اإلدارة العليا يجب أ ْن تكو َن مشاركة بنشاط يف
عملية التقييم منذ البداية .ويف الواقع ،فإ ّن الجهات الفاعلة األساسية غالباً ما تكون من
املديرين يف اإلدارة الوسطى ،واملسؤولني ،والجهات املعنية املسؤولة عن تطوير وتنفيذ الربنامج
رص األساس لضامن استعامل استنتاجات
َ
يف امليدان .وعىل أية حال ،فإ ّن
خيص هو ال ُعن ُ
العامل الشّ ّ
العامل الشخيص بأنّه "وجو ُد فرد أو فئة من الناس
َ
التقييم .ويُع ّرف "باتون )1977( "Patton
يمُ كن تعريفه أو تعريفها ،وهذا الفرد أو هذه الفئة يهت ّمون كلّهم شخصياً بالتقييم واستنتاجاته".
ونتيجة لذلك ،فإ ّن العامل الشخيص يمُ ث ُِّل القيادة من جانب أُ ٍ
ناس أفرا ٍد بعينهم ،ومصلحتهم،
وحامستهم ،وعزمهم ،والتزامهم واهتاممهم .وبنا ًء عىل ذلك ،فعندما يتم تحديد االستخدام
َ
كل من الهيكل التنظيمي (القيادة
املقصود من جانب املستخدمني املقصودين ،يجب أخذ ّ
والسلطة) والعامل الشخيص (املصلحة ،والحامسة وااللتزام) بعني االعتبار.
كذلك يجب ،حاملا ت ُح ّدد ُهوية املستخدمني املقصودين ،مبن فيهم الفئات األسوأ حاالً ،وحسبام
يكون ذلك مالمئاً ،ألن يُصبحوا أعضاء يف اللجنة التوجيهية ،مع األخذ يف الحسبان السياق
الخاص بكل تقييم .وسيكون هؤالء املستخدمون املقصودون مسؤولني عن تحديد الغرض من
التقييم ومجاله ،إىل جانب تحديد األسئلة التقييمية األساسية ،واملوافقة عىل رشوط املرجعية
مبا يف ذلك إطار التقييم وأساليبه ،والتقرير النهايئ ،ال بل واألهم من ذلك أن يكونوا مسؤولني
عن قيادة عملية نرش االستنتاجات ،وإيصالها واستعاملها.
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 :3-4تحديد التّحدّ يات املحتملة التي تواجه
التويج للتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف وتنفيذها
رّ

من املمكن مواجهة تحديات عديدة عند الرتويج للتّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف وتنفيذها.
ونورد تالياً قامئ ًة ببعض التحديات املحتملة .وينبغي أ ْن تُساعد القامئ ُة مدي َر التّقييم والجهات
املعنية يف تشخيص التّحديات يف وقت مبكّر من عملية التّقييم ،ويف وضع وتطوير االسرتاتيجيات
الهادفة إىل التّغلّب عىل تلك التحديات.

التويج للتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف هي عىل النحو التّايل:
التّحدِّ ُ
يات املحتملة يف رّ

الت ّدد يف قبول املؤرشات التفصيلية  ،والتي يمُ كن أن تُوضِّ َح األداء القُطري تحت ضوء خافت
رّ
(أي "بصورة متواضعة") .فعىل سبيل املثال ،كان العدي ُد من البلدان وما يزال يستعمل
التّعريف النقدي " "monetary definitionللفقرُ ،مق ّدرين نسبة السكان الذين يعيشون
دون خ ّط الفقر .واستنادا ً إىل هذا املؤشرّ  ،فأن الكثري من البلدان حقّقت تق ّدماً كبريا ً ،وبإمكانها
أ ْن تتح ّدث عن إحراز تق ّدم مطّرد للمجتمع الدويل ،ولراسمي السياسات الوطنية والرأي العام.
وباملثل ،فإ ّن الكثري من البلدان كانت وما تزال تحقّق تق ّدماً تجاه األهداف اإلمنائية لأللفية،
وقد أ ّدى هذا التق ّدم إىل تحسني مرتباتها العاملية عىل مؤرش التنمية البرشية لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ .كام أ ّن التّح ّو َل إىل التحليل امل ُركِّز عىل اإلنصاف سوف يُح ّدد ،بصورة متكررة،
الفئات اإلضافية التي يمُ كن تعريفها كفئات مستضعفة (ضعيفة وقابلة للتع ّرض للخطر  )..من
خالل ٍ
واحد أو أكرث من املؤرشات ،وبإمكان هذا التعريف أن يُظهر البلدان يف صورة أقل
استحساناً " ."less favorableولهذا السبب ،فإ ّن بعض البلدان رمبا تكون أكرث تر ّددا ً يف تب ّني
يصح ذلك عىل وجه الخصوص يف بلدان تكون بانتظار
عملية الترّ كيز عىل اإلنصاف .ويمُ كن أن ّ
انتخابات قادمة ،حيث تتم ّنى الحكومة أن تكون قادرة عىل اإلعالن عن تحقيق تق ّدم إيجايب
يف معالجة مشكلة الفقر واملشكلة االجتامعية.
املقاوم ُة السياسي ُة واالجتامعي ُة لتناول أسباب اإلقصاء واالستضعاف – العدي ُد من أسباب
االستضعاف واإلقصاء هي اجتامعية وسياسية .فقد ال تُو ّجه املوارد يف قنوات تستهدف بعض
املناطق؛ أل ّن قاطنيها من فئات ِعرقية أو عشائرية مختلفة ال تدعم الحزب الذي يمُ سك بزمام
يرغب مالكو األرايض يف االعرتاف بحقوق امللكية للفئات التي ال متلك األرايض،
السلطة .وقد ال ُ
وللفئات التي تشغل األرايض التي يُ ْز َع ُم بأنها أر ٍ
خاصة ،وقد تكون األقليات الدينية يف نزاع
اض ّ
مع الفئات الدينية املهيمنة .،كام يُ رََّب ُر استمرار نظام الطبقات عىل أسس دينية .ونتيج ًة لذلك،
فربمّ ا ت ُوجد معارض ٌة نشطة أو سلبية عىل أقل تقدير لتناول األسباب الجذرية لإلقصاء.
مقاومة متكني الفئات األسوأ حاالً – يرتكز العديد من األنظمة السياسية عىل ال ّرعاية ،التي
تقوم األحزاب والسياسيون مبقتضاها بتوجيه املوارد يف مقابل الدعم السيايس .ومن شأن متكني
الفئات األسوأ حاالً وإرشاكها يف اتّخاذ القرارات املتعلّقة بتخصيص املوارد أ ْن يعمل عىل تآكل
األساس الذي تقوم عليها القوى السياسية والتأثري السيايس .ونتيجة لذلك ،فإ ّن القوى السياسية
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رمبا تُوا َج ُه بالتّمكني أو حتّى باستخدام آليات االستهداف األكرث عقالنية لتخصيص املوارد.

والت ّدد يف استثامر املوارد يف الفئات األسوأ حاالً – فبعض الدول
االفتقا ُر إىل املصلحة  /الحوافر رّ
ال يوجد لديها حوافز للرتكيز عىل اإلنصاف؛ أل ّن الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً ليس أولوي ًة
وطنيةً .وقد تكون هذه هي الحال ،وبخاصة يف البلدان التي لديها رشيحة كبرية جدا ً من
السكان الفقراء الذين تتوافر لهم فرص محدودة للحصول عىل الخدمات .وإضاف ًة إىل ذلك،
فالسياسيون ،كذلك الناخبني يف كثري من األحيان ،غري مستع ّدين الستثامر املوارد يف برامج
لصالح الفئات األسوأ حاالً؛ أل ّن ذلك االستثامر رمبا يعني تقليص الخدمات امل ُق ّدمة إىل الفئات
األكرث تأثريا ً من الناحية السياسية.
الحوكمة – يعتمد االستهداف األكرث فاعلي ًة وتقديم الخدمات إىل الفئات األسوأ حاالً عىل قدرة
أجهزة الخدمات العامة الحكومية عىل إدارة الربامج وتقديم الخدمات بطريقة ف ّعالة .معظم
الخدمات تق ّدم عىل املستوى املحيل ،ولذلك فإ ّن الالمركزية الف ّعالة غالباً ما تكون إحدى
مستوى
املتطلبات .وتعترب الحوكم ُة يف الكثري من البلدان إحدى القضايا القامئة ،حيث يوجد
ً
محدود من الالمركزية يف السلطة واملوارد .وبنا ًء عىل ذلك ،فإن الجهات الحكومية ال توجد
لديها الكفاءة لتصميم وتنفيذ الربامج املوجهة إىل الفئات األسوأ حاالً .كذلك فإ ّن الوضع يكون
حتّى أكرث صعوب ًة يف البلدان التي يعترب فيها الفسا ُد أحد القضايا؛ أل ّن الفئات األسوأ حاالً –
بحكم التعريف – هي تلك التي متلك الصوت األقل ،والقدرة األقل عىل الدفاع عن حقوقها.
الوضع القانوين للفئات األسوأ حاالً – تقديم الخدمات للفئات املستضعفة أم ٌر ُمع َّق ٌد بحكم أ ّن
الكثري من أفرادها يفتقرون إىل كامل الوثائق القانونية أو كامل حقوق امللكية يف منازلهم
وأراضيهم .والعديد منهم يعيشون عىل أر ٍ
قوي
اض ال ميلكون حقاً رسمياً إلشغالها ،ومث ّة ضغط ّ
عليهم م ّمن كانوا يشغلونها سابقاً أو من املستثمرين العقاريني ليك ال يُق ّدموا الخدمات إليها؛
أل ّن تقديم الخدمات إليهم سيكون مبثابة اعرت ٍ
ظل
ضمني بحقهم يف إشغال تلك األرض .ويف ّ
اف
ٍّ
هذه الظروف ،فإ ّن الحكومات غالباً ما تكو ُن غري مستعدة لتطوير الخدمات لتلك الفئات،
وبالتايل مث ّة مصلح ٌة ضئيل ٌة يف إجراء التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف.
التّحدّ يات املُحتمل مواجهتها يف تنفيذ التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف هي عىل النحو التايل:

التحديات املنهجية التي تُواجِه تقييم التدخالت املعقّدة – التّدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف
أكث تعقيدا ً من التدخالت "التقليدية" .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن التّدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف،
وبخاصة عىل املستوى السيايس ،يجب أن تستخدم أساليب مبتكرة لتقييم التدخالت امل ُعقّدة.
غري أ ّن أدبيات التقييم ال توفّر ،حتى اآلن ،سوى اإلرشاد الناشئ حول كيفية تقييم نواتج وآثار
هذه األنواع من التّدخالت امل ُعقّدة.
والت ّدد يف تغيري املنهجيات
االفتقار إىل البيانات التفصيلية أو إىل القدرة عىل جمع البيانات ،رّ
القامئة – تتطلّب التّدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف املزيد من البيانات التفصيلية ،ويف كثري من
األحيان تحتاج إىل أحجام من العيّنات أكرب ،وهذه قد ال تكون متوافر ًة يف العديد من البلدان.
فالكثري من البلدان قد ال يكون لديها موارد مالية ،أو لوجستية أو فنية لجمع هذه البيانات
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اإلضافية ومعالجتها .ومع أ ّن هناك الكثري من الطرائق الخالقة إلدخال موضوع الرتكيز عىل
ظل قيود ترتبط باملوازنة والقيود الزمنية (عىل سبيل املثال ،استخدام
اإلنصاف أثناء العمل يف ّ
نهوج األساليب املختلطة) ،فرمبا ال متلك البلدان ال الخربة وال الحوافز إلدخال هذا الرتكيز.
الكلفة اإلضافية والتعقيد – قد ال تكون املوازنة املطلوبة متوافر ٌة إلجراء تدخالت ُم َركِّزة عىل
اإلنصاف أغىل مثناً ،حتى ولو كانت الجهات عىل استعداد لتنفيذ هذه التدخالت.
حليل األكرث
الحاج ُة إىل إقامة الربنامج والتقييم عىل أساس نظرية تغيري الربنامج – يتطلّب التّ ُ
عمقاً ،واملطلوب للتّدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،أن يكون التقييم مرتكزا ً عىل نظرية التغيري
ليك يتس ّنى تطوير واختبار الفرضيات املتعلقة بالعوامل السلوكية والثقافية والعوامل األخرى
التي تؤث ّر عىل التنفيذ ،واملتعلقة كذلك بكيفية تأث ّر التنفيذ والنتائج بالعوامل السياقية .ومن
الناحية املثالية ،فإ ّن نظرية تغيري الربنامج سوف تكون قد طُ ِّو َرت كجزء من تصميم الربامج،
ومن ث ّم أُق ّرت من جانب التقييم .ولك ّن الضغط من أجل البدء بتنفيذ الربنامج ،والبدء بتقديم
الخدمات يعني أ ّن الوقت واملوارد غالباً ما تكون غري متوافرة لتطوير هذا النموذج .وهذا
يُص ِّعب أكرث فأكرث تطوير تصميم تقييمي صارم.

تر ّدد بعض الحكومات يف العمل مع املجتمع املدين .ففي بعض البلدان ،متتلك املنظامت غري
الحكومية ومنظامت املجتمع املدين خربة أكرب يف استعامل بعض التصاميم النوعية وتلك التي
تنطوي عىل األساليب املختلطة ،املطلوبة للتّدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف .ومع ذلك ،فإ ّن
الحكومات تكون يف بعض األحيان مرت ّدد ًة يف العمل مع هذه املنظامت ألنّها يُتَ َص ّور بأنّها ناقد ًة
حساسة مثل املساواة يف النوع االجتامعي أو وضع الالجئني
للحكومة أو أنّها تتم ّنى تناول قضايا ّ
والفئات غري املوث ّقة.
وباإلضافة إىل القضايا والتح ّديات أعاله ،مثة تحدّ يات أخرى محدّ دة للتقييامت امل ُ َركِّزة عىل
اإلنصاف يف األوضاع اإلنسانية .وبطبيعتها الذاتية ،فإ ّن األزمات اإلنسانية غالباً ما تخلق حالة
رضرا ً") من األزمة .ومع ذلك،
الفئات األسوأ حاالً يف املجتمع :وهي الفئة األش ّد تأثرا ً (أو "ت ّ
السكانية املتأثرة ،فإ ّن تأثريات الحالة الطارئة يمُ كن أ ْن تتباين عىل نطاق
فحتى ضمن الفئة ّ
واسع ،إ ْذ تتأث ّر بواقع الحالة الطارئة بعض أجزاء الفئة السكانية أكرث بكثري من غريها ،إما بفعل
العامل الجغرايف (وهم السكان الذين يقعون مبارش ًة يف مسار النزاع أو الكارثة الطبيعية) ،وإما
األقل تجهيزا ً باملوارد الرضورية إلعادة البناء
بفعل األمور االجتامعية االقتصادية (السكان ّ
وللعودة إىل الحياة الطبيعية) ،وإما بفعل املكان االجتامعي (السكان الذين لهم صوتٌ أدىن
من أصوات غريهم يف املجتمع وبالتايل يف االستجابة لهم ،أو أولئك الذين يقعون يف الجانب
الخارس من النزاع ،وأولئك الذين يواجههم تحدياً عىل صعيد الحركة والتّنقل بفعل اإلعاقة).
ويتح ّمل األطفال يف أحيان كثرية الوطأة األشد من الحاالت الطارئة ،ليس بسبب اإلصابة أو
املرض فحسب ،ولكن أيضاً من خالل إصابة األهل أو فقدانهم ،وبالتايل افتقادهم التأثريات
الحامئية من جانب اآلباء واألمهات واألرسة أوبسبب تدمري املدارس واملجتمعات املحلية
الصعب إجراء التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف يف األوضاع
والترشيد وال ّنزوح منها .فلذلك من ّ
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الطارئة نتيجة لهذه األسباب ،إىل جانب الصعوبة الفنيّة املتأصلة يف تلك األوضاع؛ مبعنى
صعوبة ال ّنفاذ والوصول إىل املناطق املتأث ّرة ،األمر الذي قد يُضيف كلف ًة كبريةً .وقد يكون من
الصعوبة مبكان ،عىل وجه الخصوص ،التقرير بصورة منهجية ،بشأن َمن هي الفئة التي تُعترب
"األسوأ حاالً من بني الفئات األسوأ حاالً ،ومن ثم الوصول إليها .ويمُ كن أ ْن يكو َن هذا األمر
صعب ،عىل وجه الخصوص ،عندما تكون املصادر الهيكلية لإلجحاف فاعلةً .كام يمُ كن لهذه
ٌ
العوامل الهيكلية أن تح ّد من الدعم الحكومي املو ّجه قصدا ً للوصول إىل مثل هذه الفئات
السعي إىل إرشاكها يف
السكانية الفرعية ،بهدف تقييم التجربة التي تعيشها ،أو قد تح ّد من ّ
عملية التقييم ،وبخاصة يف األوضاع التي تكون فيها الحكومة طرفاً يف النزاع القائم.
أما التّح ّديات األخرى فهي ذات طبيعة اسرتاتيجية أكرب .وهذه التحديات تشمل التّص ّور
املتك ّرر يف أوساط الزمالء واإلدارة املنفّذين للعمليات ،ومفاده أ ّن التقييم "يعرتض سبيل"
عملهم عىل االستجابة للوضع؛ أي إنّه عىل أقل تقدير يعرتض سبيل عملهم عندما يكون من
قاب عن جوانب القصور يف الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً،
املحتمل أن يكشف التّقيي ُم ال ّن َ
ورمبا يُظهر أ ّن االستجابة قد ع ّززت اإلجحاف أو حتى فاقمته ،بدالً من أن تكون قد قَ َّومته
فأصلحته .ولذلك من امله ّم أن تُ َر َّس َخ التقييامت اإلنسانية امل ُ َركِّزة عىل اإلصالح ،وحتى تلك
التقييامت التي يكون فيها التّعلّم هدفاً رئيساً ،ترسيخاً مالمئاً يف لغة مسؤولة تجاه الفئات
السكانية املترضرة ،مبن فيها الفئات األكرث استضعافاً ،وهي فئة األطفال والنساء.
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القسم – :4
4
إعداد الرشوط املرجعية لل ّتقييم
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

سوف يكون ملدير التقييم ،مبشاركة اللجنة التّوجيهية ،التأثري األعظم يف صياغة مرحلة التخطيط
للتقييم :وذلك من حيث ات ّخاذ القرار بالنسبة إىل الغرض من التقييم ،ومجاله ومح ّط تركيزه
واهتاممه ،مبا يف ذلك إعداد رشوط املرجعية .ولذلك ،فإ ّن من امل ُه ّم أ ْن يفهم مدير التّقييم فهامً
جيدا ً عملية التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف .وإال فيجب السعي إىل الحصول عىل املساعدة،
وبخاصة يف التخطيط لوضع رشوط املرجعية وتطويرها لغايات التقييم.

 4-1تعريف مجال التقييم والغرض منه

كخطوة أوىل ،يجب عىل اللجنة التوجيهية أ ْن تُح ّدد بوضوح الغرض من التقييم ،مبا يف ذلك
األسباب التي تدعو إىل إجراء التّقييم يف هذه املرحلة ،و َمن يحتاج إىل املعلومات ،وما هي
املعلومات املطلوبة ،والطريقة التي سوف تستخدم بها املعلومات .كذلك يجب تقديم رشح
واضح ألهداف التقييم ومجاله ،مبا يف ذلك أسئلة التقييم الرئيسة ،مع إيالء االهتامم بإبقاء كل
من الغرض من التقييم ومجاله ُمك ّر َسني إلنجاز التّقييم .فهذا سوف يُساعد مدير التقييم عىل
قيادة عملية إعداد الرشوط املرجعية مبا يف ذلك تأطري أسئلة التقييم.

 4-2تأطري أسئلة التقييم

تُشكّل أسئل ُة التقييم ،جنباً إىل جنب مع الغرض من التقييم ومجال التقييم ،محو َر رشوط
املرجعية .وكلها سوف ت ُرثي عملية اتّخاذ القرار بشأن املنهجية التي يجب أن يستخدمها
التقييم.
وكام هو الحال بالنسبة إىل األدوات األخرى يف هذه الوثيقة ،ينبغي ال ّنظر يف هذه األسئلة يف
واقع السياق ،ومن ث ّم مواءمتها مع الواقع املحدد للتّدخّل الذي ينبغي تقييمه .ويجب أ ْن
ُشتق األسئل ُة من نظرية التغيري  ،وهي خاصة بالتدخل بعينه ،كام يجب مالحظة أ ّن بعض
ت َّ
القضايا ستكون قامئة دوماً ،وال ميكن استخالصها من الدليل اإلرشادي .وكام لوحظ فعلياً يف
قسم "إمكانية التقييم" من هذه املطبوعة ،فرمبا يكون واق ُع الحال هو أ ّن التّدخّل ال يحتوي
عىل نظرية تغيري بشكل رصيح .ويف هذه الحالة ،فإ ّن التقييم بوسعه أيضاً أ ْن يُعيد بناء نظرية
تغيري التدخل الضمنية (انظر القسم  7بشأن إجراء التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف يف أوضاع

4

يستند هذا الفصل إىل وثيقة "إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني يف التقييم" ،وجرى مواءمته منها ،فريق األمم
املتحدة املعني بالتقييم.)Integrating human rights and gender equality in evaluation, UNEG, 2011( ،2011 ،
33

طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

الحياة الواقعية) .وتوفّر األسئلة املطروحة يف الجدول –  2نقطة البداية إلجراء تحقيق أكرث
ُعمقاً .فاستقصاء املزيد من التفاصيل ،واألسباب األساسية ،والسيناريوهات البديلة ،وغريها ،أم ٌر
بالغ األهمية يف اإلجابة عىل األسئلة ،وهذه التّحسينات ال ّنوعية سوف تساعد املقيِّمني عىل
الوصول إىل اإلجابات األكرث تعقيدا ً.
توفّر معايري التقييم إطارا ً شامالً للتقييم ،وتُع ِّر ُف أسئلة التّقييم .وتستخدم منظمة األمم
املتحدة ،بصفة عامة ،معايري التقييم التي تستقيها من لجنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،ثم تُوا َء ُم هذه املعايري بهدف تقييم عمليات التدخل التي تنفّذها.
وهذه املعايري هي :املالءمة ،الف ّعالية ،الكفاءة ،األثر واالستدامة .5ويُضيف العديد من املنظامت
معايريها اإلضافية الخاصة ،مثل :املساواة يف النوع االجتامعي ،إدارة املعارف ،وتطوير نظام
ف ّعال للمتابعة والتقييم .وت ُستخدم بصفة عامة أيضاً معايري إضافية ،مثل شبكة التعلم اإليجايب
للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين.
ولك ّن تعريفات إدماج معايري لجنة املساعدات اإلمنائية ،وكذلك معايري شبكة التعلم اإليجايب
للمساءلة واألداء يف مجال العمل اإلنساين ،تعترب حيادي ًة من حيث أبعاد اإلنصاف .ويق ّدم
الجدول –  2بعض اإلرشادات بشأن كيفية إدماج أبعاد اإلنصاف يف معايري التقييم لدى اللجنة
والشبكة سالفتي الذكر عند طرح األسئلة املحتملة والخاصة بالتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف.

5
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انظر معايري لجنة املساعدات اإلمنائية لتقييم املساعدات اإلمنائية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية – لجنة املساعدات
اإلمنائية.2010 (OECD-DAC 2010) ،

الجدول –  :2معايري التقييم واألسئلة املحتمل طرحها بشأن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف

معايري لجنة املساعدات اإلمنائية التي متّت مواءمتها األسئلة املُحتمل طرحها بشأن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف
ألغراض التقييامت املُركِّزة عىل اإلنصاف

النتائج املتوقّعة للتدخل • ما هي قيمة التّدخّل فيام يتعلّق بحاجات الفئات األسوأ حاالً ،وتقليص الفوارق بني الفئات األحسن حاالً
املالءمة :املدى الذي تتناول فيه
ُ
َ
وتلك األسوأ حاالً ،وباألولويات الوطنية املُركِّزة عىل اإلنصاف ،وسياسات الرشكاء املُركِّزة عىل اإلنصاف
حقوق وحاجات الفئات األسوأ حاالً ،وتقليص الفوارق
َ
َ
عىل املستويني الوطني والدويل؟
(حاالت اإلجحاف) ،والذي تكون فيه النتائج متّسقة مع
أولويات التّنمية امل ُركِّزة عىل اإلنصاف عىل املستوى العاملي • ما هي قيمة التدخل فيام يتعلق باملراجع العاملية كحقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساين واملبادئ اإلنسانية؟
أو املستوى املحيل.
• ما هي املالءمة فيام يتعلّق بنهج اإلنصاف ،وباالسرتاتيجية األساسية ،ونهج الربمجة القائم عىل حقوق
اإلنسان ،وتعميم مراعاة النوع االجتامعي ،وااللتزامات األساسية إزاء األطفال يف مجال العمل اإلنساين،
وبالنسبة إىل التدخالت املدعومة من اليونيسف ،والخطة االسرتاتيجية متوسطة املدى.

• ماذا تُوحي األدبيات والخربة الحالية بالنسبة ملدى مالءمة االسرتاتيجية الحالية أو املقرتحة؟ فإذا نُفِّذت
هذه االسرتاتيجية بنجاح ،هل من املحتمل أن تتناول القضايا األساسية التي تؤث ّر يف الفئات األسوأ حاالً.

والسلبية ،والرئيسية • ما هي نتائج التدخل – املقصودة منها وغري املقصودة ،واإليجابية منها والسلبية ،مبا فيها اآلثار
األثر :اآلثار طويلة األمد ،اإليجابية منها ّ
االجتامعية ،واالقتصادية والبيئية ،عىل الفئات األسوأ حاالً؟
منها والثانوية التي يُنتجها التدخل التنموي ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة ،بطريقة مقصودة أو غري مقصودة ،بالنسبة • كيف تؤثر النتائج عىل حقوق ومسؤوليات األفراد ،واملجتمعات املحلية واملؤسسات األسوأ حاالً؟
إىل الفئات األسوأ حاالً ،وإىل الفوارق بني الفئات األحسن
حاالً وتلك األسوأ حاالً.
مدى أسهمت النتائج يف انخفاض الفوارق بني الفئات األحسن حاالً والفئات األسوأ حاالً؟
• إىل أي ً
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معايري لجنة املساعدات اإلمنائية التي متّت مواءمتها األسئلة املُحتمل طرحها بشأن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف
ألغراض التقييامت املُركِّزة عىل اإلنصاف*

الف ّعالية :املدى الذي بلغه تحقيق نتائج التدخل امل ُ َركِّزة • هل التدخل يحقق نتائج مرضية فيام يتعلّق باألهداف امل ُركّزة عىل اإلنصاف املعلنة؟
عىل اإلنصاف أو تلك املتوقّع تحقيقها؟

• كيف تُقا َر ُن نوعية ال ّنظُم العامة التي تستهدف الفئات األسوأ حاالً مع نوعية ال ّنظُم العامة التقليدية؟
• هل أُخذت يف الحسبان العوامل (السياسية ،واالجتامعية واالقتصادية والثقافية) يف تصميم التدخل
وتنفيذه؟

• هل تصل نُظم تقديم الخدمات العامة والخاصة إىل الفئات األسوأ حاالً؟
– ما هي القيود األساسية املفروضة عىل جانب العرض؟
– ما هي القيود األساسية املفروضة عىل جانب الطلب؟
– ما هي الربامج األقل ف ّعالي ًة والربامج األكرث ف ّعاليةً؟
– ما هي العوامل التي ترشح النجاح؟

الكفاءة :مقياس يبينّ الطريقة االقتصادية التي ت ُ َح ّول فيها • هل يستخدم الربنامج املوارد بالطريقة األكرث كفاء ًة اقتصادياً لتحقيق النتائج املتوقّعة امل ُ َركِّزة عىل
اإلنصاف؟
املوارد  /املدخالت (األم��وال ،الخربات ،الوقت واملعدات
وغريها) إىل نتائج منصفة.
• هل توجد أية بدائل اقتصادية أخرى قابلة للتنفيذ عملياً؟

• ما مدى ف ّعالية كلفة ال ّنظُم العامة يف الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً؟
– كيف ت ُقا َر ُن
تكاليف الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً مع معدل تكاليف الخدمات العامة؟
ُ
– كيف ت ُقا َر ُن تكاليف الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً مع تكاليف ال ّنظُم البديلة إليصال الخدمات
إىل الفئات األسوأ حاالً؟

طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

االستدامة :استمرارية وصول املنافع إىل الفئات األسوأ حاالً • هل من املحتمل أن يستمر التدخل وأثره عىل الفئات األسوأ حاالً عندما يُسحب الدعم الخارجي عنه؟
بعد االنتهاء من تقديم املساعدة اإلمنائية الرئيسية .وتبحث • هل من املحتمل أن تزداد الفوارق بني الفئات األحسن حاالً والفئات األسوأ حاالً ،أم من املحتمل أ ْن
االستدامة يف احتاملية استمرار وصول املنافع عىل املدى
تبقى مستقرةً ،أم تنخفض عندما يُسحب الدعم الخارجي عنه؟
الطويل إىل الفئات األسوأ حاالً.

املعايري اإلضافية يف التقييامت اإلنسانية*

األسئلة املُحتمل طرحها بشأن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف

السكانية التي • ما مدى وثاقة ات ّباع املبادئ املعنية بالشؤون اإلنسانية لقضايا اإلنسانية ،والنزاهة والحيادية – باعتبار
ال ّتغطية :الحاجة إىل الوصول إىل الفئات ُّ
أنّها كلها لها روابط مبارشة باإلنصاف – يف عمليات االستعداد للحالة الطارئة القامئة واالستجابة لها؟
تواجه معانا ًة تتهدّد الحياة ،حيثام كانت ُمه ّمش ًة من
النواحي الجغرافية ،أو االجتامعية االقتصادية ،أو بفضل • ما هي نسبة السكان املتأثرين الذين ت ّم الوصول إليهم عموماً؟ هل وصل التدخل إىل الفئات األسوأ حاالً
مكانها االجتامعي.
باملدى نفسه الذي وصل فيه التدخل إىل الفئات األُخرى؟
• ما هي الحواجز األساسية التي أعاقت جميع السكان املتأثرين الذين يتم الوصول إليهم ،وبخاصة أولئك
األكرث تأثرا ً من الحالة الطارئة (عىل سبيل املثال البعد الجغرايف ،الوضع األمني ،وغريها)؟ ما مدى النجاح
يف تشخيص تلك الحواجز والتّغلب عليها؟
• بأية طريقة أث ّرت الحالة الطارئة يف بيانات الوضع الحايل لإلنصاف ،يف الفئة السكانية املتأثرة ،إ ْن كانت
قد أث ّرت .وعىل سبيل املثال ،إىل أي مدى تفاقمت مصادر اإلجحاف التي كانت موجودة قبل وقوع
ً
مستوى يفي بالغرض استطاعت
أي
ً
مدى تح ّولت عالقات القوى ،وهل ّم ج ّرا؟ إىل ّ
أي ً
الحالة الطارئة ،وإىل ّ
مدى ٍ
كاف أُ ِخذت تلك التقييامت يف
تقييامت الحاجات أ ْن
َ
أي ً
تكشف عن هذه التَحوالت  ،وإىل ّ
الحسبان يف االستجابة إىل الحالة الطارئة؟

املعب عنا بوضوح يف وثيقة :تقييم العمل اإلنساين باستخدام معايري لجنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية :دليل لشبكة التعلم اإليجايب للمساءلة
* متّت مواءمة تعريفات املعايري من املعايري رّ
واألداء يف مجال العمل اإلنساين .لندن :معهد التنمية ملا وراء البحار ،مارس  /آذار 2006
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املعايري اإلضافية يف التقييامت اإلنسانية*

األسئلة املُحتمل طرحها بشأن التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف

الرتابط :الحاجة إىل التأكّد من أ ّن النشاطات ذات الطبيعة • ما مدى االستعداد الجيد لدى الدولة املتأثرة ولدى املكاتب اإلقليمية للتح ّول إىل العمليات الطارئة ،عىل
سبيل املثال ،من خالل خطة لالستعداد واالستجابة يف الحاالت الطارئة ( )EPRPsت ُ َع ُّد إعدادا ً جيدا ً،
الطارئة قصرية األجل ت ُنفَّذ يف سياق يأخذ يف الحسبان
وخطة استمرارية ترصيف األعامل ( ،)BCPsومتارين املحاكاة التشبيهية ،وهل ّم ج ّرا.
املشكالت طويلة األجل ومشكالت الرتابط ،وبخاصة الحاجة
إىل "إعادة البناء بصورة أفضل" بطريقة تعمل عىل تُقَويم • ما مدى رسعة اندماج نشاطات التعايف يف االستجابة؟ ما مدى التفصيل الجيد لهذه النشاطات لضامن
وإصالح حالة عدم اإلنصاف بدالً من تعزيزها أو مفاقمتها،
تزويد الفئات األسوأ حاالً بالدعم املالئم مبا يتناسب مع حاجاتهم امل ُحددة ،ولجعل فرصتهم يف التعايف
وتتناول املصاد ُر النزاع والكوارث الطبيعية املتجذّرة يف
تتساوى مع فرصة تعايف السكان املتأثرين؟
اإلنصاف.

مدى كانت النشاطات الطارئة قصرية األجل ت ُنفّذ آخذ ًة بعني االعتبار التعايف طويل األجل ،وال
أي ً
• إىل ّ
سيّام الجاجة إىل "إعادة البناء بصورة أفضل" بطريقة تُق ّوم وتُصلح املصادر األساسية عدم اإلنصاف؟ ما
مدى االندماج الجيّد لنشاطات تقليص مخاطر الكوارث وبناء السالم يف عمليات التخطيط بعيد األمد،
وذلك ليك ت ُقوم وت ُصلح مصادر النزاع والكوارث الطبيعية املرتبطة باإلنصاف؟

ال ّتامسك /االتساق :الحاج ُة إىل تقييم السياسات األمنية • ،ما هو مستوى التّامسك/االتساق حول اإلنصاف يف السياسات التوجيهية لدى الجهات الفاعلة يف املجال
اإلنساين؟ هل اعتبارات اإلنصاف مأخوذة يف الحسبان رصاح ًة يف هذه السياسات؟
والتنموية والتجارية والعسكرية ،وكذلك السياسات املعنية
باألمور اإلنسانية ،بهدف ضامن وجود ات ّساق فيها ،وبخاصة • ما مدى ف ّعالية رفع اليونيسف مستوى وضعها ملنارصة وجود بيئة سياساتية أكرث إنصافاً – عىل سبيل
الحقوق
ات
ر
اعتبا
الحسبان
يف
تأخذ
أ ّن جميع السياسات
املثال،عن طريق توقّع وتناول املصادر الهيكلية ملستوى االستضعاف املتفاقم قبل حدوث الرضبات
اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
الطارئة ،مام يؤ ِّمن فضا ًء إنسانياً عند حدوثها ،وذلك بهدف توفري الحد األقىص من التغطية بالخدمات،
والف ّعالية يف األداء ،وهل ّم ج ّرا.
• ما مدى فعالية جهود التنسيق حتى ذلك الحني ،إما من خالل أسلوب املجموعات القطاعية (من حيث
التنسيق داخل القطاع الواحد أو فيام بني القطاعات) أو من خالل أمناط التنسيق البديلة ،لضامن أن
تصل االستجابة إىل السكان املتأثرين ،وبخاصة الفئات السكانية األسوأ حاالً؟
• ما مدى ف ّعالية تعاون أولئك املشاركني يف االستجابة اإلنسانية مع الجهات الفاعلة غري التقليدية (عىل
سبيل املثال ،قطاع الرشكات ،والجيش وهل ّم ج ّرا) للمساعدة يف متهيد الطريق أمام الوصول إىل الفئات
األسوأ حاالً من دون اإلخالل باملبادئ اإلنسانية؟

*متّت مواءمة تعريفات املعايري من املعايري املعبرّ عنها بوضوح يف وثيقة :تقييم العمل اإلنساين باستخدام معايري لجنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية :دليل لشبكة التعلم اإليجايب للمساءلة
واألداء يف مجال العمل اإلنساين .لندن :معهد التنمية ملا وراء البحار ،مارس  /آذار .2006
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للحساسيات الثقافية
 4-3اختيار فريق تقييم ّ
قوي فنياً ومراعٍ ّ

قوي إلجراء التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف خٌطو ٌة أساسي ٌة لعملية التقييم الناجح.
اختيا ُر فريقٍ ٍّ
فالفريق الجي ُد يجب أ ْن يض ّم يف عضويته مزيجاً مالمئاً من املهارات ووجهات النظر .أما قائد
ُ
ٌ
مسؤول عن تنظيم عملية توزيع مهامت العمل ،وعن التأكد من إسهام جميع
الفريق فهو
أعضاء الفريق إسهاماً مفيدا ً .ويجب أن تتوافر يف أعضاء الفريق الصفات والقدرات التالية،
بالقدر املمكن:
• التوازن يف التّن ّوع ،مبا يف ذلك النوع االجتامعي ،والعرقية ،وغريها.

• أ ْن يض َّم الفريق ُم َق ِّيمني من الفئات األسوأ حاالً (أو عىل األقل من أعضاء عىل إطّالع كبري
بالسياقات وبوضع الفئات األسوأ حاالً).
ّ
• أ ْن يض ّم الفريق مقيّمني محليني أو دوليني أو كليهام.
• أن ميتلك األعضاء معرف ًة باملحتوى  /بالقطاعات إضاف ًة إىل امتالك خربة فيها.
• أن يكونوا ملتزمني بحقوق اإلنسان وباإلنصاف ،وباملعرفة والخربة يف تقييم حقوق اإلنسان
ويف التدخالت املنارصة لإلنصاف.
• أ ْن يفهموا ويُط ّبقوا تفويضات اليونيسف بشأن حقوق اإلنسان واإلنصاف.
• أ ْن يكونوا عىل دراية بال ّنهوج واألساليب التشاركية وعىل معرفة بها.

• أ ْن ميتلكوا مهارات بحثية وأخرى يف العالقات الشخصية بني األفراد ،مبا يف ذلك الكفاءة
الثقافية.
• أ ْن يكونوا عىل معرفة بالسياق واللغة عىل املستوى اإلقليمي والقُطري واملحيل.
ويف عملية تشكيل فريق التقييم ،يحتاج أحد الجوانب املهمة يف هذه العملية إىل أن يُؤ َخ َذ
بعني االعتبار .ومن الشائع رؤي ُة ِف َرقٍ تستنس ُخ االختالالت والنامذج نفسها املوجودة يف الحياة
الحقيقية .فالعوامل التي تصنع فريقاً جيدا ً لتناول مسألة اإلنصاف ال تقترص عىل امتالك أعضاء
الفريق املهارات والكفاءات بصفة جامعية ،بل إنها تتض ّمن أيضاً ديناميكيات التّفاعل فيام
بينهم .إذ يجب عىل أعضاء الفريق أ ْن يُظهروا عملياً قدراتهم عىل تقدير خربات ووجهات نظر
بعضهم بعضاً واستيعابها .ويجب عىل مدير التقييم أ ْن يضمن إيالء وزن مالئم بأبعاد اإلنصاف
من خالل اختيار الفريق ،واالهتامم بالديناميكيات وبالعالقات بني أعضاء الفريق .إن العمل
مع فريقمتعدد التّخصصات سوف يكون ،يف معظم األحيان ،نهجاً مثاليّاً للتّعامل مع تعقيدات
تقييم التدخل.
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عندما ينحدر أعضاء الفريق الواحد من خلفيات متن ّوعة ،من املهم االستثامر يف الوقت واملوارد
يف عملية بناء الفريق قبل البدء يف عملية التقييم .فاالحرتا ُم املتبادل للخلفيات الشخصية
واملهنية ألعضاء الفريق اآلخرين ،ولفهم نهوجهم املختلفة يف األبحاث والتقييم أم ٌر له أهميته
البالغة يف التقييم الناجح امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف.

40

القسم –  :5تصميم التّقييم

القسم –  :5تصميم ال ّتقييم

يُ رْ ِب ُز هذا القسم أهمية استعامل األساليب املالمئة للتقييم امل ُ َركّز عىل اإلنصاف ،بهدف ضامن
أ ّن أبعاد اإلنصاف سوف يُصا ُر إىل تحديدها وتحليلها أثناء عملية التقييم.
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

 5-1اختيار إطار العمل املالئم للتقييم

يُ ْع َر ُض تالياً إطارا عمل ،وعدد من التصاميم واألدوات ،التي يمُ كن أن تؤخذ بعني االعتبار عند
التّخطيط إلجراء تقييم ُم َركِّز عىل اإلنصاف .ويُو َج ُد العدي ُد من إطارات العمل األخرى،
والتصاميم واألدوات ذات الصلة بالتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف واملالمئة لها .أما القرار النهايئ
فيجب أ ْن يستن َد إىل
بالنسبة إىل إطار العمل ،والتصاميم واألدوات التي يجب استخدامها،
ُ
الغرض من التقييم ومجاله ،وإىل أسئلة التقييم ،وكذلك إىل طبيعة التدخل الذي ينبغي تقييمه،
وإىل سياقه.

ألف :التقييم املُركِّز عىل اإلنصاف والقائم عىل ال ّنظرية

بينام تُعتَ ُرب نظرية الربنامج الخاصة بالتغيري ُمك ِّوناً مهماّ ً من مك ّونات معظم تقييامت الربامج،
ُعب عنها جيدا ً ،تعترب حاسم ًة عىل وجه الخصوص للتّقييامت امل ُ َركِّزة عىل
فإ ّن نظرية التغيري امل رَّ
اإلنصاف .فتدخالت اإلنصاف تُحقّق أهدافها من خالل تعزيز تغيريات السلوك التي ال يمُ كن
تحديدها وتقييمها من خالل التصاميم التقليدية للمجموعة الخاضعة للمقارنة قبل االختبار
وبعد االختبار ،مبقارنة مجموعة من املؤشرِّ ات وقياسها قبل التدخل وبعده .كذلك فإ ّن لعملية
التنفيذ ،وللسياق الذي يحدث فيه التنفيذ أث ٌر كبري عىل إمكانية وصول الفئات األسوأ حاالً إىل
ال ّنظُم الحكومية العامة للصحة ،والتعليم وحامية الطفل .ومن امله ّم أيضاً فهم مدى فاعلية
السياسات العامة وأنظمة إيصال الخدمات يف املايض والحارض وقدرتها عىل التّك ّيف مع
ولكل هذه األسباب ،من املهم أن يرتكز
التحديات الخاصة للوصول إىل الفئات األسوأ حاالًّ .
التقييم عىل نظرية التغيري التي يمُ كن أن تصف وت ُق ّيم الواقع املعقّد الذي تعمل ضمنه
التدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف.
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ُعب عنها بوضوح أن:
بوسع نظرية الربنامج الخاصة بالتغيري وامل رّ

• تُع ّرف طبيعة املشكلة التي تهدف السياسة أو الربنامج إىل معالجتها.

• تشتمل عىل الدروس امل ُستقاة من أدبيات برامج وخربات مامثلة.
• تُح ّدد أسباب املشكلة الجارية معالجتها ،والحلول املقرتحة لها.
• ترشح األسباب التي تدعو إىل الحاجة إىل الربنامج.
• ت ُح ّدد النتائج واآلثار املقصودة.
• تُق ّدم وصفاً ،خطو ًة بخطو ٍة ،حول كيفية تحقيق النتائج.
• تُع ِّرف االفرتاضات األساسية التي يستند إليها تصميم الربنامج.
• تُح ّدد الفرضيات األساسية التي ينبغي اختبارها.

• تُح ِّدد العوامل السياقية املحتمل أن تؤث ّر عىل التنفيذ والنتائج.
• تُح ِّدد املخاطر واألسباب الرئيسة التي ت ُبني احتاملية عدم تحقيق الربنامج أهدافه.
كذلك فإ ّن نظرية الربنامج أدا ٌة ق ّيمة يف تفسري استنتاجات التقييم .فإذا مل تتحقق النتائج
املقصودة ،فإ ّن نظرية الربنامج يمُ كن أن تُساعد يف اقتفاء أثر ذلك من خالل خطوات سلسلة
النتائج ،بهدف تحديد مكان انحراف تجربة التنفيذ الفعلية عن الخطة الرئيسة .وت ُوفّر نظرية
الربنامج أيضاً إطار عمل لتحديد النتائج غري املتوقعة (اإليجابية منها والسلبية معاً) .فإذا
تطابقت تجربة التنفيذ ،بطريقة معقولة ووثيقة مع التّصميم ،وإذا تحقّقت النتائج وفق ما
ُخطِّط لها ،فإ ّن هذا يوفّر دليالً ظاهرا ً لعزو التغيريات إىل نتائج الربنامج .غري أنّه من املمكن أن
تكون مثة رشوحات مقنعة أخرى لحدوث التغيري ،ولذلك فإ ّن نظرية الربنامج الخاصة بالتغيري،
امل ُص َّممة جيدا ً ،يجب أن تكون قادر ًة عىل تعريف الفرضيات املنافسة واختبارها .كذلك يجب
تعريف النظرية عىل نحو دقيق بصورة كافية بحيث يمُ كن "دحضها" .ومن مظاهر النقد
عب عنها بطريقة عامة وغامضة إىل ح ٍّد ال يمُ كن معه
الرئييس للعديد من نظريات الربامج أنّها ُم رَّ ٌ
إثبات عدم ص ّحتها .ويتطلب تفنيد أية نظرية ما ييل:
• أن تتضمن النظرية إطارا ً زمنياً ينبغي تحقيق النتائج واآلثار خالله.
• أن تُوضع مؤرشات لل ُمخرجات ،والنواتج واآلثار.

• أن توضع مؤرشات قابلة للقياس للعوامل السياقية ،مع وضع تعريف واضح لكيفية تحليل
تأثري تلك العوامل عىل تنفيذ السياسات وعىل النتائج.
ومن الناحية املثالية ،فإ ّن نظرية الربنامج الخاصة بالتغيري سوف يُصا ُر إىل تطويرها أثناء تصميم
السياسة .غري أ ّن نظرية التغيري ال تكون يف واقع الحال ويف أغلب األحيان قد طُ ِّورت ،ولذلك ال
بُ ّد لفريق التقييم من أن يعمل مع الجهات املعنية عىل "إعادة بناء" نظرية التغيري الضمنية
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التي تقوم عليها السياسة (انظر القسم –  7بشأن التقييم يف الحياة الواقعية) .ومن الناحية
املثالية ،فإ ّن فريق التقييم سوف يُشارك يف مرحلة من التصميم مبكّرة مبا يكفي ،ليك يكون
قادرا ً عىل املساعدة يف وضع وتطوير نظرية تغيري الربنامج ،ليك يضمن بأنها توفّر تفاصيل كافي ًة
إلجراء التقييم.

املُك ِّونات األساسية لنظرية الربنامج الخاصة بالتغيري

كثريا ً ما تمُ ث َُّل نظريات الربامج الخاصة بالتغيري بيانياً من خالل منوذج منطقي .ويعرض الشكل
يصف تد ّخالً ُم َركّزا ً عىل اإلنصاف ،ومص ّمامً لضامن حصول مجموع ًة
–  1منوذجاً منطقياً عادياً ُ
معيّنة من الفئات األسوأ حاالً بعينها عىل خدمات الربنامج ومنافعه .ويمُ كن استخدام النموذج
ُ
يستهدف الفئات األسوأ حاالً (عىل سبيل املثال الرشيكات
إما ليصف برنامجاً قامئاً بذاته
املامرسات للجنس مع متعاطيي مخدرات بال َحقْن) ،وإما ليصف اسرتاتيجيات مركِّزة عىل
برنامج يُص َّم ُم
اإلنصاف مندمجة يف برنامج شامل .ومن األمثلة عىل طريقة االستخدام األخرية
ٌ
لزيادة معدل االلتحاق الكيل باملدارس من خالل إنشاء حماّ مات منفصلة لكل من األوالد
(الفتيان) والبنات (الفتيات) ،وتجديد املباين ،وتأليف كتب مدرسية مقررة وتنفيذ برامج
خاص ملنح البعثات وسندات النقل تحديدا ً إىل الفتيات
لتدريب املعلمني .ورمبا يُو َّجه
برنامج ٌّ
ٌ
امل ُنحدرات من أُسرَ ٍ معيشية منخفضة الدخل بهدف توفري حافز إضايف له ّن ليك يلتحقن
باملدارس .ويف هذه الحالة ،سوف يُق ِّدر التقييم اآلثار الكلية للربنامج عىل االلتحاق باملدارس،
إىل جانب تقديره/تقييمه مدى نجاعة البعثات وسندات النقل يف ارتفاع معدل التحاق الفتيات
منخفضة الدخل باملدارس .وإذا كانت املوارد تسمح بذلك ،فرمبا يسمح التّقييم باستخدام
نظرية الربنامج كإطار ملقارنة معدالت التحاق الفتيات منخفضة الدخل باملدارس ،اللوايت
قُ ِّدمت له ّن برامج تحسني عامة ،مع الفتيات اللوايت شملته ّن أيضاً الربامج املو ّجهة .ومن شأن
هذه املقارنة أ ْن تسمح بإجراء تحليل للقيمة امل ُضافة للربامج املو ّجهة.
يتضمن ال ّنموذج املذكور ُمك ِّونني ،هام:
احل السبعة لدورة املرشوع (وهي :التصميم ،امل ُدخالت ،التنفيذ ،امل ُخرجات ،النواتج،
• املر ُ
الخاصة امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف يف كل مرحلة.
األثر ،واالستدامة) ،التي تُع ِّرف العنارص
ّ
• العوامل السياقية (وهي العومل السياسية ،واالقتصادية ،واملؤسسية ،واملرتبطة بالبيئة
الطبيعية ،والخصائص االجتامعية الثقافية للفئات السكانية املتأثرة) التي يمُ كنها أ ْن تُؤث ّر
يف تنفيذ التدخالت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ويف نواتجها.
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اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ

اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺆﺳﴘ
واﻟﺘﺸﻐﻴﲇ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻠﺬان ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬام
اﳌﴩوع

اﳌﺪﺧﻼت  :ﻣﺪﺧﻼت
اﻹﻧﺼﺎف ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺴﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﴩوع

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻗﺪرة اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺳﺆ ﺣﺎﻻً ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ُميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج إﻣﺎ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﻛﱢﺰ ﻋﲆ اﻹﻧﺼﺎف ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ،وإﻣﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻹﻧﺼﺎف اﳌﺤﺪدة
ﻹدراج اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺼﺎف ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت

الشكل –  :1استخدام منوذج منطقي لتمثيل نظرية برنامج لتدخل ُمركِّ ٍز عىل اإلنصاف

اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﻮاﺗﺞ

آﺛﺎر اﻹﻧﺼﺎف
)اﳌﻘﺼﻮدة وﻏري
اﳌﻘﺼﺪوة(

ﻧﻮاﺗﺞ اﻹﻧﺼﺎف
)اﳌﻘﺼﻮدة وﻏري
اﳌﻘﺼﻮدة(
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻹﻧﺼﺎف

اﺳﱰاﺗﻴﺠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺮﻛﺰة ﻋﲆ اﻹﻧﺼﺎف

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ واﻟﺤﺼﻮل اﳌﻨﺼﻒ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻮارد

ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺼﺎف وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ

طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

القسم –  :5تصميم التّقييم

إدخال تحسينات عىل النموذج املنطقي األسايس

مثة عدد من التحسينات التي يمُ كن تضمينها يف النموذج املنطقي األسايس ،وهي مه ّمة لوصف
التدخالت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف وتقييمها:
ياقي :تحليل العوامل االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية الثقافية ،والقانونية،
• اإلطار ِّ
الس ّ
واملؤسسية وغريها من العوامل األخرى التي تؤث ِّر يف كيفية تنفيذ الربامج ويف كيفية تحقيق
نواتجها .وتستطيع هذه العوامل أ ْن تُقيّد التنفيذ الف ّعال للتدخالت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف.
ويف الحاالت التي يتواف ُر فيها دع ٌم اجتامعي أو سيايس ضئيل إلدماج الفئات األسوأ حاالً،
بوسع العديد من هذه العوامل فرض تح ّديات رئيسة .ومع أن العوامل السياقية غالباً ما
ت ُحل َُّل بطريقة وصفية ،من املمكن أيضاً إدراج هذه املتغيرّ ات يف التحليل اإلحصايئ عن
طريق تحويلها إىل متغيرّ ات وهمية.

•
تحليل العملية :تَف ُّحص كيفية تنفيذ الربنامج فعلياً ،وكيفية مقارنة ذلك بالتّصميم املقصود
ُ
للربنامج ،وآثار أية انحرافات عن التّصميم عىل الربنامج ،وكيفية تأثري االنحرافات عىل قدرة
مختلف رشائح الفئات السكانية عىل الوصول إىل الربنامج.
رشح ،خُطو ًة بخطو ٍة ،للكيفية
• تحليل سلسل ُة النتائج (وتس ّمى أيضا سلسلة النواتج) :وهو ٌ
التي يُتوقّع للربنامج أن يعمل بوساطتها وكيفية تحقيقه أهدافَه.
• تحليل املسار :يُع ِّرف اآلفاق ال ّزمنية التي يُتوقّع ملختلف نواتج الربنامج أ ْن تتحقّق خاللها.
اإلطار –  :2املراجع املفيدة لفهم نظرية الربنامج
• "فَ ِنل آند روجرز  .)2011( "Funnell and Rogersنظرية الربنامج الهادفة :االستعامل الف ّعال
لنظريات التغيري وال ّنامذج املنطقية .مطبوعات "جويس -باس ."Jossey-Bass
• "باتون  .)2011( "Pattonالتقييم التنموي :تطبيق مفاهيم التعقيد لتعزيز االبتكار واالستخدام.
مطبعة " ِغلفورد ."Guilford
• "بامبريغَرَ ،رف آند مابري  )2006( "Bamberger, Rugh and Mabryالتقييم يف العامل الحقيقي.
"س ْيج ."Sage
الفصل – " 9تطبيقات نظرية الربنامج يف تقييم العامل الحقيقي" .مطبوعات َ

باء -إطار العمل املعني بتحليل االختناقات

استُ ِ
تحليل االختناقات يف جانبي العرض والطلب وما يزال يُستخدم بنجاح لتقييم أنظمة
ُ
خد َم
تقديم الخدمات ،وبخاصة أنظمة الخدمات الصحية منها .فهذا التحليل يوفّر إطار عمل
لوصف وتحليل العوامل الرئيسة التي تؤث ِّر يف إمكانية حصول الفئات األسوأ حاالً عىل الخدمات
العامة ،وتتوافر فيه اإلمكانية ليُصبح أدا ًة متكامل ًة تستطيع تحديد مواطن القوة ومواطن
الضعف يف مختلف أنظمة تقديم الخدمات .ولكن من امل ُه ّم مالحظة أ ّن إطار العمل هذا
يواجه ُمح ِّددات مهمة عندما تُقيّ ُم التدخالت التي تتعامل مع أفعال االرتكاب "acts of
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 "commissionبدالً من التّفاعل مع أفعال التقصري" ،"acts of omissionوبصفة ملحوظة يف
مجال حامية األطفال ومجال العنف ضد الطفل واملرأة.
إلطار العمل أربعة مك ّونات (انظر الشكل –  ،)2هي:

استخدام الخدمات من جانب الفئات األسوأ حا ًال

تعريف الفئات األسوأ حاالً التي ينبغي للتدخل استهدافها :من الخطوات األوىل تحدي ُد الفئات
األسوأ حاالً واملقصودة باالستفادة من التدخل .ويمُ كن تعريف هذه الفئات حسب مكانها
الجغرايف (عىل سبيل املثال ،الفئات التي تسكن يف مقاطعة "محافظة  "..بعينها أو يف جميع
املناطق الريفية) ،أو حسب طبيعة اإلجحاف (النوع االجتامعي ،العرقية ،وغري ذلك).
تقييم مدى مالءمة استخدام الخدمات من جانب الفئات األسوأ حاالً .يجب أن تُجم َع معاً
التدابري التالية ،حسب مالءمتها ،لتقييم مدى ف ّعالية تقديم الخدمات النوعية إىل الفئات األسوأ
حاالً املستهدفة .وتضم مؤرشات األداء ما ييل:
• نسبة كل فئة من الفئات األسوأ حاالً التي تستخدم الخدمة.
• مستوى مالءمة استخدام كل خدمة من الخدمات.

6

• عقد مقارنة بني نسبة مجموع السكان الذين يستخدمون الخدمات مع نسبة الفئة األسوأ
حاالً التي تستخدمها.
• عقد مقارنة بني مدى مالءمة االستخدام من جانب الفئة األسوأ حاالً ومن جانب الفئات
األخرى.
تقييم االستدامة :يعمل العديد من التدخالت جيدا ً أثناء الفرتة التي تكون فيها وكاالت املانحني
مشاركة بنشاط يف الربنامج أو أثناء توافر متويل خاص للربنامج ،ولكن نوعية الخدمات أو
حجمها غالباً ما يرتاجع ،عندما تنتهي هذه الحوافز الخاصة .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن من األهمية
مبكان االستمرار يف مراقبة عمليات الربنامج عىل م ّر الزمان ليك يتس ّنى تقييم استدامته عىل
املدى الطويل.

6
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أمثلة عىل مؤشرّ ات مالءمة استخدام الخدمات :هل ناموسية الرسير التي تنام تحتها األم الحامل ُم َز َّودة من خالل الربنامج؟
هل يتلقّى الطفل الذي يُعاين من نقص التغذية املك ّمالت الغذائية املقصودة برمتها أم هل يتقاسمها مع أشقائه؟ هل تتلقّى
النساء واألطفال الخدمات الطبية مجاناً (حسب املقصود منها) أم أنّهم مضطّرون إىل أن يدفعوا من جيوبهم أمواالً لكوادر
املركز الصحي.

القسم –  :5تصميم التّقييم

تحديد مختلف السيناريوهات للوصول إىل الفئات األسوأ حاالً .يمُ كن استخدام املؤرشات
فكل منها له تبعاته املختلفة السياساتية منها والتشغيلية.
لتحديد مختلف السيناريوهاتٌّ ،
فعىل سبيل املثال:
• الربنامج الذي يصل إىل نسبة عالية من مجموع السكان ولكنه يصل إىل نسبة منخفضة
من الفئات األسوأ حاالً :يشري هذا الوصول إىل وجود بعض املشكالت املحددة يف الوصول
إىل الفئات األسوأ حاالً.
• الربنامج الذي يصل فقط إىل نسبة متدنية من كال الفئتني (مجموع السكان والفئات األسوأ
حاالً) :يوحي هذا الوصول بأ ّن األداء الكيل للربنامج يحتاج إىل تحسني قبل توقع تحقيق
مستوى من الوصول أكرب إىل الفئات األسوأ حاالً.
ً
• مالءمة االستخدام من جانب الفئات األسوأ حاالً أدىن من مالءمته للفئات األخرى :يوحي
هذا االستخدام بوجود بعض قضايا إيصال الخدمات التي ينبغي معالجتها.
• نسبة صغرية فقط من الفئة األسوأ حاالً تستخدم الخدمة ولكن مالءمة االستخدام أعىل
بالنسبة إىل هذه الفئة :هذا يُوحي بأ ّن تصميم الربنامج من املحتمل أن يفيد الفئة األسوأ
حاالً ،ولكن مثة مشكالت تواجه مسألة ضامن الحصول عىل الخدمات.
تحليل ف ّعالية الكلفة :غالباً ما ستكون الكلفة عامالً َحرِجاً عندما تكون املوازنات محدود ًة أو
عندما ال تكون التّدخالت املعنية باإلنصاف تتمتّع بدعم سيايس واسع .ونتيجة لذلك ،فإن
تحليل التكاليف ،وتحليل كيفية تخفيضها غالباً ما ستكون ُمح ِّددات حرجة لنجاح التدخل
واستدامته.
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اﻟﺴﻴﺎﻗ ّﻴﺔ:
 4اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﱢ
• اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
• اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
• اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ.
• اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
• اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

الشكل –  :2إطار االختناقات يف جانبي العرض والطلب :العوامل التي تؤث ّر يف استخدام الخدمات من جانب الفئات
األسوأ حا ًال

 2ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض:
• اﳌﻮازﻧﺎت واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ.
• اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﻠﻴّﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
• آﻟﻴﺎت اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻼﻤﺋﺔ.
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً.
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً.
• اﻟﻜﻮادر ّ
• ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺳﻮأ ﺣﺎﻻً.
 1اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺳﻮأ ﺣﺎﻻً:
• ﻣﻼ َءﻣﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
• اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟ ّﺮﻗﻤﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
• اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
• ﻓ َﻌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻜﻔﻠﺔ.

 3ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ:
• اﳌﻌﺎرف ،واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺎﻤرﺳﺎت.
• اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
 اﳌﺴﺎﻓﺔ. ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮ. ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﻘﻞ. ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت. اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ. -اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
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عوامل جانب العرض:

تُق َّي ُم عوامل جانب العرض التالية:

• املوازنات واملوارد ،مثل الكوادر ،واملباين ،وسبل النقل وتجهيزات املدارس.
• الكفاءة الكلية لتنظيم الخدمة وتقدميها.
• آليات عمل استهدافية مالمئة .كيف يُح ّدد الربنامج ،بصورة جيدةُ ،هوية الفئات األسوأ
حاالً؟ ما مدى مالءمة آليات العمل اإلدارية وآليات العمل األخرى للوصول إىل تلك
الفئات؟
• الخدمات املقبولة ثقافياً .هل الخدمات ُمص ّممة بطريقة مقبولة للفئات األسوأ حاالً؟ عىل
سبيل املثال ،فإ ّن العديد من الثّقافات األصلية ال تتق ّبل الطريقة املتّبعة يف تقديم األدوية
الغربية .فالرجال قد ال يسمحون لزوجاتهم أو بناتهم زيارة املراكز الصحية.
الحساسة ثقافياً .هل لدى الكوادر إملا ٌم بخصائص الفئات األسوأ حاالً ،وهل تفهم
• الكوادر ّ
تلك الكوادر القضايا الخاصة املشاركة يف العمل مع تلك الفئات؟ هل لدى الكوادر تو ّجه
إيجايب تجاه العمل مع تلك الفئات؟ هل من بني الكوادر من يتكلّم اللغات املحلية؟
الربنامج؟ هل استُشريت تلك الفئات حول كيفية تصميم
• هل "متتلك" الفئاتُ األسوأ حاالً
َ
الربنامج؟ هل شاركت تلك الفئات يف إدارة الربنامج ومتابعته  /مراقبته وتقييمه؟
يُرجى املالحظة بأ ّن قضايا جانب العرض ستكون مختلفة بالنسبة إىل الربامج الخاصة املستقلة
بذاتها واملو ّجهة حرصياً إىل الفئات األسوأ حاالً ،وإىل ال ّنظُم الشاملة لتقديم الخدمات ،التي
جرت مواءمتها بهدف الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً.

عوامل جانب الطلب:

ينطوي تحقيق نواتج اإلنصاف ،يف العادة ،عىل عمليات تغيري سلوك مختلف الجهات الفاعلة.
فحتّى عندما يكون مث ّة طلب عىل الخدمات ،وعندما ت ُص َّمم تلك الخدمات بطريقة مالمئة
ثقافياً ،هناك عد ٌد من العوامل اللوجستية والثقافية التي تؤث ّر عىل إمكانية الحصول عىل
الخدمات:
• بعد املسافة عن الخدمة.
• الزمن املستغرق يف سبل النقل ،وكلفة تلك السبل ومدى توافرها.
• مقبوليّة سبل النقل لدى الفئات األسوأ حاالً ،وما إذا كانوا يُسمح لهم باستخدامها.
• كلفة الخدمات.
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• القيود الزمنيّة.

• القيود الثقافية.

السياق ّية:
العوامل ِّ

يمُ كن أن تتأث ّر إمكانية حصول الفئات األسوأ حاالً عىل الخدمات مبجموعة واسعة املدى من
العوامل السياقية ،املحلية منها واإلقليمية والوطنية ،مبا فيها:
• العوامل السياسية :موقف املجموعات السياسية املختلفة من تقديم الخدمات إىل الفئة
األسوأ حاالً (عىل سبيل املثال ،هل تعترب الفئات األسوأ حاالً تهديدا ً أمنياً أم مصدر إزعاج،
أم عبئاً مالياً ،أم قاعد ًة محتملة للدعم السيايس ،أم التزاماً أخالقياً ،أم غري ذلك).
• العوامل االقتصادية :يمُ كن أن يوث ّر وضع االقتصاد املحيل أو الوطني عىل مدى توافر
املوارد .فعندما يأخذ االقتصاد املحيل يف النمو ،قد يتوافر لألرس األسوأ حاالً املزيد من
الحوافز إلرسال أطفالها (وال سيّام الفتيات منهم) إىل املدرسة فيام لو كان من املحتمل
بدرجة أكرب أ ْن يجدن فرصاً للتشغيل عندما يتخ ّرجن منها.
• العوامل املؤسسية والتنظيمية :ما مدى أريحية عمل الوكاالت املختلفة مع بعضها بعضاً
لتنسيق خدماتها؟
• العوامل القانونية واإلدارية :هل متتلك الفئات األسوأ حاالً جميع الوثائق املطلوبة للحصول
عىل الخدمات؟ هل هي مس ّجلة لدى الجهات املالمئة؟ هل توجد قيود قانونية عىل تقديم
الخدمات ،عىل سبيل املثال ،لألرسة التي ليس لديها ملكية لألرايض التي تفلحها (تزرعها)
أو لألرايض التي تعيش فيها؟ هل تستطيع وزارة التعليم بناء املدارس عىل األرايض غري
املسجلة ملكيتها؟
•

العوامل البيئية :كيف تتأثر الخدمات التي يق ّدمها الربنامج أو استدامته بالعوامل
البيئية ،مثل تآكل الرتبة أو امللوحة ،أو الفيضانات ،أو إزالة األشجار الحرجية ،أو
تل ّوث املياه ،أو نوعية الهواء ،أو القرب من النفايات الحرضية؟

 5-2اختيار التصميم املالئم للتقييم:

برصف النظر عن حجم وطبيعة التدخل ،فإ ّن تصميم التقييم الذي يط ّبق األساليب املختلطة
سوف يكون األكرث مالءم ًة لتكوين صورة دقيقة وشاملة لكيفية إدماج اإلنصاف يف أحد
التدخالت .إ ّن مزج ال ّنهوج النوعية والكمية ،ويف الوقت ذاته ضامن شمول مختلف الجهات
املعنية (مبن فيها الفئات األسوأ حاالً) ،سوف يوفّر تن ّوعاً واسعاً من وجهات النظر ،وصورة
للواقع تتّصف بقدر من املوثوقية بها أكرب.
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ألف -تصاميم األساليب املختلطة

تجمع تصاميم األساليب املختلطة بني مواطن القوة يف األساليب الكمية ()(QUANTالتي
تجيز عمل تعميامت حيادية عىل عموم السكان ،وإعداد تقديرات دقيقة لتوزيع خصائص
الع ّينة وتقسيمها إىل فئات فرعية ،وإجراء اختبار للفروقات ذات األهمية اإلحصائية فيام بني
الفئات) ،وبني قدرة األساليب النوعية ( )QUALعىل أ ْن تصف بعمق التجارب التي مي ّر بها
األفراد ،أو الفئات السكانية أو املجتمعات املحلية .وبوسع األساليب النوعية أيضاً أ ْن تتف ّحص
بالسياق الذي تعمل فيه الربامج.
العالقات املعقّدة ،وأن ترشح كيفية تأث ّر الربامج واملشاركني ّ
هذه املنافع مه ّم ٌة عىل وجه الخصوص للتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،حيث من الرضوري
الحصول عىل تقديرات كمية لألرقام وعىل توزيع كل نوع من أنواع اإلجحاف ،وحيث يتساوى
ذلك يف األهمية مع القدرة عىل إجراء التحليل النوعي لفهم التجربة التي م ّرت بها الفئات
األسوأ حاالً وآليات العمل وعمليات اإلقصاء التي تع ّرضت لها .كذلك فإ ّن تحليل النوعية له
أهميته أيضاً لتقييم العوامل التي تؤث ّر يف جانب الطلب عىل الخدمات ،وملالحظة الحواجز
االجتامعية ،والثقافية والنفسية للمشاركة.
من مواطن القوة األساسية لألساليب املختلطة أ ّن تصميم الع ّينة يسمح بانتقاء الحاالت أو
ع ّينات صغرية للتحليالت امل ُع ّمقة التي يقع عليها االختيار ،ولذلك من املمكن عمل تعميامت
متثيلية من الناحية اإلحصائية عىل الفئات السكانية األوسع نطاقاً والتي اختريت الحاالت منها.
إ ّن هذا ألم ٌر بالغ األهمية أل ّن اهتامماً ضئيالً يُوىل لكيفية اختيار الحاالت ومدى تغطيتها
التمثيلية عندما يُكلّف الباحث الكمي ،بصورة معتادة ،بإجراء دراسات الحاالت لتوضيح
خصائص الع ّينات السكانية واملساعدة عىل فهمها .ونظرا ً ملقدرة الحاالت الدراسية عىل البحث
بصورة أعمق يف املواضيع التي تبحث فيها ،فإ ّن تلك الحاالت ،يف أغلب األحيان ،تمُ يط الّلثام عن
القضايا ونقاط الضعف يف تقديم الخدمات (كقضايا التّح ّرش الجنيس ،أو االفتقار إىل مراعاة
الحساسيات بني مختلف الفئات العرقية ،واالفتقار إىل إبداء االحرتام لفئات سكانية أفقر أو
أقل تعليامً ،أو الفساد) .وعندما يتم اإلبالغ عن هذه االستنتاجات ،من الصعب معرفة املدى
السهل نتيج ًة لذلك عىل الوكاالت أن ترصف النظر عن االستنتاجات السلبية
التمثييل لها ،ومن ّ
باعتبارها استنتاجات غري اعتيادية.
ومع ذلك ،من امله ّم التوضيح بأ ّن تصاميم األساليب املختلطة تنطوي عىل ما هو أكرث بكثري من
التكليف بإجراء بضع دراسات أو عقد جلسات املجموعات الحوارية املركّزة إلضافتها إىل مسح
نهج للتقييم املتكامل ،يستخدم أساليبه الفريدة
لع ّينة كم ّية .إ ّن هذا النوع من التصاميم هو ٌ
من نوعها يف كل مرحلة من مراحل التقييم.
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تَض ُّم األساليب املختلطة لجمع البيانات أساليب البحث الك ِّمي ،مثل املسوح ،واختبارات
االستعداد واالختبار السلويك ،وقياسات الجسم البرشي باستخدام أساليب جمع البيانات
النوعية ،مثل املالحظة (املشاهدة) ،واملقابالت الشخصية املع ّمقة ،وتحليل األشياء املصطنعة.7
ويمُ كن استخدام األساليب النوعية أيضاً لتحليل العمليات (مالحظة طريقة تنفيذ املرشوع
فعلياً ،وكيف تؤث ّر هذه العمليات عىل مشاركة مختلف الفئات السكانية ضمن السكان
عرض ألمثلة حول الطريقة التي تستخدمها األساليب املختلطة يف ض ّم
املستضعفني) .وفيام ييل ٌ
مختلف أساليب جمع البيانات الكمية وال ّنوعية معاً:
• الجمع بني االستبيانات الكمية وبني املقابالت الشخصية امل ُع ّمقة النوعية ألغراض املتابعة
أو جلسات املجموعات الحوارية املركّزة.
• الجمع بني أساليب املالحظة الكمية وبني املقابالت الشخصية امل ُع ّمقة والنوعية ألغراض
املتابعة.
• الجمع بني التدابري الخفيّة الكمية وبني املقابالت الشخصية النوعية أو إجراء دراسات
الحاالت.
وإضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن األساليب املختلطة يمُ كنها أن تجمع معاً أساليب تحليل البيانات الكمية
والنوعية باستخدام الطرائق التالية:
• التحليل املتوازي للبيانات الكمية والنوعية :تُ َحلَّل البيانات ال ّنوعية والكمية بطريقة
منفصلة باستخدام أساليب التحليل التقليدية.
• تحويل البيانات ال ّنوعية إىل صيغة رقمية أو العكس صحيح.
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• التحليل املتسلسل :التحليل الكمي يليه تحليل نوعي أو العكس صحيح.
تحليل متعدد املستويات.
ٌ
•
• تحليل األساليب املختلطة املكتمل متاماً.

أنواع تصاميم األساليب املختلطة

كمي ويدركون
يُستَ ْخ َدم معظ ُم تصاميم األساليب املختلطة إما من الباحثني الذين لديهم تو ّجه ّ
الحاجة إىل بناء مك ّون نوعي داخل البحث ،وإما من باحثني لديهم تو ّجه نوعي ويدركون
قليل جدا ً من تصاميم األساليب
الحاجة إىل بناء مك ّون ك ّمي داخل البحث .ويُعطي عد ٌد ٌ
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من األمثلة عىل األشياء املصطنعة :الصور الفوتوغرافية والرموز الدينية داخل املنازل ،وأمناط األلبسة ،وامللصقات ،والكتابة
عىل الجدران ومختلف أنواع الوثائق الخطية.
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تحليل سياقي وضع االقتصاد املحيل .وهذا يمُ كن أ ْن
ٌ
من األمثلة عىل تحويل مؤرش نوعي إىل ُمتغيرّ ك ّمي ما ييل :أ ْن يصف
وصف بالكلامت ،ويمُ كن أن يُح ّول إىل متغري وهمي "( "dummy variableاالقتصاد املحيل) ،حيث :االقتصاد آخ ٌذ يف النمو =
يُ َ
 ،1االقتصاد غري آخذ يف النمو = صفر.

ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﻛﻤﻴﺔ

الشكل –  :3متوالية تصميم األبحاث الكمية – النوعية ""QUANT – QUAL

ﻫـ

و

ز

اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎً اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﺗﻀﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻤﻴﺔ

أ

ب

ج

د

اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻛﻤﻴﺎً اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﺗﻀﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

أ = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻛﻤﻴﱠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ب = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
ج = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻮ ّﺟﻬﺔ ﻛﻤﻴﺎً وﺗ ُﻘﻴ ُﻢ وزﻧﺎً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻬﺠني :اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ.
د = دراﺳﺎت ﻣﺼ ﱠﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﺘﻮي أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ.
ﻫـ = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻮ ﱠﺟﻬﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎً وﺗ ُﻘﻴﻢ وزﻧﺎً ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻬﺠني :اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ.
و = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻜﻤﻴﺔ.
ز = دراﺳﺎت ذات ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻧﻮ ّﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
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ويكن أن تُعترب تصاميم األساليب املختلطة (الشكل – )3
امل ُختلطة وزناً متساوياً لكال ال ّنهجني .مُ
مبثابة متوالية لها تصميم كمي متاماً يف أحد الطرفني ،وتصميم

نوعي متاماً يف الطرف اآلخر .ويُوجد يف ما بني الطرفني تصاميم كمية بصفة أساسية مبك ِّون
نوعي صغري ،وتصاميم مدمجة متاماً تُعطي أوزاناً متساوي ًة للتصاميم الكمية وللتصاميم
كمي صغري فقط.
النوعية ،وتصاميم نوعية بصفة أساسية مبك ّون ّ
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مثة ثالثة أنواع أساسية من تصاميم األساليب املختلطة ،هي:
• املُتسلسل :التقييم إما أن يبدأ بجمع البيانات الكمية وتحليلها ،وييل ذلك جمع البيانات
النوعية وتحليلها ،أو العكس صحيح .ويمُ كن أيضاً تصنيف التصاميم وفق إذا ما كانت
املكونات الكمية أو املكونات النوعية للتصميم الكيل هي املهيمنة .ويسوق الشكل – 4
مثاالً عىل تقييم األساليب املختلطة املتسلسل العتامد أنواع جديدة من البذور من جانب
مختلف املزارعني .يبدأ التّقيي ُم مبسح كمي لبناء تصنيف منوذجي ( )typologyللمزارعني،
تليه عملية جمع للبيانات النوعية (عن طريق املالحظة واملقابالت الشخصية امل ُع ّمقة)،
ومن ث ّم إعداد دراسات الحالة .ويُجرى التّحليل بطريقة نوعية .وهذا يمُ كن أ ْن يُص ّنف
كتصميم األساليب املختلطة املتسلسل ،الذي يكون فيه ال ّنهج النوعي مهيمناً.
• املتوازي :ت ُجرى املكونات الكمية والنوعية يف الوقت ذاته .ويُوضّ ح الشكل –  5تقييامً
متعدد املستويات لربنامج للتغذية املدرسية رمبا يتض ّمن أيضاً بعض املكونات املتوازية.
فعىل سبيل املثال ،يمُ كن تطبيق قوائم التحقّق املرجعية " "stsilkcehcللمالحظة الكمية
لسلوك الطلبة داخل الغرف الصفية يف نفس الوقت الذي ت ُجرى فيه املقابالت الشخصية
امل ُع ّمقة للمعلمني.
• املتعدد املستويات :يُجرى التقيي ُم عىل مستويات عديدة يف الوقت نفسه ،حسبام يوضحه
التقييم متعدد املستويات لتأثريات برنام ٍج للتغذية املدرسية عىل االلتحاق باملدرسة
واالنتظام فيها (الشكل –  .)5يُجرى التقييم عىل مستوى املقاطعة (املحافظة) التي توجد
فيها املدرسة ،وعىل مستوى املدرسة ،والغرف الصفية واملعلمني ،والطلبة ،واألُرس.
ويُستخدم يف كل مستوى من املستويات األسلوب الكمي واألسلوب النوعي كليهام يف
جمع البيانات .وتعترب التصاميم متعددة املستويات مفيدة عىل وجه الخصوص لدراسة
تقديم الخدمات العامة ،مثل التعليم ،والصحة ،واإلرشاد الزراعي ،حيث تقتيض الرضورة
مستوى من املستويات والتّفاعالت بني املستويات
دراسة كل من كيفية عمل الربامج يف كل
ً
كذلك.
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الشكل –  :4تصميم األساليب املختلطة املتسلسل واملحتوي عىل عنارص
نوع ّية بصورة مهيمنة
ﻛﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺢ ﴎﻳﻊ ﻛﻤﻲ ﻟﻸﴎ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﳌﴩوع ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﴎة
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ،واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ،
واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
واﻋﺘامد اﻟﺒﺬور.

ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ،واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺤﻮارﻳﺔ اﳌﺮﻛّﺰة،
واﳌﻼﺣﻈﺔ ،وإﻋﺪاد اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﴎ
اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ وﻣامرﺳﺎت
اﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﻔﻼﺣﺔ(.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺑني
اﻟﺤﺎﻻت واﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﺑني ﻣﺼﺎدر
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

الشكل –  :5تصميم األساليب املختلطة املتوازي ومتع ّددة املستويات
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻤﻴﺔ

أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ
ﻟﺴﺠﻼت اﳌﺪرﺳﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ واﻹداري

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ
ﻟﺪرﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر
واﻻﻧﺘﻈﺎم

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ
اﳌﻌﻠﻤني ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﲆ
اﻻﻧﺘﻈﺎم ﰲ اﳌﺪارس

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺪرﺳني

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻌﺪد
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤني
ﰲ اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻔﻴﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﻮارﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰة ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻄﻠﺒﺔ ميﻠﺆون
اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎً ﻛﻤﻴﺎً

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ
ﻣﻊ اﻷﴎ ،وﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬاﻫﺒني
إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ

ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﴎ

ﻣﺴﺢ اﻷﴎ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
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يعرض اإلطار –  3مثاالً عىل تصميم خاص بتقييم األساليب املختلطة ،يُستخدم لتقييم نواتج
اإلنصاف لربنامج تعليمي تدعمه اليونيسف يف تيمور الرشقية .وتعرض الحالة كيف يستطيع
تصمي ٌم خالق لألساليب املختلطة أن يخرج بنتائج للتقييم مفيدة وموثوق بها ضمن سياق كان
ُ
الحصول فيه عىل بيانات كم ّي ًة محدودا ً .ويوضّ ح الشكل أيضاً كيفية استعامل التّثليث لتقوية
إمكانية الثّقة بالبيانات التي يتم جمعها من املجموعات الحوارية املركّزة ،واملالحظة ،واملقابالت
الشخصية امل ُع ّمقة بشأن االستنتاجات ،وصحة االستنتاجات.
اإلطار –  :3استخدام تصميم األساليب املختلطة لتقييم نواتج اإلنصاف التي حققها برنامج التعليم
الذي دعمته اليونيسف يف تيمور الرشقية
تيمور الرشقية هي إحدى البلدان األشد فقرا ً يف العامل .كام أ ّن الفق َر امل ُقرتن بتاريخ من ال ّنزاع قد أث ِّر
تأثريا ً خطريا ً عىل نوعية النظام املدريس وإمكانية الوصول إليه .ومن أهداف نظام التعليم الذي دعمته
اليونيسف ( )2003 – 2009زيادة إمكانية الوصول إىل التعليم من جميع قطاعات املجتمع ،مع
استهداف الفئات املستضعفة عىل وجه التحديد ،مبن فيها األطفال الذين يعانون من فريوس نقص
املناعة البرشي  /متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،واألطفال الذين مل يسبق لهم االنتظام عىل
مقاعد الدراسة عىل اإلطالق .وقد تناول التقييم ،مع أنه مل يكن يف ذلك الحني يُس ّمى بتعبري "التقييم
امل ُركّز عىل اإلنصاف" ،عىل وجه التحديد ،مدى ف ّعالية الربنامج يف زيادة إمكانية وصول الفئات األسوأ
حاالً إىل نظام التعليم.
جرى التخطيط للتصميم األصيل للتقييم بحيث يتض ّمن جمع البيانات الكمية وتحليلها ،من كل من
املسوح والبيانات الثانوية .غري أ ّن شُ َّح البيانات الكمية كان يعني رضورة االعتامد بدرجة أكرب عىل
مصادر البيانات النوعية .وقد كانت أساليب جمع البيانات الرئيسة ع ّينة من املجموعات الحوارية
املركزة التي اختريت لتكون متثيلية للمقاطعات (للمحافظات) واأللوية يف كل أنحاء تيمور الرشقية.
واقرتنت تلك الع ّينة مبقابالت شخصية منظّمة هيكلياً ومالحظات مبارشة لعينة من املدارس وكيفية
عملها .كذلك جرى انتقاء املحافظات التي وقع عليها االختيار لتُمثّل تن ّوع الربنامج من حيث مستويات
تش ّبع الربنامج ("الجرعة") ،إىل جانب متثيل التّن ّوع الجغرايف ،واللغوي والديني .وقد عقدت جلسات
منفصلة للمجموعات الحوارية املركّزة مع التالميذ ،واملعلمني ،وإداريي املدارس ،وأبناء املجتمع املحيل،
والشباب ومسؤويل التعليم يف املقاطعة .وقد استُكملت البيانات بتحليل للبيانات الثانوية الشاملة
واملتوافرة من سجالت املرشوع ومن مصادر أخرى .كذلك استُخدمت بيانات ثانوية كمصدر مستقل
وسعت
ليك ت ُشكّل ثالوثاً مع بيانات املسح األولية بغرض إجراء االختبارات الخاصة مبسألة االتّساق .كام ّ
البيانات الثانوية أيضاً مجال التقييم بسبب توافر اإلمكانية لجمع وتبويب املعلومات عن املرحلة األوىل
من املرشوع ،حيث كان من الصعب ،بسبب مرور الوقت ،تحديد أماكن التالميذ والفئات األخرى التي
شملتها املجموعات الحوارية املركّزة ،وتعريف ُهوياتهم جميعهم.

التثليث :أدا ٌة قوي ٌة لتقييم صحة البيانات وتعميق الفهم

قوي جدا ً من عنارص نهج األساليب املختلطة .فهو ينطوي عىل استخدام
التّثليثُ عنرص ّ
مصدرين أو أكرث من املصادر املستقلة لتقييم صحة البيانات التي ُج ِم َعت ،وللحصول عىل
تفسريات مختلفة ملا حدث بالفعل أثناء تنفيذ املرشوع ،وملعرفة ما هي التأثريات التي وقعت
عىل مختلف الرشائح السكانية .ويجب أن يكون التّثليثُ ُمك ّوناً ال يتج ّزأ من تصميم التقييم
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امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف ،كام يجب استخدامه للتحقق من صحة املؤرشات األساسية للعمليات،
واملخرجات والنواتج التي جرى جمعها .و ُميكن أن يشتمل التثليث عىل ما ييل:
• مقارنة املعلومات التي جمعها مختلف األشخاص الذين أجرو املقابالت الشخصية.
• مقارنة املعلومات التي ُج ِم َعت يف مختلف األوقات (اليوم ،أو األسبوع أو السنة) أو يف
مختلف األماكن.
• مقارنة املعلومات التي ت ّم الحصول عليها باستخدام أساليب جمع البيانات.
يُوضّ ح الشكل –  6اسرتاتيجي ًة لبناء التّثليث ضمن تصميم لدراسة تهدف إىل تقييم التّغيريات
التي تحدث يف الظروف االقتصادية لألرسة املعيشية .فالبيانات الكمية عن الوضع االقتصادي
لألرس املعيشية تُجمع من خالل مسوح األرس املعيشية ،وهذه البيانات ت ُحل َُّل باستخدام
األساليب املعيارية لتحليل البيانات الكمية .وتُجم ُع يف الوقت ذاته البيانات النوعية عن الوضع
االقتصادي لألرس املعيشية من واقع عيّنة فرعية لألرس املعيشية باستخدام املالحظة ،واملقابالت
الشخصية امل ُع ّمقة ،واجتامعات املجموعات الحوارية املركّزة ،وتحليل األشياء املصطنعة لألرس
املعيشية ،ث ّم يُصار إىل تحليلها نوعياً .وتُعقد مقارن ٌة بني استنتاجات التحليل الكمي والتحليل
النوعي .ويف حالة وجود تباينات ،يجتمع فريق التقييم ملناقشة التفسريات املمكنة لتلك
التّباينات .فإذا مل تكن أسباب التّباينات واضحةً ،سوف يقوم كال الفريقني بإعادة تحليل
بياناتهام الكمية والنوعية ث ّم يجتمعان ثانيةً .وإذا ما بقيت أسباب التباينات غري واضحة،
فسيعود ،من الناحية املثالية ،أح ُد الفريقني أو كالهام إىل امليدان لجمع بيانات إضافية ،سعياً
منه أو منهام إىل تفسري تلك التباينات.
ويمُ كن أن ت ُستخدم طريقة التثليث أيضاً يف الحصول عىل وجهات نظر مختلفة بشأن ما حدث
فعالً أثناء تنفيذ املرشوع وملعرفة التأثريات التي أحدثها املرشوع عىل الفئات السكانية
املختلفة .ويمُ كن القيام بذلك من خالل إجراء املقابالت الشخصية مع األفراد ،أو عقد اجتامعات
للمجموعات الحوارية املركّزة ،أو مراجعة وثائق املرشوع أو من خالل مالحظة املشاركني.

57

58

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺖ
ﺗ ُﻘﺎرن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ،وﺗ ُﻄﺎﺑَﻖ ،ﺛﻢ
ُدﻣﺞ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﺑﻬﺪف ﻓﻬﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ
ﺣﺪوث اﻟﺨﻼﻓﺎت .وإذا أﻗﺘﻀﺖ
اﻟﴬورةُ ،ميﺴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ
اﳌﻴﺪان ﻹﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻋﲆ اﳌﻼﺣﻈﺔ .ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻜ ﱢﻮﻧﺎت.

اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺗ ُﺨﺘﺎر ﻋﻴّﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﴎ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌ ﱠﻤﻘﺔ
وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﳌﺨﱪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴني،
وﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻛني وﻏري اﳌﺸﺎرﻛني.
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﲆ
أﴍﻃﺔ ،وﺻﻮر.

الشكل –  :6املصادقة عىل صحة االستنتاجات من خالل عملية التّثليت :تقدير دخل األرسة
املعيشية ونفقاتها
اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺢ
اﻷﴎة ﺑﺸﺄن اﻟﺪﺧﻞ واﻷﻧﻔﺎق

اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﺮارﻳﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت،واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟ ًﻌﻮدة
إﱃ اﳌﻴﺪان ﻟﻠﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.

طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

باء -ال َع ْزو ،العوامل املُساهمة وأهمية مجموعات املقارنة

من امله ّم ،عند تقييم التأثريات التي تُحدثها التدخالت التنموية ،التّمييز بني :التغيريات التي
حدثت يف الفئة السكانية املستهدفة طوال فرتة التدخل ،واآلثار التي يمُ كن أ ْن ت ُعزى بطريقة
معقولة إىل التأثريات التي أحدثها التدخل .وت ُق ِّدر تقييامت األثر اإلحصائية حجم التّغيري يف

القسم –  :5تصميم التّقييم

املجتمع الذي يستهدفه املرشوع (حجم األثر ،)9واالحتاملية اإلحصائية القائلة بأ ّن التّغيري
يُعزى إىل التّدخّل ،وليس إىل عوامل خارجية .فالعدي ُد من التّقييامت ،وبخاصة تلك التي ت ُجرى
يقيس إال التّغيريات التي تحدث يف الفئات
يف ّ
ظل قيود ترتبط باملوازنة وبالقيود الزمنية ،ال ُ
ً
الس َبب َّية .ومن امله ّم استيعاب
تثبت
كانت
لو
كام
النتائج
َش
ُ
ق
ُنا
ت
ما
ا
وغالب
املستهدفة،
السكانية
َّ
السببية .فالتّدخالت تعمل يف بيئة ديناميكية ،حيث يكون العديد من
أ ّن ال ّتغيري ال يتساوى مع ّ
التّغيريات االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،والدميغرافية والبيئية يأخذ مجراه ،وحيث
تكون الجهات األخرى (الحكومة ،واملانحني واملنظامت غري الحكومية) توفِّ ُر خدمات تكميلية
أو منافسة ،أو تضع موضع االستعامل سياسات رمبا تؤث ّر يف الفئة السكانية املستهدفة.
يَتطل ُّب تقييم اآلثار أو السببية تقدير الحالة التي رمبا تكون الفئة السكانية عليها فيام لو مل
يُ َنفّذ التّدخل .وليك تتسنى السيطرة عىل تأثري العوامل األخرى التي قد ت ُسهم يف التّغيريات التي
لوحظت ،من الرضورة مبكان تعريف ما هو العامل املقارن " ."counterfactualيُق َّدر عينة
املقارنة ،يف تصاميم التّقييامت اإلحصائية (التجريبية منها وشبه التجريبية) ،من خالل مجموعة
امل ُقارنة التي تمُ اثِل (تُطابِق) املجموعة السكانية املستهدفة .فإذا تطابقت مجموعة املقارنة مع
تلك املجموعة السكانية بصورة جيدة ،وإذا كان مستوى التغيري بني هذه املجموعة واملجموعة
ٍ
عندئذ يُفترَ َ ُض بأ ّن الفرق يُعزى،
معنى،
املستهدفة كبري مبا يكفي ليكون ذا داللة إحصائية ذات ً
يف جزء منه عىل األقل ،إىل أثر التدخل.
ويف العامل الحقيقي ،فقد ثبت أنّه من املمكن فقط استخدام مجموعات املقارنة اإلحصائية يف
نسبة صغرية من التدخالت ،مام يضطّر املق ّيمون إىل استعامل إبداعاتهم يف تعريف عينات
املقارنة البديلة .وهذا هو واقع الحال ،عىل وجه الخصوص ،بالنسبة إىل التدخالت املعنية
بالسياسات وإىل الربامج األخرى متعددة املك ّونات ،حيث تندر إمكانية استعامل مجموعة
مقارنة إحصائية .وباإلضافة إىل ذلك ،فمن مواطن الضعف يف الكثري من تصاميم التقييم
الصعب معرفة إذا ما كان عدم
صبح من ّ
اإلحصائية ،أنّه عندما يتعذّر تحقيق النواتج املتوقّعة ،يُ ُ
تحقيقها راجعاً إىل مواطن الضعف يف نظرية الربنامج األساسية وإىل كيفية ترجمتها إىل تصميم
املرشوع (فشل التصميم) ،أو إىل ما إذا كان راجعاً إىل مشكالت يف كيفية تنفيذ املرشوع (فشل
التنفيذ) .وغالباً ما يُس ّمي خرباء االقتصاد ذلك مبشكلة "الصندوق األسود"؛ أل ّن تنفيذ املرشوع
غامض مل يت ّم تحليله ،وتأثرياته غري مفهومة .و"للصندوق األسود" الكثري من
صندوق أسو ٌد
ٌ
التّبعات العملية؛ أل ّن العديد من العمالء يفرتضون أ ّن التقييم إ ْن مل يكتسف آثار املرشوع ذات
ٍ
عندئذ يجب
الداللة اإلحصائية ،فإ ّن ذلك يعني رضورة وضع ح ٍّد للمرشوع ،يف حني أ ّن التوصية
9

حجم األثر هو متوسط الفرق يف درجة التغيري يف مؤرش النواتج (النتائج) بني املجموعة امل ُعالَجة واملجموعة امل ُقا َرنة (مجموعة
االختبار واملجموعة الضابطة) .ففي تصميم مجموعة املقارنة التي تخضع لالختبار القبيل واالختبار البعدي (أي قبل التدخل
وبعده) ،تكون درجة التغيري هي الفرق يف متوسط الدرجات امل ُحرزة يف االختبار القبيل واالختبار البعدي للمجموعة التي
يستهدفها املرشوع وملجموعة املقارنة .أما يف تصميم االختبار البعدي ملجموعة املقارنة ،فإ ّن درجة التّغيري هي الفرق بني
متوسطي املجموعتني .وإذا ما كان تصميم املجموعة املنفردة هو امل ُستَخدَم ،حيث ت ُقار ُن فيه مجموعة املرشوع مع تقديرات
مجموع عدد السكان ،فإ ّن درجة التّغيري هي الفرق بني متوسط مجموعة املرشوع ومتوسط مجموع عدد السكان .ومن
الناحية املثالية ،فإ ّن الفرق يجب أ ْن يُقسم عىل االنحراف املعياري للتّغيري لتقدير حجم التأثري املو ّحد.
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طريقة تصميم وإدارة
التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف

أ ْن تكون :رضورة تكرار تنفيذ املرشوع مع بذل املزيد من االنتباه إىل طريقة تنفيذه.
وبنا ًء عىل ذلك ،فمن التّحديات األساسية التي تواجه التّقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف كيفية
تعريف العامل املقارن املوثوق به لإلجابة عىل السؤال" :ما هو الوض ُع الذي كانت الفئات
األسوأ حاالً ستكون عليه لو مل يُ َنفّذ هذا التّدخّل"؟ واستنادا ً إىل ما ورد ذكره أعاله ،فإ ّن أفضل
السبل لتعريف العامل املقارن املوثوق به يف التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف يكون من خالل
تحليل املساهامت.
ت ُْستَخ َد ُم طريقة تحليل املساهامت يف السياقات التي تكون فيها وكالتني مانحتني أو أكرث ،إىل
جانب واحد أو أكرث من الرشكاء الوطنيني ،يتعاونون كلهم معاً عىل تنفيذ برنامج ما أو عىل
تنفيذ إصالح سياسايت واسع .كذلك تُستخدم هذه الطريقة حيثام يتعذّر تقييم تأثري جهة
مانحة بعينها عىل النواتج واآلثار الكلية للمرشوع ،بصورة مبارشة .ويف بعض األحيان ،يُستَ ْك َم ُل
تحليل املساهامت من جهة مانحة بعينها بتحليل للعزو ،يُق ّدر النواتج واآلثار الكلية لربامج
التعاون (اسرتاتيجية خفض الفقر عىل سبيل املثال) ،ولكن ال ت ُوضع أية تقديرات للنواتج الكلية
للربنامج ،يف معظم الحاالت .أما الغرض من تحليل املساهامت فهو تقييم اإلسهامات التي
ق ّدمتها وكالة دولية بعينها يف تحقيق األهداف الفرعية الكلية للربنامج.
أما أسهل أشكال تحليل املساهامت فهو تعريف كل مرحلة من مراحل الربنامج (التّشاور،
التخطيط ،التصميم ،التنفيذ ،تحقيق امل ُخرجات والنواتج ،نرش االستنتاجات ،واالستدامة) ،ثم
تقييم إسهامات الوكالة يف كل مرحلة منها .ويض ّم التّقييم استعراضاً لتقارير املرشوع والوثائق
األخرى 10مع إجراء مقابالت مع الوكاالت الدولية والوطنية األخرى ومصادر البيانات األساسني
 .وغالباً ما تكون املقابالت الشخصية مفتوح ًة أو منظّمة هيكلياً ،ولكن رمبا ت ُستخدم مقاييس
تصنيفية للربامج الكبرية لتقييم األداء يف كل مك ِّون وكذلك لتقييم الوكالة بشأن األبعاد املختلفة،
مثل التعاون ،واملرونة (عىل سبيل املثال فيام يتعلّق باستخدام األموال) ،وتعزيز نطاق من
املشاركة أوسع وغري ذلك .ويمُ كن أيضا تصنيف الوكاالت (الجهات  )...بشأن ما تعتربه من
املجاالت ذات امليزة التنافسية لديها ،كمعرفة السياق الوطني أو السياق املحيل ،أو القدرة عىل
العمل مع نطاق واسع من الفاعلني (الجهات الفاعلة) ،أو مع الخربات الفينة مثالً.

يقرتح "جون مايني  11)2008( "John Mayneنهجاً إىل تحليل املساهامت قامئاً عىل النظرية،
يتضمن الخطوات التالية:
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يمُ كن للمطبوعات ،أو وثائق التخطيط ،أو محارض اجتامعات وكاالت التخطيط الوطنية أو الوزارات القطاعية أن تكون مصدرا ً
مفيدا ً للمعلومات حول كيفية تص ّور هذه الوكاالت ملساهامت مختلف الرشكاء .فعىل سبيل املثال ،إذا اعتقد أحد املانحني بأ ّن
له تاثري رئيس عىل إصالح السياسات ،فقد يكون من املهم النظر فيام لو كانت مثة إشارات مرجعية إىل ذلك يف هذه الوثائق،
كالخطة الخمسية عىل سبيل املثال.

11

نهج الستكشاف السبب واألثر .روما :مبادرة التعلّم املؤسيس والتغيري
"جون مايني  .)2008( "John Mayneتحليل املساهامتٌ :
املؤسيس ،إيجاز CALIرقم  61يف مايو/أيار .2008
http://www.cgiar-ilac.org/files/publications/briefs/ILAC_Brief16_contribution_analysis.pdf
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 -1تحديد قضايا "السبب واألثر" التي ينبغي للتحليل أن يتناولها.
 -2تطوير نظرية التغيري املفرتضة وتقييم املخاطر التي تتهدد تحقيق التغيريات املقرتحة.
 -3جمع األدلة القامئة ذات الصلة بنظرية التغيري.
 -4جمع وتقييم قصة املساهمة (ما هي التغيريات التي حدثت ،وملاذا حدثت وما هي
إسهامات الوكالة  /الجهة يف ذلك؟) حسب تص ّور الوكالة ذاتها الخاضعة للدراسة ،وحسب
تص ّور الرشكاء اآلخرين .ح ّدد االعرتاضات عىل هذه القصة ثم قيّمها (عىل سبيل املثال ،قد
ال تقبل بعض الجهات املعنية املزاعم التي تطرحها الوكالة  /الجهة بشأن دورها يف إحداث
التغيريات).
 -5البحث عن معلومات إضافية لهدفني :دعم قصة املساهامت ،واالعرتاض عليها إذا اقتضت
الرضورة ذلك.
 -6تنقيح قصة املساهامت وتقويتها.
 -7يف األوضاع امل ُعقّدة ،تجميع مكونات قصة املساهامت وتقييمها.
وعند استعامل التحليل لتقييم املساهامت يف تحقيق أهداف اإلنصاف ،فكل مرحلة من مراحل
التحليل يجب أ ْن تُركِّز عىل قضايا اإلنصاف ،باستخدام أنواع من األسئلة التي نُوقشت يف وقت
مبكر.

جيم -ال ّتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف عىل مستوى السياسات

سوف يعتمد تصميم التقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف عىل طبيعة التدخالت التي ينبغي تقييمها:
السياسة الوطنية ،الربنامج أو املرشوع.
مع أ ّن تصميم التقييم عىل مستوى املرشوع ال يعني ضمناً وجود تح ّديات  /اعرتاضات منهجية
خاصة بعينها ،إال أنّه من الصعوبة أكرث تقييم الربامج امل ُعقّدة امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف باستخدام
تصاميم تقييمية تقليدية .ويف بعض األحيان ،تُطبّق تصاميم تقييمية تقليدية عىل املك ّونات
يل للربنامج عن طريق ض ّم االستنتاجات امل ُستخلصة من
الفردية للربنامج ،ويُ َق ّي ُم األدا ُء الك ُّ
مختلف املك ّونات مع التّقييامت األخرى األوسع نطاقاً لإلدارة ،وإمكانية الوصول املتاحة
للفئات السكانية املستهدفة ،وغري ذلك .وعندما يكون مثة تصميم منهجي لتحديد َم ْن ُهم
األفراد أو املنظامت (املدارس ،العيادات وغريها) الذين يتلقون الخدمات ،وما هي الخدمات
التي يتلقّونها ،فقد يكون من املمكن استعامل تصميم متع ّدد امل ُتغيرّ ات يُقيم النواتج الكلية،
ومن ث ّم يقيّم إسهام كل مك ّون من املك ّونات األساسية.
وكام يرد وصفه أدناه ،فإ ّن تقييم السياسات امل ُعقّدة امل ُ َركّزة عىل اإلنصاف يتطلّب استعامل
منهجيات أكرث إبداعاً وأقل تو ّجهاً من الناحية الك ِّمية من املنهجيات املستخدمة يف التقييامت
امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف "البسيطة" والتي تُجرى عىل مستوى املشاريع.
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يعرض هذا القسم نهوجاً مختار ًة لتقييم التدخالت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف عىل مستوى
السياسات.

نهوج ال ّنظُم إىل عملية التقييم

12

يسعى معظم الوكاالت التنموية ،مبا فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسف" ،إىل تحسني
رفاهية الفئات األسوأ حاالً يف املجتمع من خالل إيجاد أنجع السبل إىل إيصال الخدمات إىل
تلك الفئات ،أو إىل تحسني أداء كل من السياسة الوطنية ،والتخطيط ،والوكاالت التي تقوم
بإيصال الخدمات ،يف الوصول إىل تلك الفئات وإفادتها .فجميع التدخالت التنموية تعمل عىل،
بل ويف الغالب ،تحاول تغيري أنظمة تقديم الخدمات العامة والخاصة ،وأنظمة الحوكمة
والسياسات الوطنية .ويُشارك يف هذه ال ّنظُم كلها الكثري من الفاعلني والجهات املعنية ،وكثريا ً
ما تنطوي عىل تدخالت تتك ّون من عدة مراحل .وإضاف ًة إىل ذلك ،فهي تعمل من خالل األجزاء
األخرى من تلك ال ّنظُم وتتأث ّر بها .كذلك يُصار إىل تنفيذ تدخالت يف ال ّنظُم التي لديها تقاليد
تاريخية (مبا يف ذلك التّصورات بشأن ما ينجح عمله وما ال ينجح) ،ولديها ُسبُ ٌل تقليدي ٌة يف عمل
األشياء .وتتأث ّر التدخالت كذلك بنطاق واسع من العوامل االقتصادية ،والسياسية ،والتنظيمية،
والقانونية ،واالجتامعية – الثقافية والبيئية .وأخريا ً ،فإ ّن الكثري من الربامج تنطوي أيضاً عىل
أي
أنظمة قيمية ملختلف الفاعلني ،تتعلّق بالفئات السكانية امل ُستهدفة ،كام تنظوي عىل ّ
الربامج وال ّنهوج التي يجب وضعها أو عدم وضعها موضع التنفيذ.
مييل معظم النهوج التقليدية للتقييم إىل تناول الربامج التنموية كتدخالت قامئة بذاتها إىل حد
كبري ،تتضمن يف بعض األحيان متغريات سياقية كعوامل تؤث ِّر يف نظام تنفيذ الربامج ،ولكنها
ليست جزءا ً منه .لقد طُ ِّورت نهوج ال ّنظُم بهدف تحليل هذه األنواع من التعقيد ،وهي تعرض
سبالً رمبا تكون ق ّيم ًة لفهم كيفية تأث ُّر تدخّل بعينه بال ّنظُم العامة والخاصة لتقديم الخدمات،
وكيف تُؤث ِّر هي بدورها عىل تلك ال ّنظُم ،التي يحدث داخلها

12
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تنفيذ الربامج .ويمُ كن أن تكون نهوج ال ّنظُم مفيدة عىل وجه الخصوص لتقييم السياسات
امل ُ َركِّزة عىل التقييم؛ أل ّن العديد من هذه النهوج تعمل داخل ال ّنظُم ،وتسعى إىل تغيري تلك
ال ّنظُم التي غالباً ما تكون مقاوم ًة لقبول الرتكيز املقرتح عىل الفئات األسوأ حاالً يف املجتمع (أو
التي ت ُعارضها معارض ًة فاعلةً).
يُق ّدم التفكري املنظومي " "systems thinkingبعض سبل التفكري املختلفة ،بطريقة راديكالية
(جوهرية) ،عن التقييم ،ورمبا تكون جميعها مهمة للتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف .وتشتمل
بعض األفكار ،التي يمُ كن أ ْن ت ُستخلَص من ال ّنهوج ،مثل تلك املوصوفة أعاله ،ما ييل:
• الربامج ،والسياسات واألنواع األخرى من التّدخالت التنموية تكون مغروسةً ،يف العادة ،يف
ال ُّنظُم االجتامعية القامئة ،التي لها تقاليدها التاريخية ،وروابطها بني من مختلف الزبائن
(العمالء  /املنتفعون) ،والفاعلني واملالكني .ويتعينّ عىل التّدخّل أ ْن يتكيف مع النظام
القائم ،وهذا النظام سوف يُغيرّ التدخل يف كثري من األحيان.
• سوف يتأث ّر مختلف الفاعلون ،الذين قد يكون لهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية عمل
التدخل الجديد أو حول حتّى إ ْن كان مقبوالً بأي حال ،بطرائق مختلفة بوجهات ال ّنظر
هذه.
• لألنظمة حدو ٌد (قد تكون منفتح ًة وقد تكون منغلقةً) ،سوف ت ُؤث ّر ،يف أغلب األحيان ،يف
اتّساع نطاق اإلحساس بالتدخل الجديد.
تخلق التدخالت الجديدة تناقضات ،كام تخلق منازعات يف أغلب األحيان ،وسوف تُح ّدد
•
ُ
حل لهذه املنازعات.
وصل إىل ٍّ
ت
ال
بكيفية
الربنامج
نواتج
ّ ّ
اإلطار  :4-مثال عىل نهج برامجي للتقييم امل ُ َركِّز عىل اإلنصاف :تقييم أثر املساعدات االجتامعية عىل
خفض فقر األطفال وخفض اإلقصاء االجتامعي لألطفال يف ألبانيا
يستخدم هذا التقييم شكالً بسيطا ً من أشكال تحليل ال ّنظُم لتقييم مدى ف ّعالية قدرة سياسة القطاع
العام وأنظمة تقديم الخدمات عىل الوصول إىل األرس األش ّد فقرا ً واألكرث استضعافاً ،والتّبعات التي
تكون لهذه القدرة عىل حصول األطفال يف هذه األرس املعيشية عىل مخصصات (متوينات) الضامن
االجتامعي التي توفّرها الدولة.

من غري املمكن تلخيص العديد من أساليب التفكري املنظومي يف هذه الوثيقة ،ولكن ال ّنهوج
الثالثة التالية توضّ ح بعض النهوج التي رمبا تُطبّق عىل التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف .ومع
أ ّن نظرية ال ّنظم غالباً ما تحمل صورة تكون ُمعقّد ًة إىل درجة ال ت ُص ّدق ،فإ ّن هدف العديد من
النهوج ،يف الواقع ،مبا فيها النهوج املوصوفة تالياً ،هو تبسيط ال ّنظُم املعقدة نزوالً إىل عنارصها
كل من هذه ال ّنهوج الثالثة عىل تقييم نظم
وعملياتها األساسية .ونوضّ ح تالياً كيفية تطبيق ٍّ
تقديم الخدمات املنارصة لإلنصاف.
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نهج ديناميكيات النظام
هج عىل مشكلة بعينها أو عىل تغيريٍ يؤث ِّ ُر عىل قدرة النظام عىل تحقيق أهدافه.
يُركِّز هذا ال ّن ُ
وهو يتف ّحص أثر التّغذية الراجعة والتأخريات ،وكيف يُعالج النظا ُم املشكلةَ ،وكيف تتفاعل
امل ُتغيرّ ات املختلفة يف النظام مع بعضها بعضاً ،وكيف تختلف التأثريات عىل م ّر الزمان .فالرتكيز
ينصب عىل ديناميكيات النظام ،وعىل التّك ّيف والتغيري بدالً عن الرتكيز عىل تقديم إيجاز
ّ
وصفي للنظام عند نقطة بعينها من الزمان.
تطبيق هذا "النهج من أجل تقييم تقديم الخدمات" املُركِّزة عىل اإلنصاف (عىل سبيل املثال،
تكييف برنامج حايل يهدف إىل تقديم خدمات ما قبل الوالدة وبعدها للتّغلّب عىل مقاومة
يدرس
تقديم الخدمات إىل األمهات واألطفال املستضعفات واملستضعفني) .من املحتمل أ ْن َ
نهج ديناميكيات النظام الطريقة التي قُ ِّدمت بوساطتها الخدمات ،وردود أفعال األمهات
ُ
املستهدفات (التّغذية الراجعة) ،وكيفية تأثري ذلك عىل الطريقة التي قُ ِّدمت بوساطتها
الخدمات ،وتأثريات التأخريات يف تنفيذ الخدمات الجديدة عىل تو ّجه وسلوك الفاعلني
املختلفني ،وعىل مدى فاعلية الوصول إىل السكان املستهدفني .ومن املحتمل أيضاً أن يتف ّح َص
النظام كيفية تأثري وضع آلية تقديم الخدمات موضع االستعامل عىل التشغيل الكيل لنظام
تقديم الخدمات.
منهجية ال ُّنظم الربمجية
ت ُ َركِّ ُز منهجية النظم الربمجية عىل املنظورات املتعددة لوضع بعينه .فالخطوة األوىل تتمث ُّل يف
تقديم "صورة غن ّية" عن الوضع ،ثم تقديم "تعريف جذري "( "root definitionالعنارص
األساسية) للوضع من حيثُ :
• املنتفعني.
• الفاعلني اآلخرين.
• عملية التّحويل (تحويل امل ُدخالت إىل ُمخرجات).
• وجهات النظر العاملية يف الفاعلني األساسيني.

• ماليك النظام (الذين ميلكون قوة الرفض فيام يخص النظام).
• القيود البيئية.
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وحاملا يتم االنتهاء من وضع "التعريف الجذري" ،يُصا ُر إىل إجراء تحليل ثقايف لألعراف ،والقيم
والرأي السيايس ذي الصلة بالتّعريف.
ثم يُصا ُر إىل تعريف نظام ٍ
واحد أو أكرث باستخدام العنارص التي وردت يف "التعريف الجذري"
فقط (كمثال عىل كيفية سعي نهج ال ّنظم إىل تبسيط النظام) .ومن العنارص األساسية لهذا
النهج أ ّن "التعريف الجذري" الجديد يمُ كن بعد ذلك تعريفة استنادا ً إىل املنظورات والقيم
لزبون أو فاعل (جهة فاعلة) أو مالك مختلف.
تطبيق هذا النهج عىل تقييم عملية تقديم الخدمات امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف .من املحتمل تطوير
"صورة غنية" (وصف تفصييل) للربنامج تُغطي العنارص الستة "للتعريف الجذري" .ومن
املحتمل أيضاً تفحص نظام تقديم الخدمات من منظور مختلف عنارص الفئات األسوأ حاالً،
والفاعلني األساسيني واملالكني .كذلك يُحتمل تفحص مجاالت التوافق إىل جانب دراسة االختالف
أو النزاع .ورمبا يُوىل اهتامم خاص ملوقف مختلف "املالكني" الذين لديهم صالحية رفض نظم
تقديم الخدمات الجديدة.
نظرية النشاط الثقايف – التاريخي:
العنارص األساسية لنهج نظرية النشاط الثقايف – التاريخي هي:
•

غرض ُمع َّر ٌف.
ال ّنظم لها ٌ

عب عنها بأصوات عديدة (ملختلف الفاعلني وجهاتُ نظر مختلفة).
• هذه ال ّنظم ُم رٌ ٌ
• لل ّنظم طاب ٌع تاريخي ،وتستمد وجودها بقوة من املايض.
• التّغيريات يف النظام تنتَ ُج عىل نطاق كبري من التناقضات التي تولّد التّوتّرات والنزاع يف
أحيان كثرية.
السبل األولية التي يتعلّم الفاعلون عن طريقها ،ث ّم تأخذ التّغيريات
• التّناقضات ت ُوفّر ّ
مجراها .وبوسع التغيريات أن تُنتج املزيد من التّناقضات ،ولذلك فإ ّن عمليات التّغيري غالباً
ما تكون دوريّةً.
تطبيق هذا النهج عىل تقييم عملية تقديم الخدمات املُركِّزة عىل اإلنصاف .فالفاعلون لديهم
وجهات نظر مختلفة حول إذا ما كانت الخدمات يجب أ ْن تُق ّدم إىل الفئات املستضعفة ،وحول
كيفية تقدميها .فوجهاتُ النظر هذه ،مقرتن ًة بحقيقة أ ّن التّغيريات املطلوبة لتلبية حاجات
حل هذه التّناقضات ،سوف
الفئات األسوأ حاالً يمُ كن أن تخلق تناقاضات معيّنة ،وكيفية ّ
نهج نظرية
يُح ّددان مدى وصول الخدمات إىل الفئات األسوأ حاالً بطريقة ف ّعالة .ويُش ّدد ُ
النشاط الثقافية التاريخية أيضاً عىل أ ّن الطبيعة الدورية للعمليات تعني أ ّن اإلجراءات التي
ُغيرّ ت سوف ينتج عنها ،يف أغلب األحيان ،عملية دورية مصحوبة مبزيد من التعديالت ،وعىل
ذلك فإن النجاح قصري املدى يف الوصول إىل الفئات املستضعفة يجب أن ال يُفرتض بأنها دامئة.
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تبسيط/تفكيك السياسات املُعقّدة

العديد من السياسات املعقدة والتدخالت األخرى عىل املستوى الوطني لها عد ٌد من املك ّونات
كل منها له أهداف مختلفة ،ومنظمة بطرائق مختلفة .ويخلص العديد من الوكاالت
املختلفةٌّ ،
 /الجهات إىل أن معظم هذه التدخالت معقّدة أكرث مام ينبغي إلجراء تقييم صارم ،أو الستخدام
تصاميم تقليدية ملجموعة املقارنة .كذلك ،أل ّن التدخالت ت ُع ّر ُف عىل املستوى الوطني ويُقصد
فيفرتض أنّه من غري املمكن إيجاد مجموعة مقارنة غري
بها العمل يف كل أنحاء البلد الواحد،
ُ
متأث ّرة .ولكن من املمكن يف كثري من األحيان " تبسيط عن محتوى" السياسة إىل عدد من
املك ّونات املتم ّيزة ،مام يتيح اإلمكانية لتصميم تقييمٍ أكرث رصامةً:
كل منها
• من املمكن يف كثري من األحيان تفصيل السياسات املعقّدة إىل مك ّوناتها املختلفةٌّ ،
بهيكيلياته وأهدافه املع َّرفة بوضوح.

• يف الوقت الذي تُصا ُغ فيه السياسات عىل املستوى الوطني ،فإنها يف كثري من األحيان سوف
يتم تنفيذها ،وسوف يكون لها نتائج قابلة للقياس عىل مستوى املحافظات واملستوى
املحيل.
• حتى وإن كان الهدف من السياسات هو تغطية البلد برمته ،فمن املحتمل أ ْن ت ُ َنفّذ
ألسباب عديد ٍة.
السياسات عىل مراحل ،أو أنّها ال تصل إىل كل املناطق يف الوقت عينه
ٍ
ونتيجة لذلك ،فغالباً ما تتوافر األمكانية الستخدام تصاميم متوالية (انظر تالياً) لتحديد
مناطق املقارنة التي مل تتأث ّر بعد ج ّراء تنفيذ أحد التدخالت.

التصاميم املتوالية

تستفيد التصاميم املتوالية " "Pipelineمن كون بعض السياسات والتدخالت عىل املستوى
الوطني ت ُ َنفّذ عىل مراحل (إما عن قصد أو نظرا ً ملشكالت غري متوقّعة) .ونتيج ًة لذلك ،فإن
املناطق ،أو املقاطعات أو املحافظات ،التي مل يبدأ بع ُد فيها تنفيذ التدخالت (ولكن من املقرر
حسب الجدول الزمني أ ْن تشملها املراحل املستقبلية من التدخل) ،يمُ كن استعاملها كمجموعة
مقارنة .ويف حني يُو َج ُد الكثري من األوضاع التي ت ُنفّذ فيها السياسات عىل مراحل ،والتي يمُ كن
استخدام التصاميم املتوالية فيها ،من امله ّم تقرير األسباب التي تُبينّ عدم شمول مناطق بعينها
يف التدخل بَ ْع ُد ،ثم تقييم مدى متاثلها مع مناطق أخرى شملها التدخل فعالً .فعندما تتوافر
خط ٌة منهجي ٌة لشمول أقاليم أو مقاطعات (محافظات) مختلفة يف التدخل عىل مراحل ،فقد
يعمل التصميم املتوايل جيدا ً .ولكن عندما تُقىص مناطق بعينها بطريقة غري مقصودة نظرا ً
لوجود مشكالت بعينها (سواء أكانت إداري ًة أم سياسيةً) ،فإ ّن استخدام التصميم املتوايل رمبا
يكون محفوفاً باملشكالت بدرجة أكرب.13
13
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غالباً ما تكون األقاليم أو املناطق املقصاة أكرث فقرا ً ،أو يتوافر للجهات الحكومية بشأنها قدرات إدارية محدودة (ويُعزى ذلك
يف أغلب األحيان إىل ارتفاع مستوى محدودية املوارد) ،ولذلك سوف تحدث يف كثري من األحيان ٌ
فروق منهجية بينها وبني
املناطق التي يجري فيها تنفيذ السياسات ،مام يح ّد من صالحها لالستخدام كمجوعة مقارنة.
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تحليل الفجوة يف السياسات

مصطلح يُستخدم لوصف ال ّنهوج التّحليلية التي ت ُح ِّد ُد أولويات
"تحليل الفجوة يف السياسات"
ٌ
السياسات األساسية ،وهو يستهدف الفئات السكانية ،ويقيّم مدى تناول السياسات الحالية
حليل الطّيف
يستعرض هذا التّ ُ
وامل ُخطّط لها تلك األولويات بطريقة تفي بالغرض .كذلك
ُ
الكامل لسياسات القطاع العام بهدف تحديد كل من ُمح ِّددات السياسات الفردية وأيضاً
حليل مه ٌّم
السياسات .وهذا التّ ُ
املشكالت التي تنشأ من االفتقار إىل التّنسيق فيام بني مختلف ِّ
منسقاً عىل
عىل وجه الخصوص لقضايا اإلنصاف أل ّن الفوارق لها أسباب متعددة وتتطلب نهجاً ّ
مستوى القطاع العام ،وغالباً ما تندرج الفئات األسوأ حاالً من خالل تلك الفجوات ضمن شبكة
األمان االجتامعي .ففي أوروبا الوسطى والرشقية ،عىل سبيل املثال ،تتب ّنى اليونيسف نهجاً
منظّامً لتقييم مدى املالءمة وكفاية الوسائل التي تستخدمها الدول يف تناول قضايا االستضعاف
التي تؤث ّر يف األطفال واألرس.14
ستعمل كذلك يف منطقة بعينها
َ
ُ
يُجرى
التحليل عاد ًة عىل املستوى الوطني ،مع أنّه يمُ كن أن يُ
أو قطاع بنفسه .ويعتمد التحليل يف العادة عىل البيانات الثانوية التي تُستقى من املسوح ومن
سجالت الوكاالت  /الجهات .أما األساليب ،من مثل تحليل الرشائح السكانية (كل  20يف املئة
من السكان) ،فهي تُستعمل لتحديد الفئات السكانية األسوأ حاالً ،وملقارنتها مع الفئات األخرى
من خالل مؤرشات مثل االلتحاق باملدرسة أو استعامل الخدمات الصحية .15وبوسع الدراسات
مثل دراسة بطاقة رأي املواطن " ،"Citizen Report Cardإ ْن توافرت ،توفري املزيد من
املعلومات املفيدة.
ال تحتوي مجموعات البيانات الثانوية هذه ،يف كثري األحيان ،عىل جميع البيانات املطلوبة
(فهي عىل سبيل املثال رمبا ال ت ُغطّي عوامل جانبي العرض والطلب) ،ويف هذه الحالة يجوز
استكاملها من مصادر أخرى للبيانات ،مثل السجالت لدى الوكاالت  /الجهات التي توفّر
الخدمات العامة .أما األساليب ،من مثل "تحليل االختناقات" أو دراسات "املعارف واملواقف
واملامرسات" فقد ت ُشكّل إسهاماً رئيساً يف البيانات املطلوبة و الالزمة لتحليل الفجوة يف
السياسات .ومن املمكن أحياناً تطوير مناذج (وحدات خاصة) مستقلة بذاتها يمُ كن إدماجها يف
دراسة مسحية جا ٍر تنفيذها أو مخط ٍَّط لتنفيذها لس ّد بعض الفجوات يف املعلومات .وسوف
ت ُستكمل مصاد ُر البيانات يف العادة عن طريق املراجعات املكتبية ،والتشاور مع امل ُخربين
األساسيني ،واملجموعات الحوارية املركّزة ،ورمبا القيام بزيارات إىل الوزارات أو إىل مراكز تقديم
الخدمات.

14

انظر ألبانيا :تقييم أثر املساعدات اإلنسانية يف خفض مستوى فقر األطفال واإلقصاء االجتامعي.

15

عندما تسمح نوعية البيانات الثانوية ،يكون من املمكن استخدام أساليب مثل تحليل اإلقصاء االجتامعي وتحليل الفقر
متعدد األبعاد لتحديد مستوى االستضعاف من حيث وجود نطاق من املؤرشات أوسع.
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استخدام الدول األخرى أو القطاعات كمجموعات مقارنة

من الخيارات املتاحة للسياسات التي تُ َنفّذ عىل مستوى البلد ،أو التي تشمل جميع نشاطات
إحدى الوزارات استخدا ُم بلدان أخرى كأساس للمقارنة .ويمُ كن اختيار بلد واحد أو أكرث داخل
الصعب استعامل مقارنة إحصائية ،وسوف يكون التحليل
املنطقة .ويف مثل هذه الحاالت ،من ّ
يف العادة وصفياً ،ويستفيد مام يتوافر من أنواع بيانات املقارنة .وأل ّن كل بلد من البلدان يُعت ُرب
فريدا ً من نوعه ،فسوف يقتيض األمر قَ ْدرا ً كبريا ً من التّفسري وإصدار األحكام.
ومثة خيا ٌر ثانٍ  ،أال وهو :البناء عىل قواعد البيانات الدولية املتوافرة حالياً والتي تزداد ثرا ًء
باملعلومات .إذ تتوافر معلومات مقارنة واسعة النطاق ملعظم األهداف اإلمنائية لأللفية،
والظروف االجتامعية االقتصادية لألرس املعيشية ،والظروف الجغرافية ،ومؤرشات التنمية
البرشية ،وإمكانية الحصول عىل الخدمات العامة .كذلك فقد غدت قواعد البيانات ،عىل مدى
السنوات القليلة املاضية ،متاح ًة يف موضوعي الحوكمة والتنمية التشاركية ،مثل الفساد
واملشاركة السياسية واملجتمعية .16وتسمح قواعد البيانات هذه باختيار عيّنة كبرية من البلدان
التي لها خصائص مامثلة ،كالخصائص االجتامعية – االقتصادية واألخرى ذات الصلة .ثم تقا َرن
بعد ذلك التغيريات التي تحدث يف مؤرشات النواتج األساسية للبلدان املستهدفة مع البلدان
األخرى املامثلة التي أدخلت والتي مل تُ ْد ِخل اإلصالحات .غري أنّه من الصعب ،بدرجة أكرب،
العثور عىل بيانات تتعلّق بالفئات األسوأ حاالً .وحيثام تتوافر بيانات ،فإنها سوف ت ُطبّق يف
العادة عىل املقارنات يف الدخل ،وسوف لن تتناول األبعاد األخرى لإلجحاف.
ويف بعض األحيان ،عندما تكون سياس ٌة قيد اإلطالق يف وزارات أو وكاالت  /جهات مختلفة،
فرمبا يكون من املمكن استعامل الوزارات التي مل يبدأ فيها بعد تنفيذ الربنامج كمجموعة
مقارنة .وتشمل مجاالت السياسات التي يمُ كن فيها النظر يف هذا النوع من املقارنات :إصالحات
محاربة الفساد واألنواع األخرى من اإلصالحات اإلدارية ،والالمركزية واإلدارة املالية .بَ ْي َد أ ّن
لكل وكالة  /جهة خصائصها الفريدة من نوعها .ومن
هذه املقارنات صعبة التطبيق أل ّن ّ
الصعب أيضاً الحصول عىل بيانات خ ّط األساس بشأن الوضع قبل البدء بتنفيذ اإلصالحات؛
ّ
الصعب
نظرا ً أل ّن مؤرشات النواتج تتّجه ألن تكون محدودةً ،وغري موثوق بها كثريا ً ،ومن ّ
مقارنتها مع املؤرشات األوسع نطاقاً واألكرث رصامةً ،التي تنزع برامج اإلصالح إىل إنتاجها.
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ولسن  ،)2009( "Picket and Wilsonمستوى الروح "ِ " . "The spirit levelهلز ،يل غراند آند بياتشواد Hills,
" ِب ِكت آند ُ
 ،)2001( "Le Grand and Piachuadفهم اإلقصاء االجتامعي .ويوفّر مؤرش التنمية البرشية ،الذي أصدره برنامج األمم
مدى واسع من مصادر البيانات الثانوية التي أضحت اآلن متوافر ًة لتقييم أسباب االستضعاف
املتحدة اإلمنايئ أمثلة عىل ً
ونتائجه.
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املسح املعني باملفاهيم /خريطة املفاهيم

تستخدم الدراس ُة املسحي ُة املعنية باملفاهيم /خريطة املفاهيم " "concept mappingأسلوب
املقابالت التي تُجريها مع الجهات املعنية أو مع الخرباء للحصول عىل تقدير تقريبي لف ّعالية
السياسات ،أو للنواتج أو اآلثار .وهي مالمئة متاماً كأداة للتقييم امل ُركِّز عىل اإلنصاف نظرا ً ألنها
ت ُفسح املجال للخرباء الستعامل خرباتهم وتقديراتهم الذاتية للمساعدة يف تعريف أبعاد
اإلنصاف التي يجب استخدامها لتقييم السياسات ،ثم لتصنيف السياسات وفق تلك األبعاد.
وهذا اإلجراء مفي ٌد عىل وجه الخصوص للعديد من أنواع السياسات امل ُركِّزة عىل اإلنصاف،
حيث تكون املؤرشات الكمية املوضوعية صعبة التّطبيق .ويمُ كن ملقارن ٍة ت ُجرى ملتوسط
تصنيفات املناطق التي تتلقّى مستويات مختلفة من التدخل ،باإلضافة إىل مقارنة أخرى
ٌ
موصوف يف
هج
للتصنيفات قبل تنفيذ التدخل وبعده .. ،يمُ كن لها أن توفّر عامالً للمقارنة .فال ّن ُ
"استخدام املسح املعني باملفاهيم لتقييم تدخالت السياسة امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف" ،واملتوافرة
يف املوقع اإللكرتوين عىل اإلنرتنت  www.mymande.org.هناك توضيح بشأن كيفية استخدام
ذلك يف تقييم ف ّعالية وآثار اسرتاتيجية تعميم النوع االجتامعي الجاري تنفيذها يف بلدان
مختلفة .ويمُ كن استخدام نهج مامثل لتقييم نظاق واسع من السياسات املركزة عىل اإلنصاف،
والتي تسعى إىل زيادة إمكانية حصول الفئات األسوأ حاالً عىل الخدمات العامة ،بهدف
تزويدها مبعاملة متكافئة مبقتىض القانون ،أو تحميهم من العنف ومن مصادر انعدام األمن
األخرى.

تحليل املحفظة

العديد من السياسات املركّزة عىل اإلنصاف املعقّدة ،وبخاصة عندما تكون مدعوم ًة من جهات
معنية عديدة مختلفة ،أن تشتمل عىل أعدا ٍد كبرية من التدخالت املختلفة .ومن األمثلة امل ُركِّزة
برنامج تعميم النوع االجتامعي ومتكني املرأة الذي يشتمل عىل عنارص من أعداد
عىل اإلنصاف
ُ
كبرية من التدخالت املختلفة املعنية بالسياسات والربامج ،مبا فيها الكثري من السياسات والربامج
فتحليل املحفظة
ُ
لتي كان تعميم مراعاة النوع االجتامعي فيها مج ّرد واحد من أهداف عديدة.
نهج شائ ٌع استعامله يف تلك الحاالت .إذ ت ُح َّد ُد التدخالت كلها (وهذا التحديد يمُ ثِّل تح ِّدياً
هو ٌ
يف ح ّد ذاته) ثم ت ُص ّنف يف مجاالت لألداء .وتُجرى بعد ذلك دراس ٌة مكتبية للتّحقّق من نوع
املعلومات املتوافرة عن هذه املرشوعات ،مثل :وجود منوذج منطقي ،مراقبة البيانات –
املدخالت منها واملخرجات ،ووضع تصنيفات للنوعية عندما ت ُدخل البيانات ،وتحديد مستوى
نوعية  /جودة التنفيذ ،وتحديد مستوى النوعية عند االنتهاء من التنفيذ ،وأنواع أخرى من
تقارير التقييم .وال يوجد يف كثري من األحيان ترسي ٌم واضح لحدود املشاريع التي ينبغي شمولها
يف التّحليل ،ورمبا يكون تحليل الحدود مطلوباً لتعريف معايري تقرير املشاريع ،التي ينبغي
إدراجها يف التّحليل وتلك التي ال ينبغي.
فإذا كانت املعلومات الخاصة بكل مرشوع مكتملة مبا يكفي ،وهذا ليس بواقع الحال يف الكثري
من األحيان ،فسوف ت َُص ّنف املشاريع حسب كل بُ ٍ
عد وسوف يُصار إىل استحداث مؤرشات
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موجزة لكل املشاريع يف مجا ٍل من مجاالت األداء .فعىل سبيل املثال ،رمبا ت ُ َقيَّم البيانات عند
نقطة الدخول أو أثناء التنفيذ من حيث ما ييل :نوعية التصميم ،ونوعية التخطيط ،وتصميم
نظام املتابعة والتقييم واستخدامه ،والكفاءة الداخلية والخارجية .وحيثام تسمح البيانات،
لكل ٍ
يل لنوعية اإلدخال أو التّنفيذ.
سوف تُحسب التصنيفات ّ
بعد من األبعاد ،ثم يُجرى تقيي ٌم ك ٌّ
بعد ذلك ت ُج َم ُع معاً التّصنيفات الخاصة باملك ّونات املختلفة (النوعية عند اإلدخال وغري ذلك)
لكل مجا ٍل من مجاالت األداء .ويستخد ُم الكثري من الوكاالت
للحصول عىل التقييم ال ُكليِّ ّ
معايري التقييم التي وضعتها لجنة املساعدات اإلمنائية مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لهذه التقييامت الكلية .كذلك يجوز استعامل معايري إضافية ذات صلة باألوضاع اإلنسانية
وبالتامسك ،والرتابط والتغطية.
وإذا كانت املوارد تسمح بذلك ،سوف يُصار إىل اختيار عيّنة املرشوعات من كل مجال من
مجاالت األداء ،وذلك بهدف تنفيذ دراسات ميدانية ملقارنة البيانات املستقاة من هذه املصادر
الثانوية مع الخربة املكتسبة عىل أرض الواقع .ث ّم ت ُستعرض االستنتاجات من جانب فريق من
الخرباء والجهات املعنية ،وحيثام تُوجد تناقضات بني مس ّودات التقارير والتغذية الراجعة من
هذا الفريق ،يُجرى املزيد من التحليل لتسوية أو رشح األسباب التي ادت إىل هذه التّناقضات.
ويف بعض الحاالت ،رمبا ت ُستَخ َدم أنواع أساليب املسوح املعنية بالتصاميم ،املوصوفة يف مكان
سابق من هذا الفصل ،كجزء من التّقييم .ويف الحاالت التي تُجرى فيها دراسات ميدانية ،من
املمكن أيضاً استعامل املسح باملفاهيم/خريطة املفاهيم للمساعدة يف اختيار البلدان أو
املشاريع التي ينبغي شمولها يف التقييم.

دال – التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف عىل مستوى املشاريع ومستوى
الربامج
األثر الكمي التقليدي لتصاميم التقييم

تقوم تصامي ُم تقييم األثر عىل مستوى املشاريع بتقدير مساهم َة (مرشوع) التدخل يف
التّغيريات التي لوحظت يف أحد مؤرشات النواتج (التغيري الذي يسعى املرشوع إىل إحداثه).
ويت ّم هذا التقدير عن طريق تحديد ُهوية مجموعة مقا َرنة لها خصائص مامثلة لخصائص
مجتمع املرشوع ،ولكن ال تتوافر لها إمكانية الحصول عىل خدمات التدخل .وتعمل مجموعة
املقارنة كام لو كانت هي املجموعة الضابطة بالنسبة إىل التغيريات التي تنتج عن العوامل
الخارجية غري املرتبطة باملرشوع .ويعرض الجدول –  3تصميامً الختبار قبيل والختبار بعدي
ملجموعة مقارنة .ويمُ ثّل الرمزان " "P1 and P2القياسات (املسوح ،واختبارات االستعداد
وغريها) التي أُخذت ملجموعة  /ملجتمع املرشوع (املجموعة امل ُعالَجة) قبل تنفيذ املرشوع
(العالج الذي يق ّدمه املرشوع) وبعد تنفيذه .أما الرمــزان " "C1 and C2فهام ميثّالن القياسات
نفسها املأخوذة ملجموعة املقارنة يف النقطتني الزمنيتني نفسيهام .فإذا وجد فرق ذو داللة
إحصائية يف التّغيري الذي حدث يف مجموعة املرشوع ،مقارنة بالتغيري الواقع يف مجموعة
املقارنة ،وإذا كانت املجموعتان قد تطابقتا تطابقاً جيدا ً ،فإ ّن ذلك يؤخذ كدليل عىل وقوع
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تأثري محتمل للمرشوع .وتتأثر قوة التحليل اإلحصايئ مبدى وثاقة تطابق مجموعة املرشوع
ومجموعة املقارنة معاً ،وكذلك الحال بالنسبة إىل حجم الع ّينة وحجم التغيري الجاري تقديره
(حجم التأثري) .وسوف يستعمل امل ُقيِّم الحريص طريقة التّثليث (الحصول عىل تقديرات
مستقلة ألسباب حدوث التغيريات من واقع البيانات الثانوية ،أو املخربين األساسيني ،أو
املالحظة املبارشة أو املصادر األخرى) للتّحقّق من التقديرات .ومن الناحية املثالية ،فإ ّن تقييم
األثر يجب أن يُك َّرر مرات عديدة عىل املرشوعات املامثلة (كام هو الحال يف األبحاث املخربية)،
ولكن ذلك نادر الحدوث يف العامل الحقيقي.
الجدول –  :3تصميم تقييم األثر بإجراء اختبار قبيل  /اختبار بعدي تقليدي ملجموعة مقارنة
اختبار قبيل

تدخل املرشوع

اختبار بعدي

مجموعة املرشوع (املجموعة امل ُعالَجة)

P1

X

P2

مجموعة املقارنة (املجموعة الضابطة)

C1

C2

مالحظات -1 :تُستخدم مجموعة املقارنة لتعريف العامل املغاير للواقع" :ما هي الحالة التي كانت مجموعة املرشوع ستكون
		 عليها فيام لو مل يُنفّذ املرشوع؟" وتعتمد قوة العامل امل ُغاير للواقع عىل مدى جودة تطابق مجموعة املرشوع
		 واملجموعة املقارنة.
 -2يعتمد امل ُ َحدِّد الرئيس ملوطن القوة اإلحصايئ لتصميم التقييم عىل كيفية اختيار مجموعة املقارنة (انظر
		 النص التايل):

تتأثر صحة تقدير تأثري املرشوع (األثر) إحصائياً مبدى جودة تطابق مجموعة املرشوع مع
مجموعة املقارنة .أ ّما الطرق الثالث األساسية للتطابق ،برتتيب تنازيل للدقة اإلحصائية ،فهي:
• تجارب ضابطة عشوائية يت ّم فيها تخصيص موضوعات بطريقة عشوائية إىل مجموعة
املرشوع واملجموعة الضابطة.

• تصاميم شبه تجريبية 17تسمح فيها البيانات الثانوية ملجموعة املقارنة بأن تتطابق إحصائياً
مع مجموعة املرشوع.

17

التصميم شبه التجريبي هو تصميم للتقييم يكون فيه املنتفعون من املرشوع( :أ) إما من أصحاب االختيار الذايت (فقط
األشخاص الذين يعرفون عن املرشوع ويختارون التقدم بطلب للمشاركة)( .ب) وإما يت ّم اختيار املشاركني من جانب الوكالة
 /الجهة املعنية باملرشوع أو الجهة الحكومية املحلية يف املكان الذي سوف يُنفّذ املرشوع فيه .ويف الحالتني كلتهيام ،فإ ّن
املنتفعني من املرشوع ليسوا ع ّينة غري منحازة من مجموع الفئة السكانية املستهدفة ،ويف معظم الحاالت ،فإ ّن الناس الذين
ٍ
بعدئذ
يدخلون (يشاركون) من املحتمل أن يواجهوا احتاملية أعىل يف النجاح من أفراد الفئة السكانية املستهدفة العاديني.
يحاول امل ُقيِّم أ ْن يختار عينة مجموعة مقارنة تتطابق إىل أقرب حد ممكن مع املنتفعني من املرشوع.
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• تصاميم شبه تجريبية تُستخدم فيها املطابقة التقديرية الذاتية " "judgmentalالختيار
مجموعة املقارنة.
مثة عدد كبري من خيارات التصاميم التي يمُ كن النظر فيها ،ولكن مدى الخيارات املتاحة غالباً
ما يكون خاضعاً ملحدودية املوازنة ،وتوافر البيانات الثانوية ،والوقت الذي يبدأ فيه التّقييم.
وتُعرض يف مركز املوارد الخاص بالتقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف قامئ ٌة تحتوي عىل سبعة
تصاميم أساسية لتقييم األثر ،وهذه القامئة تستند إىل ما ييل :متى بدأ التقييم (يف بداية
املرشوع أم وسطه أم يف نهايته) ،وهل توجد أم ال توجد مجموعة مقارنة ،وهل ُجم ِعت أم مل
تُجمع بيانات خط األساس عن املرشوع أو بيانات عن مجموعة املقارنة أو عنهام معاً.
موسع ٌة تحتوي عىل  02خيارا ً من خيارات تصميم التقييم.
وتُ ْع َر ُض أيضاً يف املوقع ذاته قامئ ٌة ّ
وهذه القامئة تبني عىل التصاميم األساسية السبعة ،ولكنها تأخذ يف الحسبان أيضاً مجموعتني
من العوامل .أوالهام تبحث فيام إذا كانت مجموعة املقارنة (امل ُغايرة للواقع) قد اختريت
عشوائياً ،باستخدام تصميم شبه تجريبي مقرتن مبطابقة إحصائية أو مبطابقة تقديرية ذاتية،
أو فيام إذا كانت املجموعة امل ُغايرة للواقع تستند إىل تصميم نوعي .وتبحث ثانيهام يف كيفية
تقدير حالة خط األساس ملجموعة املرشوع ومجموعة املقارنة؛ أي إجراء مس ٍح لخط األساس يف
بداية املرشوع ،أو "إعادة بناء" حالة خط األساس عندما مل يُباشرَ بالتقييم إال يف مرحلة متأخرة
من دورة املرشوع ،أو استخدام األساليب النوعية لتقدير حاالت خط األساس ،أو عدم جمع
املعلومات عن حالة خط األساس ملجموعة املرشوع ومجموعة املقارنة كلتيهام.

تقدير آثار املرشوع باستخدام التصاميم غري التجريبية

يَتَ َعذّر ضبط تأثري العوامل األخرى التي رمبا تكون قد أحدثت التغيريات يف مؤرشات املخرجات،
إحصائياً ،أل ّن التصاميم غري التجريبية ال تشتمل عىل مجموعات مقارنة متطابقة (أي عىل
عوامل ُمغايرة للواقع إحصائية) .ومن املفيد التّمييز بني األوضاع التي يُستخ َدم فيها التصميم
شبه التجريبي باعتباره الخيار االفرتايض؛ أل ّن القيود التي يفرضها عامل الزمن وعامل املوارد ال
تسمح باستعامل مجموعة املقارنة ،وبني األوضاع التي يُق ّدر فيها امل ُ َق ِّيمون ذاتياً بأ ّن التصميم
غري التجريبي هو التقييم األقوى منهجياً ،وهو الذي يمُ كن استعامله .أما األوضاع التي رمبا
يُعترب فيها التصميم شبه التجريبي التصميم األفضل ،فهي تتضمن:
• الوضع الذي يشتمل فيه املرشوع عىل عمليات ُمعقّدة من التّغيري السلويك من الصعب
حسابها كميّاً.

• الوضع الذي تكون فيه النواتج معروفة ُمق ّدماً ،إذ أنها سوف تعتمد إما عىل قرار املشاركني
يف املرشوع وإما عىل التفاعالت مع الجهات الفاعلة األخرى.
نواتج نوعي ًة ويص ُعب قياسها.
• عندما يكون العديد من النواتج َ
• عندما يعمل كل مرشوع يف بيئة محلية مختلفة ،وحيثام يُحتمل أن تؤث ّر عنارص هذه
البيئة عىل النواتج.
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• حيثام توجد درجة من االهتامم أكرب يف فهم عملية التنفيذ يف قياس النواتج.
• حيثام يُتوقّع من املرشوع أن يتط ّور ببطء عىل مدى فرتة من الزمان طويلة نسبياً.

التصاميم غري التجريبية التي من املحتمل أن تكون قوي ًة

تتض ّمن بعض التصاميم غري التجريبية التي من املحتمل أن تكون قويةً ،ويمُ كن النظر فيها ،ما
ييل:
التحليل عبارة عن عملية مقارنة لنتيجة االختبار القبيل مع
ُ
• التحليل أُحادي الحالة :هذا
نتيجة االختبار البعدي (مثل الطفل الذي يُعاين مشكالت سلوكية داخل غرفة الصف) .هنا
تؤخذ مالحظة خط األساس ،قبل املعالجة ،عىل أنها العامل امل ُغاير للواقع .ثم ت ُطبّق
املعالجة ثالث مرات عىل أقل تقدير؛ فإ ْن لوحظ حدوث تغيري رئييس يف كل مناسبة
(يستند التغيري يف العادة إىل تصنيفات املالحظة التي يضعها الخرباء) ،فإن املعالج َة تعترب
عندئذ بأنها آتت مثارها .بعد ذلك ،يُصار إىل إجراء التجربة مرة أخرى يف بيئة مختلف ًة
اختالفاً طفيفاً بهدف بناء بيانات بصورة تدريجية حول متى تنجح التجربة وأسباب
نجاحها.
• التصاميم طويلة األمد :تخضع املجموعة ،أو املجتمع املحيل أو املنظمة مدار البحث
للمالحظة بصورة مستمرة ،أو دورياً عىل مدى فرتة من الزمان ،بهدف وصف عملية
التغيري ،وكيفية تأث ّر ذلك بالعوامل السياقية يف البيئة املحلية .ومن الخيارات املتاحة انتقاء
عيّنة صغرية من األفراد ،أو األرس املعيشية أو املجتمعات املحلية ممن تعرضوا للزيارة
بصفة مستمرة عىل مدى فرتة زمنية طويلة (دراسة تحقيقية من مجموعة خرباء) .إ ّن هذا
النهج مفي ٌد لفهم التغيري السلويك ،عىل سبيل املثال يف العالقات فيام بني األزواج نتيج ًة
لربنامج يهدف إىل النهوض بتمكني املرأة اقتصادياً .وقد استُ ِ
خدم وما يزال يُستخدم بنجاح،
عىل سبيل املثال ،لتقييم آثار برامج القروض امليكروية (بالغة الصغر) التي تُق ّدم ألغراض
متكني املرأة .أما الخيار الثاين فهو يتمثّل يف مالحظة املجموعة أو املجتمع املحيل عىل مدى
فرتة أطول من الزمان ،بهدف مراقبة التغيريات يف مستوى العنف القائم عىل العنف
االجتامعي يف املجتمع املحيل أو السوق ،عىل سبيل املثال.
• السالسل الزمنية املنقطعة :يمُ كن استخدام هذا التصميم عندما تتوافر سلسلة من
املالحظات يف فرتات منتظمة ،عىل مدى فرتة طويلة من الزمان ،تبدأ قبل تنفيذ التدخل
بوقت طويل ،وتستمر بعد التدخل .يفحص التحليل ما إذا كان مثة تقطع االنحدار"a
 ،"break in the intercept or the slopeأم مل يكن عند النقطة التي بدأ فيها تنفيذ
التدخل .لقد استُخدمت هذه الطريقة عىل نطاق واسع لتقييم األثر عىل عدد من حوادث
الطرق الناتجة عن ترشيع مكافحة معاقرة الخمور ،عىل سبيل املثال.
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• تصاميم دراسات الحاالت :تُنتقى عين ُة من دراسات الحاالت لتمثّل مختلف الفئات أو
التصنيفات النموذجية " "typologiesالتي تُشكّل موضع اهتامم للتقييم .ويجوز تعريف
التصنيفات النموذجية عىل أساس التحليل الكمي لبيانات املسح أو يجوز تعريفها من
وتصف الحاالت مدى اختالف استجابة املجموعات
واقع الدراسة التشخيصية النوعية.
ُ
لتدخل املرشوع ،وهذا الوصف يوفّر تقديرا ً آلثار املرشوع.

هاء – تحليل إمكانية التنفيذ /الجدوى

حاملا يتم اقرتاح تصميم التقييم ،من األهمية مبكان تقييم الجدوى من التنفيذ .وهذا التقييم
يشتمل عىل أسئلة من قبيل :هل يمُ كن جمع البيانات؟ هل سوف تُجمع البيانات ضمن القيود
التي تفرضها املوازنة والفرتة الزمنية؟ هل بوسع التصميم أ ْن يتناول أسئلة التقييم األساسية؟
هل سوف ت ُعت ُرب األدلة موثوقاً بها من جانب الجهات املعنية األساسية؟ ويجب عىل التحليل أ ْن
يُق ّيم أيضاً موثوقية العامل املقارن امل ُقرتح ،وبخاصة عندما تُستخدم التصاميم غري التجريبية.
ومن القضايا املهمة التي تُض ِعف صحة استنتاجات الكثري من تصاميم التقييم ،النقطة التي
يُجرى عندها التقييم يف دورة املرشوع .ونظرا ً للمتطلبات اإلدارية والضغط الذي يمُ ارس إلظهار
رش بها يف وقت مبكر
أ ّن املرشوع يحقق النواتج املقصودة منه ،فإ ّن الكثري من تقييامت األثر يُبا ُ
جدا ً من دورة املرشوع لتقييم النواتج .عىل سبيل املثال ،قد يتطلب األمر عديد السنوات قبل
أن يُ ِ
حدث مرشوع للتعليم الثانوي للفتيات أثرا ً عىل س ِّن زواج الفتيات أو عىل حاالت الحمل
عند اليافعات .ولكن نظرا ً للضغوط التي ميارسها املانحون أو الحكومة ،فقد يُجرى التقييم يف
نهاية السنة األوىل قبل أن يُ ِ
أي أثر له.
حدث
الربنامج َّ
ُ

 5-3جمع البيانات وتحليلها

العمل امليداين معاي َري أسلوب التقييم الالزمة
ُ
يجب عىل مدير التقييم أن يضمن بأ ّن يستويف
لجمع األدلة بهدف دعم االستنتاجات والتوصيات الخاصة بإسهام التدخل يف تحقيق اإلنصاف.
ويُشكِّل تعريف األدوات الالزمة لجمع البيانات وتحليلها الجزء األول من تنفيذ عمليات
التقييم الناجحة .ويصف القسم التايل بعض األدوات املالمئة للتقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف.
وباإلضافة إىل قوة هذه األدوات امل ُنتقاة وقدرتها عىل إنتاج بيانات موثوق بها ،فإنه يتحتّم
عليها أن تُعظِّم درجة مشاركة الجهات املعنية التي يتم تحديدها يف عملية تحليل تلك
معنى.
الجهات ،مام يُفسح املجال أمام الجميع ملشاركة نشيطة ،وح ّرة وذات ً
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ألف :جمع البيانات وتحليل العوامل السياقية

من امله ّم عند تصميم تقييم مركِّز عىل اإلنصاف فهم السياق الذي يُنفّذ فيه التدخل ،إضافة
إىل فهم العوامل التي أث ّرت عىل التنفيذ وإمكانية الوصول إىل الفئات األسوأ حاالً .ومن امله ّم
أيضاً أ ْن نفهم تص ّورات الوكاالت  /الجهات املنفِّذة واملجتمع وتو ّجهاتهم جميعهم نحو مختلف
الفئات األسوأ حاالً.
وسوف يكون مفيدا ً ،يف معظم األوضاع ،إجراء دراسة تشخيصية رسيعة لفهم التدخل وسياقه.
حيث يتقرر نوع الدراسة و حج ُم التدخل ودرج ُة تعقيده ومدى إملام اليونيسف ورشكائها بهذا
ال ّنوع من التدخل وباألماكن التي سيُن ّف ُذ فيها .فقد يكون من املمكن إجراء دراسة تشخيصية
خالل بضعة أسابيع  ،لتنفيذ تدخل صغري يف بضعة أماكن فحسب .،أما تنفي ُذ تدخل كبري
وواسع االنتشار فرمبا يحتاج إىل وقت أكرث بكثري من ذلك.
عرض لبعض أنواع املعلومات التي تغطِّيها عاد ًة الدراسة التشخيصية:
وفيام ييل ٌ
• كيف تُعال َُج املشكالت ،التي ُص ِّم َم التّدخل ملعالجتها ،يف الوقت الحارض؟ هل مثة وكاالت
نهوج تقليدية ملعالجة هذه املشكالت؟
 /جهات أخرى تق ّدم هذه الخدمات؟ هل توجد ٌ
• ما هي آرا ُء رشائح املجتمع املختلفة بشأن هذه الخدمات؟ من يستخدمها ،ومن ال
يستخدمها؟

• هل جرت تجربة مرشوعات مامثلة أخرى سابقاً؟ كيف عالجت تلك املرشوعات الوضع؟
ملاذا توقّف العمل فيها؟
• َم ْن هي الفئات السكانية األكرث تأثّرا ً باملشكالت التي ينبغي معالجتها؟ هل يمُ كن اعتبارها
بأنها األسوأ حاالً ،وإ ْن اعتُربت كذلك ،ففي أية فئة ينبغي تصنيفها؟
• ما هي أسباب افتقار مختلف الفئات إىل فرصة الحصول عىل تلك الخدمات؟ كيف يمُ كن
تصنيف تلك األسباب يف إطار العمل املعني باالختناقات؟
• هل توجد أية مواقف أو مامرسات ثقافية من شأنها أن تؤث ّر عىل إمكانية الحصول عىل
الخدمات املخطّط لها ،وكيف تُستخ َدم هذه الخدمات ،وال س ّيام من جانب الفئات األسوأ
حاالً؟
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اإلطار –  :5تحليل العوامل السياقية التي تؤثّر يف نواتج التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف
توضّ ح دراسات الحاالت التقييمية التالية (انظر القسم  )8مختلف السبل التي أث ّرت فيها العوامل
السياقية عىل تنفيذ الربامج امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ونواتجها:
• تقييم برنامج التعليم املدعوم من اليونيسف يف تيمور الرشقية .كيف أث ّر النزاع ،والفقر امل ُدقع،
وانهيار الحكومة يف إمكانية وصول الفئات املستضعفة إىل املدارس؟
• تقييم برنامج التعليم للجميع يف نيبال .تأثريات عامل بُعد املسافة جغرافياً وعامل العرقية عىل
الحصول عىل التعليم؟
• تقييم االستجابة اإلنسانية الدولية ألزمة النزوح التي وقعت يف عام  2009يف الباكستان .تأثريات
سيطرة الجيش والحكومة عىل إمكانية الوصول إىل مناطق النزاع ،عىل تقديم الخدمات الطارئة
إىل السكان النازحني.
• تقييم مرشوع تيسري العدالة املجتمعية يف تنزانيا .تأثريات األماكن ،واملوارد املحدودة املتوافر
للحكومات املحلية ،واالهتامم املحدود بالنوع االجتامعي يف إمكانية وصول الفئات السكانية
املستضعفة (وبخاصة الفتيات) إىل العدالة املجتمعية.

سوف تستخدم الدراسات التشخيصية ،يف العادة ،واحدا ً أو أكرث من أساليب جمع البيانات:
• مالحظة املشاركني :18واح ٌد أو أكرث من الباحثني يعيشون يف املجتمع املحيل أو يُصبحون
منخرطني يف الفئة السكانية أو املجتمع املحيل كأعضاء مشاركني أو كأُناس معروفني
ُ
والهدف هو أن يعيش الباحث  /الباحثون تجربة املرشوع وأن يعيشوا يف
ومؤمتنني.
املجتمع املحيل بالطريقة نفسها التي يعيشها امل ُقيمون اآلخرون يف املجتمع ،بدالً عن
مج ّرد املالحظة كأشخاص خارجيني .ومن امله ّم أن يكون الباحثون واعني باملضامني
األخالقية يف الحاالت التي ال يرشحون فيها ،سواء أكانوا ذكورا ً أم إناثاً ،رشحاً وافياً أسباب
عيشهم يف املجتمع املحيل أو مشاركتهم يف الفئة السكانية.
• مالحظة غري املشاركني :مثة أنوا ٌع كثري ٌة ممكن ٌة للمالحظة من دون أن ت ُصبح مقبوالً كفرد
عض ٍو من أفراد املجتمع .عىل سبيل املثال ،من املمكن مالحظة كيفية الحصول عىل املياه
والوقود ،ونقلهام واستعاملهام ،إضاف ًة إىل مالحظة أنواع املنازعات واملشكالت التي يتسبّب
بها ذلك .كذلك يمُ كن مالحظة استخدام وصيانة البنى التحتية االجتامعية ،مثال املراكز
املجتمعية ،واملدارس ،وقنوات الترصيف ومالعب األطفال .ويمُ كن تعلّم الكثري عن طريق
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للحصول عىل وصف تفصييل لنهج مالحظة املشاركني ،انظر "ساملِ ن إل (1987): "Salmen, L .استمع إىل الناس :تقييم
املشاريع التنموية .فقد عاش "ساملِن" ملدة  6أشهر داخل مجتمعات حرضية منخفضة الدخل يف بوليفيا واإلكوادور ليعيش
تجربة أول برامج اإلسكان الحرضي منخفضة الكلفة التي نفّذها البنك الدويل بالطريقة نفسها التي يعيشها أبناء املجتمع
املحيل .فقد كان "ساملِن" قادرا ً ،بالعيش داخل املجتمع املحلني وكسب ثقة املقيمني فيه ،عىل استكشاف الكثري من الحقائق
بالغة األهمية التي أخفقت دراسات التقييم السابقة يف رصدها .فعىل سبيل املثال ،اكتشف "ساملِن" وجود عدد كبري جدا ً من
السكان املستأجِرين غري املوث َّقني ،م ّمن أضحوا من الفئات األسوأ حاالً نتيجة للمرشوع ،ولكن مل يكن ال الباحثون السابقون وال
إدارة املرشوع عىل دراية بوجودهم؛ ألنهم كانوا يختفون عندما كان الغرباء عن املجتمع املحيل يأتون إليه بسبب خوفهم من
الطرد واإلخالء إىل خارج مرشوع اإلسكان.
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مشاهدة الناس وهم يدخلون إىل املراكز الصحية ،وإىل البنوك واملدارس يف القرى .19ومن
املهم إدراك أ ّن حضور شخص من خارج املجتمع املحيل سوف يُغيرّ سلوك أفراد املجتمع،
مهام حاول ذلك الشخص إخفاء نفسه .فعىل سبيل املثال ،قد ينتقل مر ّوجو املخدرات إىل
مكان آخر ،وقد ال ينخرط املقيمون يف نشاطات أعامل غري رسمية وغري ُمجازة من سلطات
اإلسكان.
بقي عد ُد األسئلة صغريا ً ،من املمكن يف أغلب
• املسوح الرسيعة لألرس املعيشية :إذا ما أُ َ
األحيان ،إجراء عدد كبري من املقابالت خالل فرتة وجيزة نسبياً .ولجمع معلومات عن
الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها ،من األفضل عموماً استخدام أشخاص من
املجتمع املحيل أو من املنظامت املحلية .ومن الرضوري بطبيعة الحال التأكد من امتالك
األشخاص املحليني الذين يجرون املقابالت الخربة واملصداقية الرضوريتني.
بكل
• مصادر املعلومات األساسيون :املخربون األساسيون مصد ٌر قيِّ ٌم للمعلومات الخاصة ّ
األسئلة املطروحة أعاله ،ولهم عالقات داخل املجتمع املحيل ،من أجل فهم العالقات بني
املجتمع املحيل والوكاالت  /الجهات الخارجية (الحكومة ،والقطاع الخاص واملنظامت غري
الحكومية) .ولن تكون هذه املصادر من صفوف املسؤولني الحكوميني ،واألكادمييني
والزعامء الدينيني ،والوكاالت املانحة فحسب ،بل يتع ّدى ذلك ليشمل أيضاً ممثّيل الفئات
أي شخص لديه معرفة واسعة بشأن األسئلة الجاري بحثها.
األسوأ حاالً ،وعموماً ،ليشمل ّ
وسوف يكون اليافعون واليافعات مصدرا ً رئيساً للمعلومات بشأن أسباب انتظام أقرانهم
أو عدم انتظامهم عىل مقاعد الدراسة .ومبا أ ّن املخربين األساسيني يق ّدمون معلومات عن
وجهة نظر معيّنة ،لذلك من امله ّم اختيار عيّنة من املصادر الذين يحتمل أ ْن يكون لديهم
وجهات نظر مختلفة تتوازن مع بعضها بعضاً .إ ّن استعامل طريقة التّثليث أم ٌر مه ٌّم عند
محاولة التّوفيق بني املعلومات التي يتس ّنى الحصول عليها من مختلف امل ُخربين.
حتمل أن يكون لديهم معرفة أوسع وأشمل
• الخرباء املحليون :هؤالء هم األشخاص الذين يُ ُ
وأكرث مصداقي ًة حول املوضوعات ،مثل اإلحصاءات الصحية ،وتوافر الخدمات العامة،
والجرمية ،واالنتظام عىل مقاعد الدراسة ،والظروف االقتصادية الكلية .ومع ذلك ،رمبا
يكون لدى الكثري من الخرباء وجهات نظرهم وانحيازاتهم التي ال ب ّد أن ت ُؤخذ يف االعتبار.
عىل سبيل املثال ،رمبا يكون رئيس الرشطة املحلية قلقاً بشأن إثبات أ ّن معدالت الجرمية
قد انخفضت منذ تعيينه (أو أ ّن تلك املعدالت قد ارتفعت إذا ما كان يسعى إىل الحصول
عىل دعم للزيادة يف املوازنة املخصصة له!).

19

لوحظ من إحدى تقييامت إمكانية وصول النساء إىل املراكز الصحية الريفية أ ّن النساء اللوايت يرتدين ال ّز ّي التقليدي كان يبدو
مستوى من املعاملة أدىن كثريا ً من مستوى املعاملة التي كانت النساء اللوايت يرتدين زيّاً غربياً يتلقّينها.
أنه ّن يتلقّني
ً
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كل من  5إىل  8أفراد يقع عليهم
• املجموعات الحوارية امل ُ َركَّزة :هي مجموعات يَتك ّون ٌّ
االختيار لضامن مشاركة جميع الفئات األساسية مح ّط االهتامم يف دراسة بعينها .عىل
كل مجموعة نوعاً بعينه من املزارعني أو صغار أصحاب األعامل ،أو
سبيل املثال ،رمبا تمُ ث ُِّل ُّ
نسا ًء أكرث فقرا ً أو أحسن حاالً لديه ّن أطفال يف املدارس االبتدائية ،أو رجاالً ونسا ًء من
مختلف الفئات العمرية ،ورمبا من مختلف املستويات االقتصادية ،م ّمن يستخدمون
وسائط النقل العام .ويف حني أ ّن معظم املجموعات الحوارية املركزة تختار مشاركني
ينحدرون من الفئة نفسها من املجموعة محط اهتامم الدراسة ،مث ّة اسرتاتيجية أخرى
تتمثّل يف ض ّم مختلف أنواع الناس يف الفئة نفسها.20
اإلطار –  :6املجموعات الحوارية املركزة ليست وسيلة رسيعة ورخيصة الكلفة لجمع املعلومات
أساء املقيّمون للمجموعات الحوارية املركزة ،عىل نطاق واسع ،معاملة تلك املجموعات؛ فهم ينظرون
إليها عىل أنها بديل رسيع ورخيص الكلفة إلجراء الدراسات املسحية .غري أ ّن أية مجوعة حوارية مركّزة،
ُم َص َّممة جيدا ً ،تتطلّب الكثري من اإلعداد وتَوخِّي الحذر يف اختيار عيّنة متثيلية للمشاركني ،فضالً عن
أنّها تتطلّب وقتاً كبريا ً للتحليل وإلعداد التقارير عن االستنتاجات .ولكن االتصال مع مؤسسة حكومية
محلية أو مع منظمة غري حكومية قبل يوم واحد فقط من االجتامع ،والطلب منها "دعوة مجموعة من
األمهات للتّحدّث عن قضايا الرعاية الصحية لألطفال" ال يُعترب اجتامعاً يض ّم مجموع ًة حواري ًة مركّزةً،
وإمنا هو مجرد نقاش غري رسمي يكون يف العادة غري منظّم.
ومن املصادر املرجعية املفيدة" :كرويغَر ر .آند كييس إم Krueger, R. and Casey, M. "، (2000)،
املجموعات الحوراية املركزة :دليل إرشادي عميل لألبحاث التطبيقية.

باء :جمع املعلومات وتحليلها لفهم املعارف واملواقف واملامرسات

يجب جمع املعلومات الخاصة باملعارف ،واملواقف واملامرسات ( )KAPعن الخدمات العامة،
من فئات مختلفة ،وهي:
• الفئات األسوأ حاالً :تُوجد حاج ٌة للمعلومات عن مفهوم تلك الفئات عن طبيعة املشكلة
الصحية واملشكالت األخرى التي تواجهها ،واإلجراءات التي يجب القيام بها ملعالجة تلك
املشكالت .فالفئات األسوأ حاالً تُعاين من مشكالت متعددة ،وبالتّايل فإ ّن ات ّخاذ إجراءات
مع ّينة ،مثل الحضور إىل إحدى العيادات أو إىل أحد مراكز إزالة السموم من الجسم ،أو
الحصول عىل وسائل منع الحمل واستعاملها ،يمُ كن أن يكون أمرا ً صعباً ،ويف بعض الحاالت
خطرا ً.
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يف دراسة ألسباب عدم استخدام طالبات الجامعات وسائط النقل العام ،يف ليام  /البريوُ ،عقد بعض جلسات املجموعات
الحوارية املركزة التي ضمت مجموعات متناغمة ،مثل الفتيات يف س ّن االلتحاق بالجامعات ،األوالد اليافعني ،واألمهات،
وغريهم ،يف حني ض ّمت مجموعات أخرى أوالدا ً يافعني وبنات يافعات ،ورجاالً ونساء من الكبار الراشدين .وكانت املواقف
بشأن إغفال مسألة التّح ّرش الجنيس عىل منت الحافالت ج ّد مختلفة يف املجموعات الحوارية التي ضمت نوعاً واحدا ً من
الجنس ،وتلك التي كانت مختلطة من الجنسني.
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• الوكاالت  /الجهات التي تق ّدم الخدمات :الحاجة إىل املعلومات تتعل ُّق مبواقف تلك
الوكاالت  /الجهات ،وبكيفية تفاعلها مع الفئات األسوأ حاالً .ويوجد ٌ
نطاق واس ٌع من
الفجوات يف املعارف ،ويف املواقف املغروسة (مبا فيها الخوف وعدم الثقة ،والشعور
بالفوقية) التي تؤثر يف اعتامد سلوك داعم ومنفتح.
• راسمو السياسات واملُخطّطون :الذين يضعون االفرتاضات ،يف كثري من األحيان ،بشأن
الفئات األسوأ حاالً ،وأسباب املشكالت التي تواجهها ،وكيف تستجيب تلك الفئات إىل
تقديم الخدمات .وتستند املواقف يف أحيان كثري ًة إىل "األخبار امل ُلفّقة  ،"factoidsوهي
افرتاضات وجزئيات من املعرفة التي يُعت َق ُد عىل نطاق واسع بأنها صحيحة ،ولكنها كثريا ً ما
تكون خاطئة ،وصحيحة يف جزء منها.
يمُ كن أن تُجم َع املعلومات عن املواقف واملعتقدات ،وعن تقييم مدى ف ّعالية مختلف التدخالت
يف تغيري تلك املواقف واملعتقدات ،من خالل دراسات املعارف ،واملواقف واملامرسات ،باستخدام
األسئلة التالية:
• املعارف :هل نُشرِ ت املعلومات عن التدخل؟ هل وصلت إىل جميع فئات السكان
املستهدفني ،مبن فيهم الفئات األسوأ حاالً ،وهل فُ ِه َمت؟
• املواقف :ما هو رأي الناس ،مبن فيهم الفئات األسوأ حاالً ،يف الربامج الجديدة أو يف
املعلومات؟ هل يتفقون أم ال يتفقون معها؟

• السلوكات (املامرسات) :هل ع ّدلوا سلوكاتهم؟ إذا كان يتفقون مع املعلومات أو مع
الربنامج ،هل تب ّنوها أو تب ّنوه؟ هل جرى تنفيذ الربنامج عىل نحو مالئم؟ وإذا مل يتب ّنوه،
فلامذا؟ هل كان ذلك بسبب االفتقار إىل الوصول إليه ،أم إىل املواقف والسلوكات نحو
أفراد األرسة املعيشية اآلخرين ،أم هل يُعزى ذلك إىل عوامل سياق ّية؟
الشكل –  7يوضح بالرسم إطار عمل دراسة املعارف واملواقف واملامرسات ،التي ت ُق ّيم مدى
ف ّعالية إحدى الحمالت لوضع ناموسيات األرسة موضع االستعامل ،بهدف تقليص انتشار املالريا
بني النساء الحوامل .أما األسئلة املعنية باملامرسات ،فهي مامثلة لألسئلة التي وردت يف تحليل
االختناقات بشأن جانب الطلب عىل الخدمات واالستخدام الف ّعال لها.
وأما الخطوات الخمس يف تصميم دراسة املعارف واملواقف واملامرسات ،فهي كام ييل:
الخطوة –  :1تحديد املجال – تعريف التّدخّل ،واملعرفة التي ينبغي نقلها ،واملواقف التي
ينبغي قياسها ،ومؤرشات القَبول واالستخدام.
رسة ،رمبا
الخطوة –  :2تحديد الجمهور املُستهدف – يف املثال الذي رضبناه عىل ناموسيات األَ ّ
يكون من الرضوري تقرير إذا ما كانت الحملة تستهدف فقط النساء الحوامل ،أم كانت
تستهدف أيضاً أفراد األُرسة اآلخرين ،أم أفراد املجتمع املحيل اآلخرين (مثل القابالت
التقليديات) ،بل ورمبا أصحاب املهن الصحية املحليني.
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الخطوة –  :3تعريف أساليب أخذ الع ّينات:

• تعريف السكان الذين ينبغي أخذ العيّنة منهم :املناطق الجغرافية والسكان املستهدفون.

• تعريف إجراءات أخذ العيّنة :كثريا ً ما يُصار إىل تقسيم السكان إىل مجموعات فرعية ،كل
مجموعة منها لها مصالحها واهتامماتها أو قضاياها الخاصة .فإذا استُهدفت الفئات األسوأ
حاالً ،التي يصعب تحديدها كام يصعب الوصول إليها ،فرمبا يتطلب األمر وضع إجراءات
خاصة ألخذ الع ّينة منها ،عىل سبيل املثال ،الع ّينة الرتاكمية ،الع ّينة التي ت ُؤخذ وفق صيغة
الحصص ،العيّنة متعددة املراحل ،طلب املساعدة من مصادر املعلومات األساسية أو من
زعامء الفئات السكانية ،أساليب القياس االجتامعي ،وتحديد األشخاص يف األماكن التي
تُع َرف بأ ّن الفئة األسوأ حاالً ترتادها.
الخطوة –  :4تعريف إجراءات جمع البيانات :من الناحية املثالية ،يجب عىل دراسات
املعارف ،واملواقف واملامرسات استخدام اسرتاتيجية لجمع البيانات مختلطة األساليب تجمع
بني األنواع التالية من أساليب جمع البيانات الكمية وال ّنوعية:

• مسوح العيّنات.

• املالحظة (تشمل مالحة املشاركني وغري املشاركني).
• مقابالت مع مصادر معلومات أساسية .
• مجموعات حوارية مركّزة.
• إدراج أسئلة يف استبيان مسحي شامل جرى التخطيط فعالً لتنفيذه.
• سجالت املرشوع.
• مصادر بيانات ثانوية كالتقارير والسجالت الواردة من الوكاالت األخرى واملسوح التي
أُجريت يف السابق.
الخطوة –  :5التحليل وإعداد التقارير :هذه الخطوة تتّبع مامرسات معيارية لتحليل املسوح
وإعداد التقارير عن املجموعات الحوارية املركّزة ،واملخربين األساسيني ،والدراسات التي تقوم
عىل املالحظة.
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الشكل –  :7مثال افرتايض :تحليل املعارف واملواقف واملامرسات لحملة
رسة موضع االستعامل بهدف تقليص معدل
تهدف إىل وضع ناموسيات األَ ّ
اإلصابة باملالريا يف أوساط النساء الحوامل.
اﳌﻌﺎرف

اﳌﻮاﻗﻒ

اﻷﺳﺌﻠﺔ:
• ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﺑﺎﳌﻼرﻳﺎ.
ﴎة،
• ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ﱠ
وﻣﺪى ﴐورة اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ.

اﻷﺳﺌﻠﺔ:
• ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ إزاء
ﴎة.
اﺳﺘﻌامل ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ّ
• ﻣﻮاﻗﻒ أﻓﺮاد اﻷﴎة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﴎة ،ﺑﺼﻮرة
اﺳﺘﻌامل ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ّ
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
• ﻫﻞ ﺗﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﴍاﺋﺢ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟
• ﻫﻞ ﻓُﻬ َﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم
ﴎة؟
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﻌامل ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ّ

اﳌامرﺳﺎت
اﻷﺳﺌﻠﺔ:
• ﻫﻞ ﺣﺼﻠﺖ اﻷُﴎة ﻋﲆ  /اﺷﱰت
ﴎة؟
اﻷُﴎة ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ّ
• ﻫﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ؟
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
ﴎة ﻣﺘﻮاﻓﺮة
• ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت اﻷ ّ
)ﻣﺠﺎﻧﺎً أم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﴩاء(؟
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﴍاء
 /ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺎت
ﴎة؟
اﻷ ّ
• ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪم
اﺳﺘﻌامل اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﺎﻣﻮﺳﻴﺎت؟

جيم :جمع املعلومات حول جودة الخدمات املقدمة،
وقياس رضا املواطنني عنها ،وتحليلها
21
بطاقة رضا املواطن

تستند "بطاقات رضا املواطن" بشكل كبري إىل املسوح الكربى التي ت ُغطي ،بصورة معتادة،
منطقة حرضية كربى (أُجريت ُّ
أول دراسة عىل هذه البطاقات يف بانغالور بالهند) .فاملسح
يسأل األرس املعيشيةَ :م ْن هي الوكاالت  /الجهات املسؤولة عن الخدمة العامة (التعليم،
والصحة ،والرشطة ،والنقل ،وغريها) التي اضطُرت إىل االتصال معها خالل اإلثني عرش شهرا ً
األخرية ملعالجة مشكلة بعينها؟ وقد ُسئلت األرس املعيشية أيضاً عن كل وكالة  /جهة :هل
كانت تلك الوكالة أو الجهة قادرة عىل حل املشكلة؟ كم عدد الزيارات التي كانت مطلوبة؟
كيف عاملت كوادر تلك الوكالة  /الجهة األرس املعيشية؟ هل اضطرت األرس املعيشية إىل دفع
الرشاوى (إذا اضطرت إىل ذلك ،فكم مر ًة دفعت رشاوى ،وكم قيمة الرشاوى؟) .ويجوز إعادة
إجراء الدراسات املسحية (يف وقت الحق ،كل سنتني إىل ثالث سنوات) لقياس التغيريات التي
تحدث عىل صعيد األداء .ويمُ كن تصميم الع ّينات بحيث يفوق حجم الع ّينة العدد املطلوب
21

كمثال عىل دراسة لبطاقة رأي املواطن ،انظر "بامبريغر ،ماك-يك آند أوري Bamberger, MacKay and Ooi " (2005)،
مفصلة .دراسة الحالة رقم  – 3استخدام بطاقات رأي املواطن بهدف محاسبة الدولة
التقييامت املؤث ّرة :دراسات حالة دراسية ّ
يف بانغالور ،يف الهند .دائرة تقييم العمليات .البنك لدويل .الدراسة متوافرة يف املوقع اإللكرتوينwww.worldbank.org/oed/ :
ecd.
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" "over-sampleللدراسة من الفئات األسوأ حاالً (عىل سبيل املثال اشتملت دراسة بانغالور
طبقة اجتامعية منفصلة خ ُّصصت لقاطني األحياء الفقرية) .وميكن للدراسات إما أن تشمل
جميع الوكاالت  /الجهات املسؤولة عن تقديم الخدمات العامة األساسية وإما أنّها سوف ت ُركِّز
فقط عىل قطاع خدمي بعينه ،مثل قطاع الصحة أو قطاع التعليم.
وتُبينِّ ُ الخرب ُة أ ّن مصداقية واستقالل الجهة البحثية عامالن لهام أهمية بالغة؛ أل ّن ر ّد الفعل
امل ُعتاد من جانب الوكاالت هو ال ّزع ُم بأ ّن االستنتاجات غري متثيلية ،وهو أيضاً الطّعن يف الكفاءة
وللسبب ذاته ،من امله ّم وجود ع ّينة كبرية مبا يكفي لتوفري
أو الحوافز املهنية للجهة الباحثةّ .
املقدرة عىل تصنيف البيانات حسب مختلف الفئات األسوأ حاالً.

دال :إجراء دراسات ف ّعالية الكُلفة ملقارنة تكاليف
ونتائج التدخالت البديلة
22
تحليل ف ّعالية الكلفة

كل من تكاليف ونتائج
ألسلوب يُستخ َدم ملقارنة ٍّ
ف ّعالية (أو تأثري) الكُلفة هي العنرص امل ُع ِّرف
ٍ
الخيارات املتاحة لتحقيق أهداف بعينها .ويجب أن تكون معايري قياس الف ّعالية متامثلة بني
مختلف الخيارات من أجل عقد مقارنات ف ّعالة الكُلفة.
تستند تقديرات الف ّعالية إىل التّصاميم التجريبية ،أو شبه التجريبية أو اإلحصائية .كذلك تستند
السوقية .ويُوفّر انتقاء
تقديرات الكلفة إىل التوصيف الحريص للموارد املطلوبة ولقيمها ّ
الخيارات التي تكون فعاليتها أكرب لكل وحدة كُلفة ،عموماً ،يؤدي إىل أثر اكرب ضمن قيود
لكل من
املوازنة .ويتعينَّ ُ  ،يف إجراء تحليل ف ّعالية الكلفة ،إيالء قَ ْد ٍر من التدقيق يفي بالغرضٍّ ،
قياس الكلفة وتقدير ال ّنواتج ("لِ ِفن" .)Levin، 2005
تحليل ف ّعالية الكُلفة ألجل مقارنة خدمات مختلفة أو نُظم مختلفة لتقديم الخدمات.
يُستخدم ُ
ورمبا يتضمن التحليل عقد مقارن ٍة بني متوسط تكاليف تقديم الخدمات وتكاليف الوصول إىل
الفئات السكانية الخاصة (كالفئات األسوأ حاالً مثالً) ،أو رمبا تنطوي عىل عقد مقارنات بني
مختلف نظم تقديم الخدمات من أجل الوصول إىل الفئات الخاصة .وتشتمل بعض العنارص
األساسية يف تحليل ف ّعالية الكلفة عىل ما ييل:
• التأكد من أ ّن الخدمات التي ينبغي مقارنتها متكافئة .عىل سبيل املثال ،فمن غري املمكن
عقد مقارنة ،بصورة مبارشة ،بني الكلفة التقديرية لربنامج ملكافحة املالريا ،تُديره منظمة
غري حكومية ويتضمن جلسات عمل تعريفية توجيهية ،وزيارات متابعة منزلية ،إضافة إىل
22
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جرى يف قطاعي التعليم والصحة .وللحصول عىل نبذة عامة جيدة عن
الكثري من العمل الذي أُن ِج َز عىل صعيد ف ّعالية الكُلفة أُ َ
أساليب ف ّعالية الكلفة ،انظر "لِ ِفن ،إتش .آند ماك إيوان ،يب Levin, H and McEwan, P. "(2011)،.تحليل ف ّعالية الكلفة:
األساليب والتطبيقات .الطبعة الثانية .جميع األمثلة ُمستقا ٌة من قطاع التعليم ،ولكنها تقدّم مقدِّم ًة جيد ًة إىل املبادئ العامة.
ولالطّالع عىل مقدمة إىل تطبيق ف ّعالية الكلفة يف قطاع الصحة ،انظر "ميوِنغ ،يب"  ،)2008( Muennig, P.تحليل ف ّعالية الكلفة
يف قطاع الصحة :نهج عميل .مطبوعات "وييل" ).(Wiley Publications
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رسة وأقراص
معالجة املالريا ،وبني برنامج حكومي ال يتض ّمن سوى مناولة ناموسيات األَ ّ
الدواء ،كام ال يتض ّمن جلسات عمل تعريفية توجيهية وال زيارات متابعة.
• تحدي ُد جميع تكاليف الربامج التي تجري مقارنتها ،والتأكد من أنّها ت ُقاس بطريقة متكافئة،
إىل جانب تحديد أية إعانات مخفية وتحويلها إىل نقد .عىل سبيل املثال ،قد تحصل بعض
املنظامت غري الحكومية عىل خدمات مجانية من أطباء متط ّوعني ،يف حني قد يُز ّود برنامج
حكومي باملكان الالزمة له داخل مركز صحي محيل دون تحميله أية تكاليف.
ِ
املستخدمني .فهذا االستخدام له
• التأكد من استخدام تعريفات مو ّحدة لتسجيل عدد
حسب بقسمة إجاميل الكلفة عىل عدد
أهمي ٌة بالغة؛ أل ّن متوسط الكلفة (كلفة الوحدة) يُ ّ
األشخاص امل ُعالَجني .ولذلك فمن امله ّم التوضيح ،عىل سبيل املثال ،ما إذا كانت إحدى
األمهات التي تُحرض طفلها للفحص العام ،وت ُعطى عالجاً ملكافحة املالريا عىل يدي إحدى
املمرضات (حتى وإ ْن مل تكن قد جاءت لهذا الغرض) سوف تحسب أم ال تُحسب كشخص
ُعولِج من أجل الوقاية من املالريا .ويف العيادات متعددة الخدمات ،فإ ّن طريقة تعريف
ذلك يمُ كن أن ت ِ
ُحدثَ أثرا ً كبريا ً عىل متوسط الكلفة التقديرية.
• القَضي ُة األخرية تتعلّق مبسألة توسيع نطاق الربنامج .فالعديد من الربامج يبدأ عىل نطاق
ٍ
بعدئذ بتكرار تنفيذها عىل نطاق أوسع.
صغري ،وإذا ما اعتُربت تلك الربامج ناجحةً ،يُوىص
غري أنه يَص ُعب تقدير كيفية تأثري عملية توسيع نطاق الربنامج عىل التكاليف .فمن ناحية،
مع احتامل تحقُّق وفورات الحجم " "economies of scaleج ّراء العمل مع عدد من
املرىض  /املراجعني أكرب ،فإ ّن ارتفاع مقدار الجهد التّنظيمي – من ناحية أخرى – سوف
يتطلّب كوادر إدارية إضافية ،ورمبا يتطلب منظومات حاسوب أعىل مثناً .ولذلك فال ب ّد من
توخِّي الحذر عندما نفرتض ما ييل :أل ّن الربنامج الصغري غري باهظ الثّمن نسبياً ،فإ ّن اليشء
يصح فيام لو جرى تكرار تنفيذ ذاك الربنامج الصغري عىل نطاق أوسع.
نفسه ُّ

دراسات تت ّبع اإلنفاق العام

23

تتعقّب دراسات تتبّع اإلنفاق العام النسبة املئوية ألموال املوازنة املعتمدة للوكاالت  /للجهات
التي تق ّدم الخدمات يف الخط األمامي ،كاملدارس والعيادات الصحية عىل سبيل املثال ،والتي
تصل – أي األموال – فعلياً إىل تلك الوكاالت  /الجهات .وهذه الدراسات مهمةٌ؛ ألنّه تم
أقل من نسبة  20%من أموال املوازنة املعتمدة يصل فعلياً إىل
االكتشاف يف بعض الحاالت بأ ّن ّ
املدارس أو العيادات .وقد أثبتت هذه الدراسات بأنّها أدا ُة منارص ٍة ف ّعالةٌ ،تحشد وسائل اإلعالم
والرأي العام واملنتفعني املقصودين من أجل الضغط عىل الحكومة لتحسني تقديم األموال .فإذا
ما توافرت البيانات ،فرمبا يكون من املمكن تت ّبع نسبة األموال التي تصل إىل الربامج املو ّجهة
إىل الفئات األسوأ حاالً.
23

من األمثلة عىل دراسات تتبّع اإلنفاق العام " ،"PETSدراس ٌة لتتبّع اإلنفاق العام طُبّقت عىل التعليم يف أوغندا .انظر "بامبريغر
آند أوي ( "Bamberger and Ooiمح ّرران) ( ،)2005التقييامت املؤث ّرة :دراسات حاالت تفصيلية .الحالة رقم  – 7تحسني
مستوى تقديم خدمات التعليم االبتدايئ يف أوغندا من خالل الدراسات املسحية لتت ّبع اإلنفاق العام .فريق التعليم املستقل.
البنك الدويل ،متوافرة عىل املوقع اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنتwww.worldbank.org/oed/ecd. :
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تنطوي الدراسات عىل استعراض َح ِذ ٍر ج ّدا ً إلجراءات رصف األموال ،وعىل املقابالت التي
أُجريت مع كوادر الوكاالت  /الجهات بُغية تتبّع تدفق األموال ،وذلك بقصد مالحظة التأخري
مستوى إىل آخر ،ومالحظة النسبة التي تُ ْف َق ُد يف كل مرحلة من املراحل.
يف التحويل من
ً

تحليل حاالت حدوث املنفعة من اإلنفاق العام

24

تحليل حاالت حدوث املنفعة مدى الف ّعالية التي يصل بوساطتها اإلنفاق العام عىل
ُ
يُق ّدر
القطاعات ،من مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم ،إىل الفئات األسوأ حاالً .ففي العادة ،يُركّز هذا
التحليل عىل الحصول عىل الخدمات حسب فئات الدخل الخُمسة (أي لكل  02يف املئة من
التحليل نادرا ً
َ
السكان)؛ وذلك أل ّن البيانات تكون أكرث توافرا ً وجاهزي ًة عن هذه الفئات ،وأل ّن
ما يكون قادرا ً عىل تف ُّحص األبعاد األخرى لإلجحاف (مثل األُرس التي تُعليها إناث ،واألُرس التي
ٌ
حليل ثالثة أنواع من البيانات:
أطفال معاقون جسدياً أو عقلياً) .ويتطلّب التّ ُ
لديها
• اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات (صايف أية كلفة السرتداد الرسوم ،واملرصوفات التي
يدفعها مستخدمو الخدمات من جيوبهم أو الرسوم املفروضة عىل مستخدمي الخدمات).
• االستخدام العام للخدمات.
• الخصائص االجتامعية االقتصادية للفئات السكانية التي تستخدم الخدمات.
ويمُ كن استخدام هذا التحليل إما يف وقت محدد ،وإما أن يُجرى مرارا ً وتكرارا ً لتقييم تأثريات
ترشيع جديد أو عوامل خارجية عىل حدوث اإلنفاق ،كوقوع أزمة مالية مثالً .فقد جرى
تحليل حاالت حدوث املنفعة عىل نطاق واسع يف اإلع��داد للربامج الوطنية
ُ
استخدام
السرتاتيجيات مكافحة الفقر ،ولكن من املمكن كذلك أن يكون له استعامالت أخرى ،ورمبا
يكون أدا ًة مفيد ًة يف التّقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ،يف ظل وجود مواطن ضعف يف البيانات،
يف جوانب مختلفة ،مثل النوعية ،واستعامل الخدمات من جانب مختلف أفراد األرس املعيشية،
وغري ذلك ،مع استكامل هذا التحليل بأساليب أخرى ،مثل تحليل االختناقات أو دراسات
املعارف واملواقف واملامرسات.
َحليل حاالت حدوث املنفعة نسب َة اإلنفاق عىل الصحة أو التعليم ،الذي يفيد فئات
يُقيّم ت ُ
بعينها من مستخدمي هذه الخدمات ،مثل األرس املعيشية يف كل فئة من فئات الدخل
الخمسة .ومث ّة ُمح ِّددان يُعيقان إجراء هذا التحليل يف التقييامت امل ُ َركِّزة عىل اإلنصاف ،وبصورة
خاصة ،يف الرتكيز عىل األطفال ،وهام :عدم توافر البيانات يف األحوال العادية عن نوعية
الخدمات ،وعدم توافر البيانات يف العادة إال عىل مستوى األرس املعيشية ،مام يعني ت َعذّر
فحص إمكانية حصول جميع أفراد األرسة املعيشية عىل الخدمات .وهذا أم ٌر بالغ األهمية
24
84

تيونغسن آند أساوانوتشيت Davoodi, Tiongson
لالطّالع عىل مقدمة إىل تحليل حاالت حدوث املنفعة ،انظر "دافودي،
ُ
 .)2003( "and Asawanuchitما مدى فائدة تحليالت حاالت حدوث املنفعة من اإلنفاق العام يف مجايل التعليم والصحة.

القسم –  :5تصميم التّقييم

بالنسبة إىل التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف؛ نظرا ً لوجود فروقات ،يف كثري من األحيان ،يف
تكرارية عدد املرات التي يؤخذ فيها األطفال ،أوالدا ً وبناتاً ،إىل العيادة الصحية ،أو يف تكرارية
عدد مرات استعامل الكبار الراشدين ،نسا ًء ورجاالً ،هذه الخدمات.
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القسم:6-
استخدام التقييم
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

 :6-1إعداد تقرير التقييم ومناذج التقارير البديلة

سوف يُحلّل امل ُق ّيمون البيانات ويُع ّدوا تقرير التقييم ،بعد انتهاء عملية جمع البيانات.
ومن املامرسات الجيدة ُمناقش ُة استنتاجات التقييم مع الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات األسوأ
حاالً ،قبل إعداد التقرير .فهذه املناقش ُة فُرص ٌة لتوضيح كيفية استخدام مساهامت تلك
الجهات ،وملنحها الفرصة لتصحيح أي خطأ وتفسري أية شكوك .وميكن القيام بذلك بعقد ورشة
عمل ختامية ،كام يجب أن تستند عملية اختيار امل ُشاركني إىل إجراء تحليل للجهات املعنية ،مبا
يف ذلك إيالء اهتامم خاص بالفئات األسوأ حاالً ،والتي من املمكن إغفالها يف النقاشات ،يف كثري
من األحيان ،بسبب القيود املفروضة بأنواعها امل ُتع ّددة .ولضامن تحقيق اإلنصاف عىل نح ٍو
مالئم ،تحتاج ورشة العمل إىل اتّباع القواعد التي اعتُ َمدت يف عملية التقييم اعتامدا ً مثالياً؛ أي:
أن تكون ورشة العمل شامل ًة قدر اإلمكان ،ليك تخلق فضا ًء كافياً للتفكري التأميل ولل ُمشاركة
ال ّنشطة وال ُح ّرة والهادفة.

سوف يحتاج تقرير التقييم الجيد إىل التأكد من أ ّن املعلومات التي يُوفّرها املشاركون أثناء
عملية التقييم ،مبا يف ذلك ورشة العمل الختامية ،قد ُر ِصدت حسب األصول ،مع الحصول عىل
منظورات متوازنة ،ومتثيل عادل لوجهات ال ّنظر امل ُختلفة .وتتطلّب االستنتاجات والتوصيات
مفصلةً ،وتحديد الجهة التي تُخاطبها التوصيات ،كام تتطلب اقرتاح القيام بأعامل
صياغ ًة َّ
وإجراءات واقعية .فتقرير التقييم هو أه ُّم مرجع لتمكني امل ُقيّم من إعادة التأكيد عىل أهمية
تناول قضية اإلنصاف عىل نحو مالئم .ويعرض الجدول  4بعض اإلرشاد والتوجيه حول كيفية
صياغة تقرير التقييم ملعالجة مسألة اإلنصاف معالج ًة تفي بالغرض.
رمبا يكون تقرير التقييم التقليدي غري ٍ
كاف إلبالغ جميع الجهات املستهدفة بوجود تقييم ما.
ففي هذه املرحلة من عملية التقييم ،سوف يكون فريق التقييم قد اطَّل َع عىل مختلف أنواع
الخاصة ،عن طريق اللجنة التوجيهية وتحليل الجهات املعنية .وقد
املستهدفني ،وحاجاتهم
ّ
يكون من بني الجهود املستهدفة ،عىل سبيل املثال ،فئات أُم ّية (ال تستطيع القراءة والكتابة)،
أو جهات معينة غري ناطقة باللغة الرسمية للتقييم .ففه ُم هذه االختالفات والحاجات أم ٌر
أسايس لشمول الجهات املعنية يف عملية فهم استنتاجات التقييم ،والتّعلّم منها ،ودعم تنفيذ
ٌّ
التوصيات .ويستطيع فريق التقييم ومدير التقييم ابتكار مناذج لتقارير التقييامت التي
تستفيد من األساليب البديلة لوصف املعلومات من خالل التّخيل ،وامل�سرح ،والشعر
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واملوسيقى ،وما إىل ذلك.
الجدول :4-إعداد تقرير التقييم*
عنارص إضافية ذات صلة بتقرير التقييامت املُركّزة عىل اإلنصاف
مدى التغطية التي تحقّقها معلومات اإلنصاف :يجب أن يتالءم التقرير مع امل ُتطلّبات الواردة يف
رشوط املرجعية الخاصة باملعلومات واالستنتاجات املعنية باإلنصاف.
مشاركة الجهات املعنية :يجب عىل التقرير اإلقرار بضامن مدى شمولية مشاركة الجهات املعنية ،مبن
فيها الفئات األسوأ حاالً ،أثناء عملية التقييم.
النتائج وجود
التوصيات الخاصة باإلنصاف :هل تدعم االستنتاجات النتائج دعامً كافياً؟ هل ت َُس ِّوغ
ُ
التوصيات؟ ،وهل التوصيات ُمو َّجهة و ُمحدّدة كام ينبغي؟ وهل من امل ُحتمل أن تُفيض إىل القيام بعمل
أو إجراء مناسب؟ إذا كان الجواب ال ،فهل من املمكن جعلها أكرث مال َءمةً؟ هل سوف تكون ُمتابعة
التوصيات أمرا ً ممكناً لرنى ما إذا كانت قد نُفّذت؟
املُحدّ دات :يجب إدراج التحديات التي تقف يف وجه الحصول عىل معلومات اإلنصاف أو معالجة
القضايا كام ينبغي .اذكر تبعات عدم توافر البيانات ،إ ْن كان ذلك هو واقع الحال .فام الذي كان من
املمكن أن يختلف يف التقييم يف حال كانت املعلومات متوافرة؟ ما هي املكاسب التي كان من املمكن
تحقيقها يف عملية التقييم؟
الدروس املُستفادة .ضَ ِّمن التقرير الدروس امل ُستفادة بشأن اإلنصاف ،واملرتبطة منها بالتّدخل نفسه،
وبكيفية إدماج هذا البعد يف عملية التقييم.
*متت موا َءمة هذا الجدول من فريق األمم امل ُ ّتحدة املعني بالتقييم .2011

 :6-2نرش التقييم وإعداد استجابة اإلدارة له

حال إمتام عملية التقييم ،يكون ُمدير التقييم ُملْ َزماً بتنفيذ سياسات ُمنظّمته ُ /منظّمتها بشأن
نرش التقييامت .غري أنه يجب عىل مديري التقييم تعزيز استخدام أبعاد التقييم ،إىل أقىص قدر
ممكن ،يف أوساط الجهات املعنية األساسية ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً ،ضمن أنظمة األمم
املُتّحدة ويف أوساط الزمالء .وتشتمل أساليب وعنارص خطة النرش الجيدة عىل ما ييل:
• توفري إمكانية وصول خالية إىل منتجات التقييم ،من املُع ّوقات .هل لغة التقرير وشكله يف
متناول جميع امل ُستخدمني امل ُحتملني ،مبن فيهم الفئات األسوأ حاالً؟ هل من السهولة
مبكان العثور عىل التقرير ونرشه؟
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• ضامن قيام املُستخ ِدمني املبارشين ،الذين ُح ّددوا يف مرحلة التخطيط ،باستخدام التقييم
تحقيقاً للغاية األصلية املقصودة منه .ارج ْع إىل املناقشات األولية الواردة يف تحليل اللجنة
التوجيهية والجهات املعنية بغية تحديد الجهات التي يجب نرش التقييم إليها .فكيف
ينبغي إرشاك تلك الجهات وكيف تُسهم يف عملية ال ّنرش؟ كيف يستطيع امل ُستخدمون
املبارشون االستفادة من قنواتهم لنرش التقييم؟
• تحديد املُستخدمني غري املبارشين للتقييم .من املمكن أن تكون هناك فئات أخرى ُمهت ّمة
يف االستنتاجات والنتائج التي َخل َُص إليها هذا التقييم ،كشبكات التقييم ،ومسؤويل االتصال
املعنيني بشؤون (النوع االجتامعي) ،وهيئات حقوق اإلنسان ،و ُمنظّامت امل ُجتمع املدين،
التي تستطيع استخدام الدروس امل ُستفادة والبيانات امل ُح ّددة .وهذا قد يعني وجود
ُم ِ
ستوى وطني ،أو إقليمي ،أو عاملي .هل بوسع مدير التقييم وأعضاء
ستخدمني عىل ُم ً
اللجنة التوجيهية استخدام شبكاتهم إلبالغ تلك الفئات عن التقييم ،أو تعميمه عىل املوقع
اإللكرتوين للمنظمة ،أو االتفاق عىل تحميله عىل روابط يف مواقع إلكرتونية أخرى؟
• تطوير مامرسات جيدة ودروس ُمستفادة .فأل ّن الشمول املنهجي ملوضوع اإلنصاف يف
تقييامت منظمة اليونيسف من مواضع االهتامم حديثة العهد لدى املنظمة ،وبخاصة
لألعامل الذي ال تستهدف مسألة اإلنصاف عىل وجه التحديد ،فرمبا يكون من املفيد
مقارنة الخربة يف هذا املجال مع ال ُزمالء العاملني يف مجال التقييم ضمن منظومة األمم
امل ُتحدة.
ت ُويص معايري وأعراف فريق األمم امل ُتحدة املعني بالتقييم ،وسياسة التقييم لدى اليونيسف
بإعداد استجابة اإلدارة لجميع التقييامت .وتتناول استجاب ُة اإلدارة التوصياتُ ،م َح ِّدد ًة املسؤول
ِ
استجابات
عن تنفيذها وما هي النقاط التي ينبغي العمل عليها واملواعيد النهائية إلنجازها .إ ّن
اإلدارة وسيل ٌة عملي ٌة لتعزيز استخدام استنتاجات ونتائج التقييم من أجل تحسني العمل
املُتّخذ .و"تُجرب" هذه االستجابات امل ُق ّيميني عىل أن يكونوا واضحني ورصيحني يف توصياتهم.
ويف ظل روح امل ُشاركة ،ينبغي عىل الجهات املعنية ،مبن فيها الفئات األسوأ حاالً ،امل ُشاركة يف
صنع القرارات بشأن كيفية االستجابة للتقييم ،واالتّفاق فيام بينها عىل االضطّالع بأدوار
ومسؤوليات واضحة .ويجب أن تأ ُخ َذ جمي ُع االستجابات املُتّفق عليها بعني االعتبار التأثريات
امل ُحتَ َملة التي قد تلحق مبسألة اإلنصاف.
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القسم:7-
ظل
إجراء التقييامت املُركِّزة عىل اإلنصاف يف ّ
القيود التي تفرضها الحياة الواقعية
تتوافر مواد إضافية عن هذا القسم يف مركز مصادر التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،املوجود يف املوقع
اإللكرتوين .www.mymande.org

هناك العديد من الكتب املق ّررة واملبادئ التوجيهية التي ت ُوفّر مؤرشات مفيدة بشأن كيفية
إجراء التقييامت عندما تتوافر املوازنة الكافية ،والوقت الكايف ،ويتواف ُر توقّعاً معقوالً بأ ّن
عملية جمع البيانات املطلوبة أمرا ً ممكناً (سوا ٌء من املصادر الثانوية املوجودة أم من جمع
بيانات جديدة) .ومع ذلك ،ال يتوافر سوى قَ ْد ٌر ضئيل من اإلرشاد حول كيفية إجراء تقييامت
موثوق بها وسليمه منهجياً عند إجراء تقييامت خاضعة للقيود التي يفرضها كل من املوازنة
وعامل الوقت ،مع وجود صعوبات يف جمع البيانات املطلوبة .يتناول هذا القسم بعض هذه
التحديات التي تواجه التقييامت والخاضعة لتحديات التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف
وتداعياتها.

 7-1فهم سيناريو التقييم

من األهمية مبكان فهم السياق الذي ُسي َنفّذ فيه التقييم عند التخطيط للتقييم وتصميمه.
وهذا يشتمل عىل فهم الجوانب التالية:

• الغاية من التكليف بإجراء التقييم ،واألسئلة امل ُحددة التي تحظى باهتامم امل ُستخدمني
املقصودين ،وكيفية استعامل النتائج ،والقرارات التي سوف تُسهم يف تحقيق االستنتاجات.
ومن املهم أيضاً فهم املواعيد النهائية الحاسمة لتلقي املعلومات .ومع أخذ الطبيعة
الحساسة للعديد من قضايا اإلنصاف بعني االعتبار ،من امله ّم فهم ت ّوقعات مختلف
ّ
الجهات املعنية وكيف ت ُخطّط تلك الستخدام استنتاجات التقييم.
•
السياق املحيل والوطني الذي يُنفّذ فيه الربنامج امل ُركّز عىل اإلنصاف ،والسياق الذي يُجرى
ّ
ُ
اإلجحاف بعوامل اقتصادية وسياسية واجتامعية وقانونية
فيه التقييم ويُستخدم يتأث ّر
وبيئية واسعة النطاق ،وال بُ َّد من فهم تأثريات جميع هذه العوامل عىل تنفيذ التّدخّالت
ونواتجها واستدامتها.
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• املستوى الجغرايف للتدخل (عىل مستوى امل ُجتمع املحيل ،أم امل ُقاطعة / ،املحافظة ،أم عىل
املستوى اإلقليمي أم الوطني ،أم عىل املستوى ُمتعدد األقطار).
متوسط ،كبري).
• حجم التّدخل (صغريّ ،
• حجم موازنة التقييم.
• الوقت الذي بُوشرِ فيه تنفيذ التقييم (يف بداية املرشوع ،يف ُمنتصفه أم يف نهايته أم بعد
االنتهاء من تنفيذه).
• املدة الزمنية التي يستغرقها التقييم.
من امل ُهم أيضاً فهم األبعاد املنهجية للتقييم .ففي الوقت الذي سوف يُق َّرر فيه نوع التصميم،
جزئياً باستخدام العوامل التي نو ِقشت أعاله ،يجب األخذ بعني االعتبار األفضليات املنهجية
لدى الجهات املعنية بالتقييم .ويجب أن يأخذ امل ُق ِّيم يف الحسبان ثالث مجموعات من العوامل
وهي:
• املستوى املطلوب من الرصامة عىل الصعيدين اإلحصايئ واملنهجي.
• تفضيل التصاميم الكمية ،أو النوعية أو تصاميم األساليب املختلفة .فلدى بعض الجهات
املعنية قناعة قوية حيال اختيار منوذج التقييم .وهذه االعتبارات ُمهمة بالنسبة إىل
التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف؛ أل ّن الكث َري من تصاميم التقييم الكمية ""QUAN
التقليدية ،املستخدمة لتقييم الربامج التنموية ،ليست كافية لرصد النامذج املعقّدة من
تعديل السلوك الذي تسعى التّدخالت امل ُركّزة عىل اإلنصاف إىل تعزيزها ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى ،يعتقد العديد من املجموعات التي تعمل عىل الربامج االجتامعية املعنية
باألطفال والنساء املحرومني واملحرومات (األقل حظّاً) بأ ّن الطرق النوعية وحدها هي التي
يجب أن تُستَخدم يف عملية التقييم (جاعل ًة من اختيار عينات متثيلية ،ومن التعميم
استنادا ً إىل االستنتاجات أمرا ً صعباً).
• سوا ٌء أكان املصد ُر الرئييس للبيانات مصدرا ً ثانوياً ،أو رئيساً ،أم مجموع ًة مؤتلف ًة من كال
املصدرين.

 :7-2إعادة بناء نظرية الربنامج عندما ال تكون موجودة أو تكون
ضعيفة جداً

سوف يقوم التقييم امل ُركّز عىل اإلنصاف ،يف الوضع املثايل ،عىل أساس نظرية برنامج التقييم
امل ُركِّزة عىل اإلنصاف ،التي ُع ِّرفت بطريقة تشاركية يف بداية التّدخّل .غري أنّ ،امل ُقيّمني سوف
يُطلب منهم ،مرارا ً وتكرارا ً ،تصميم تقييم ُمركّز عىل اإلنصاف حيثام:
• ال توجد نظرية برنامج:
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• أو حيثام ط ّور املستشارون ،بصفة أساسية ،نظرية الربنامج ،ب َق ْد ٍر ضئيل من التشاور مع
الجهات املعنية.
• أو حيثام تُوجد نظرية برنامج ،لكنها ال ت ُعالج قضايا اإلنصاف.
يجب أن يحاول امل ُقي ّمون ،يف جميع هذه الحاالت" ،إعادة بناء" نظرية الربنامج الضمنية التي
ترشح أهداف الربنامج ،واسرتاتيجية تنفيذه ،والنتائج املقصودة من أبعاد اإلنصاف يف التدخل
الجاري تنفيذه.
ت ُوجد ثالث طرق عىل األقل لدى امل ُق ّيمني إلعادة بناء نظرية الربنامج ،وهي:

• يُح ِّدد ال ّنهج االسرتاتيجي ،من خالل نقاشات جامعية مع الجهات املعنية األساسية ،الوسائل
التي يُتوقّع أن يُحقّق الربنامج أهدافه من خاللها .ويقوم هذا الربنامج عىل تجميع الطريقة
التي ترى الجهات الفاعلة األساسية أ ّن الربنامج يؤدي عمله بوساطتها ،أو يجب أن يعمل
بوساطتها ،وما تراه تلك الجهات من املقاصد التي ينبغي للربنامج أن يحقّقها.

• يف ال ّنهج االستيضاحي " ،"elicitation approachت ُ َح َّدد نظرية الربنامج الضمنية عن طريق
استعراض الوثائق االسرتاتيجية ،والتشاور مع املديرين ،ومراقبة عملية صنع القرار ("ليئو
 .)3002 "wueeLوميكن للدراسات امليدانية أن توفّر أيضاً معلومات يمُ كن استخدامها يف
بناء نظريات الربامج ،عىل سبيل املثال ،قيام امل ُقيّم مبراقبة الطريقة التي رشح بوساطتها
كوادر الربنامج للعمالء والجهات املعنية األخرى هذا الربنامج ،وإذا ما كانت تلك الكوادر
ت ُش ِّجع ،وإذا ما كان األعضاء املوظفون يش ّجعون ُمختلف الفئات امل ُستفيدة امل ُحتَملَة
نهج استقرا ٌّيئ يسعى إىل تعريف النموذج
املشاركة يف املرشوع أم تثنيها عن ذلك .وهذ ٌ
النظري الضمني ،استنادا ً عىل مالحظة ما يؤديه الربنامج فعالً عىل أرض الواقع .ويمُ كن أن
ت ُؤ ّدي تلك املالحظة إىل نظرية للربنامج تختلف عن تلك النظرية التي تقوم عىل أساس ما
تعتقد الجهات الفاعلة أنها تقوم به .فعىل سبيل املثال ،يمُ كن أن تعتقد كوادر الربنامج (أو
ت ّدعي عىل األقل) أنها تبنى نهجاً يُركّز عىل اإلنصاف ويسعى إىل توفري اإلمكانية للحصول
عىل الخدمات للرشائح السكانية امل ُستهدفة كافة عىل قدم املساواة .غري أ ّن مالحظة
الربنامج أثناء تأديته وظائفه رمبا تُوحي بأ ّن هذا ال يُحدث يف حقيقة األمر.

• يستفيد نهج تيسري وضع املفاهيم ("شن  )Chen"، 2005من وجهات نظر مخطّطي
الربامج والجهات املعنية ،الذين غالباً ما يكون يف جعبتهم الكثري من األفكار بشأن
األساس املنطقي الذي يقوم عليه برنامجهم ،لكن تلك الجهات غالباً ما ال تكون
تعرف كيفية توضيح أفكارها وربطها مع بعضها بعضاً بطريقة منهجية .كام ميكن
لل ُمق ّيم أن يُ َيسرّ هذه العملية عن طريق مساعدة امل ُخطّطني والجهات املعنية إما
من خالل التفكري لألمام " "forward thinkingبقصد استرشاف املستقبل (العمل
انطالقاً من تدخّل متوقّع وانتها ًء بتنبؤ نواتجه) ،وإما من خالل التفكري للوراء
" "backward thinkingبقصد الرجوع إىل املايض (البدء من النواتج املرغوب يف
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تحقيقها والعمل بالرجوع إىل الوراء لتحديد امل ُح ِّددات وعوامل التّدخّل) .وأثناء إجراء
املقابالت املكثفة أو انعقاد جلسات مجموعات العمل ،رمبا يشخّص املشاركون امل ُشكلة،
والفئات امل ُستهدفة ،واألهداف النهائية والنواتج القابلة للقياس ،والتأثريات البالغة األهمية
عىل النتائج .وقد يسمح التفكري إىل الوراء بقدر من املرونة أكرب ،ولكن سوا ٌء أَقَ ّررت
املجموعات أم مل تق ّرر ما سوف تقوم به فعالً بشأن برنامج التّدخل الخاص بالربنامج ،فإ ّن
أي التفكريين هو املالئم :التفكري لألمام أم التفكري للوراء؟
القرار س ُيح ِّدد ّ

من االختبارات الواقعية املفيدة مقارن ُة الربامج التي اعتمدت نظرية التغيري ،والتي
أي نهج من النهوج الثالثة التي نوقشت أعاله ،مع معلومات بشأن ما يقوم
اشتُقت من ّ
به الربنامج فعلياً ،مثل ("ويس :)Weis"، 2002
ُخصص له
• كيفية تخصيص األموال :إذا ما تح ّدث الناس كثريا ً عن أهمية يشء ما ،ولكن مل ت ّ
عتب مؤشرّ ا ً عىل أ ّن ُمك ّون الربنامج أو العملية ال يخطى بأولوية ُعليا.
األموال ،فإ ّن ذلك يُ رَ
• املواضيع التي تتوافر أوال تتوافر عنها املعلومات :فاالفتقار إىل توافر املعلومات امل ُتاحة
يوحي غالباً (ولكن ليس دامئاً) بأ ّن هذا الجانب ال يحظى بأولوية ُعليا.
رش جي ٌد آخر عىل
• ما يقوم به األعضاء املوظفون فعالً :كيفية قضاء األشخاص أوقاتهم مؤ ٌ
ترتيب األولويات.

 :7-3إجراء تقييامت ُمركّزة عىل اإلنصاف موثوق بها أثناء العمل
يف ظل قيود املوازنة والقيود الزمنية
يُح ّدد "بامبريغر و َرف و مابري " 2006( Bamberger, Rugh and Mabryو)2012
االسرتاتيجيات التالية لتعزيز تصاميم التقييم أثناء العمل يف ظل قيود مفروضة عىل
املوازنة:
• تبسيط تصميم التقييم عن طريق التخيل عن نقطة أو أكرث من نقاط جمع البيانات منه،
كإلغاء بيانات خط األساس ملجموعة املرشوع أو ملجموعة املقارنة ،أو للمجموعتني
كلتيهام .ومع أ ّن هذا اإلسقاط يُخفّض تكاليف جمع البيانات تخفيضاً كبريا ً ،إال أ ّن التصميم
يكون أضعف ،وتزداد املخاطر التي تته ّدد صحته .فثمة طرق لتقوية التصميم عن طريق
استخدام بيانات ثانوية (إذا ما توافرت) كمجموعة املقارنة أو بيانات خط األساس مثالً.
• تبسيط املعلومات التي ينبغي جمعها :فغالباً ما يمُ كن تقليص طول مك ّونا الدراسة املسحية
عن طريق إلغاء املعلومات غري الرضورية األمر الذي يُوفّر املال والوقت .ففه ُم ما تعتربه
الجهات املعنية األساسية دليالً موثوقاً به هو أحد االعتبارات التي ت ُؤخذ يف الحسبان عند
تحديد املعلومات الرضورية من تلك التي ميكن االستغناء عنها .ومع أ ّن بعض الجهات
املعنية تعترب أ ّن االستنتاجات امل ُستقاة من دراسات مسحية ،قامت عىل عينة كبرية أو عىل
تصاميم كبرية الحجم أيضاً لتقييم األثر اإلحصايئ ،وحدها دون غريها ،هي االستنتاجات
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التي يوثق بها ،إال أ ّن هناك آخرين يقبلون باالستنتاجات املستقاة من الحاالت الدراسية،
التصورات امل ُختلفة
أو من املالحظة أو من املجموعات الحوارية املركزة .ويمُ كن لفهم ّ
للموثوقية أن يؤث ّر كثريا ً يف كميات وأنواع املعلومات األساسية التي من الرضوري جمعها.
• وجود اقتصادية أكرث لجمع البيانات :من املمكن أحياناً استئجار خدمات جامعي بيانات
أقل كُلفة ولكنهم مؤهلني تأهيالً يفي بالغرض (كاستخدام املم ّرضني أو املد ّرسني ِع َوضاً عن
استخدام أشخاص يجرون مقابالت مقابل منافع تجارية) .ومن املمكن يف بعض األحيان أ ْن
محل الحاجة إىل عينات املسح (مالحظة الوسائل التي يستخدمها
تحل املالحظة املبارشة ّ
َّ
الناس للذهاب إىل العمل بدالً من إجراء املسح) .ومثة خيا ٌر آخر وهو استخدام مقابالت
جامعية كاملجموعات الحوارية املركزة أو كأساليب التقييم التشاريك الرسيع بدالً عن
استخدام املقابالت الفردية .إ ّن التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات وتحليلها ،مثل إدخال
البيانات من خالل الهواتف ال ّنقالة ،وأجهزة الحاسوب املحمولة باليد ،واملسوح التي
يجريها النظام العاملي لتحديد املواقع ،واملسوح التي تجرى باستخدام اإلنرتنت تستطيع
كلها خفض تكلفة البيانات (انظر اإلطار .)7
• يمُ كن يف بعض األحيان التشارك يف تكاليف جمع البيانات مع وكاالت  /جهات أخرى .عىل
سبيل املثال ،قد تكون وكالة  /جه ٌة أخرى مستعد ًة إلدراج بضعة أسئلة إضافية أخرى يف
إحدى الدراسات املسحية املخطّط إلجرائها ،أو قد يكون من املمكن إدارة ع ّينة فرعية من
األرس املعيشية التي تشملها دراسة مسحية أخرى ،أو ميكن استخدام إطار أخذ العيّنات
لتحديد األرس املعيشية التي لها خصائص بعينها (كمعايري اإلجحاف مثالً) بهدف عقد
مقابالت معها يف املسح املعني باإلنصاف.
كذلك يمُ كن استخدام العديد من هذه االسرتاتيجيات ملعالجة القيود الزمنية (فمثالً ،تقليص
كمية البيانات التي سوف تُجمع سوف يقلّص الوقت أيضاً) .ومن السبل األخرى لتقليص
الوقت زيادة حجم فريق جمع وتحليل البيانات ،أو استقطاب باحثني ذوي خربة طويلة
(ولكنهم أكرث تكلفة) .كذلك فإ ّن عق َد املؤمترات املتلفزة وسيل ٌة مهمة أخرى لتوفري الوقت
والجهد ،وال سيماّ يف مراحل التّخطيط والتحليل.
اإلطار :7-استخدام التكنولوجيا الحديثة يف جمع البيانات لخفض كُلفَة جمع بيانات املسوح وتحليلها
• تستطيع الهواتف ال ّنقالة خفض تكلفة إجراء املقابالت بعدّة طُرق:
– يُعطى امل ُستَجيبون (املشاركون يف األبحاث  )..أحياناً هواتف نقّالة ليك تُجرى املقابالت معهم
بوساطة الهاتف ،مام يُقلّل من وقت وكلفة تنقّل األشخاص الذين يُجرون املقابالت .وميكن
أن تكون هذه الطريق ُة مفيد ٌة إذا دعت الحاجة إىل مقابلة امل ٌستجيبني يف مكان بعينه (مثل
إجراء املقابلة يف الوقت الذي يستخدم فيه املستجيبون وسائل النقل العام ،أو بينام هم
ينقلون املاء أو الوقود سريا ً عىل األقدام ،أو أثناء الوقوف يف طوابري للحصول عىل املاء ،أو أثناء
وجودهم يف السوق) .كذلك فإ ّن لطريقة املقابلة باستخدام الهواتف النقالة ميزة تج ّنب
الحاجة إىل سفر األشخاص ،الذين يجرون املقابالت ،إىل مناطق خطرية تخضع لقيود أمنية
صارمة.
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– من املمكن تسجيل االستجابات أو إدخالها مبارشة إىل قاعدة البيانات من خالل الهاتف.
بسجل لنشاطاتهم اليومية ،ميكن
ٍّ
– عندما يُطلب من امل ُستجيبني االحتفاظ مبذكرة يومية أو
تسجيل املعلومات من خالل الهواتف ِعوضاً عن تدوينها وقيام الباحثني بجمعها.
–	يمُ كن أيضاً استخدام الهواتف النقالة امل ُ َج َّهزة بالنظام العاملي لتحديد املواقع"" SPGإلنشاء
خرائط نظم املعلومات الجغرافية " "SIGالتي تُحدِّد مواقع املنازل ،أو املحالّت ،أو الحانات
أو األماكن األخرى (انظر تالياً النقاش بشأن نظام املعلومات الجغرافية).
•	يمُ كن إدخال بيانات املسوح أو بيانات املالحظة مبارشة يف جهاز محمول باليد واحتامل إرسالها
تلقائياً إىل قاعدة البيانات املركزية .كذلك ميكن إجراء تحليل البيانات بصورة تلقائية.
• خرائط نظام املعلومات الجغرافية آخذة يف التوافر باطّراد .فبوسع هذه الخرائط أ ْن تُبينّ أماكن
املنازل ،واملتاجر ،ومرافق الخدمات العامة ،وأماكن وقوع حوادث الطرق ،إىل جانب أماكن وقوع
النشاط اإلجرامي أو نشاط العصابات .وميكن استخدام هذه الخرائط ،يف بعض األحيان إلنشاء
قاعدة بيانات خط األساس .فغالباً ما تتوافر الخرائط اإللكرتونية مجاناً أو بسعر معقول .وميكن
أيضاً استخدام الهواتف ال ّنقالة امل ُج ّهزة بالنظام العاملي لتحديد املواقع يف إنشاء خرائط نُظُم
املعلومات الجغرافية؛ أل ّن إحداثيات نظام املعلومات الجغرافية الخاصة باملقابالت أو أل ّن املالمح،
مثل أماكن املنازل واملتاجر وغريها ،ميكن أن تُس َّجل تلقائياً عىل خرائط نظم املعلومات الجغرافية.
• الدراساتُ املسحية التي تُجرى عىل اإلنرتنت طريق ٌة اقتصادية الكلفة إىل ح ِّد كبري يف جمع بيانات
مخصصة الستعامل "مسح املفاهيم" وغريها من
امج أيضاً َّ
الدراسات املسحية وتحليلها .وتتوافر بر ُ
مناذج التحليل امل ُتقدّمة.
• ميكن استخدام الكامريات التلفزيونية كجزء من دراسات املالحظة أو كجزء من املقابالت مع
املجموعات الحوارية املركزة .والربمجيات تمُ كِّننا اآلن من تحرير املواد املرئية واملسموعة.

 :7-4إعادة بناء بيانات خط األساس عندما ال يتم التكليف بإجراء
25
التقييم إالّ يف وقت متأخر من دورة التنفيذ

ال تتوافر لل ُمقيّميني ،يف أغلب األحيان ،إمكانية الوصول إىل بيانات خ ّط األساس .فعدم امتالك
هذه البيانات يُعقّد تقدير تأثريات املرشوع تعقيدا ً كبريا ً .ويوجد خمسة سيناريوهات أساسية
ال تتوافر تحتها بيانات خط األساس الالزمة للتقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،وهي:
• مل يتم التفويض بإجراء التقييم إال بعد أن مىض عىل تشغيل املرشوع بعض الوقت.
• جرى التخطيط لدراسة خط األساس ولكن الدراسة مل ت ُج َر ُمطلقاً.

25

94

لإلطالع عىل استعراض السرتاتيجيات إعادة بناء بيانات خطوط األساس ،أنظر "بامريغر  Bamberger" (2010)،إعادة بناء
بيانات خط األساس لتقييم األثر وقياس النتائج ،وانظر "بامبريغر  Bamberger" (2009)،تقوية تقييم ف ّعالية التنمية من خالل
إعادة بناء بيانات خط األساس ،مجلة ف ّعالية التنمية ،املجلد –  ،11العدد  1مارس  /آذار .2009

ظل القيود التي تفرضها الحياة الواقعية
القسم :7-إجراء التقييامت امل ُركِّزة عىل اإلنصاف يف ّ

• أُجرِيت دراسة خط األساس ولكنها ال تتض ّمن معلومات بشأن الفئات األسوأ حاالً ومؤشرّ ات
أخرى مطلوبة للتقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف.
• كانت نوعية تصميم خط األساس أو البيانات ضعيفة جدا ً ليتس ّنى استخدامها.
• مل تكن إدارة املرشوع عىل استعداد للموافقة عىل إجراء دراسة خط األساس .وسوف
تسمح اإلدارة ،أحياناً ،بإجراء دراسة لتحديد خط األساس للمجموعة التي يستهدفها
املرشوع (مجموعة املرشوع) ولكن ليس ملجموعة املقارنة ،ويف حاالت أخرى لن تسمح
اإلدارة بإجراء أية دراسة لخط األساس.
مثة عدد من االسرتاتيجيات التي يمُ كن استخدامها "إلعادة بناء" بيانات خط األساس ،التي
تنطبق جميعها عىل التقييامت امل ُركزة عىل اإلنصاف:
السجالّت
• استخدام بيانات ُمستم ّدة من نظام املتابعة والتقييم العائد للربنامج ومن ّ
اإلدارية.
• استخدام سجالت من ُمنظّامت أخرى (املدارس ،العيادات الطبية وغريها) إلنشاء مجموعة
ُمقارنة.
• استخدام سجالت من مجموعات بيانات وطنية (املسح العنقودي ُمتع ّدد املؤشرّ ات
" ،"MICSالدراسة االستقصائية لقياس ُمستوى املعيشة".) "LSMS
• استخدام وسيلة التّذكر :يُطلب من امل ُستجيبني تذكُّر أوضاعهم أو أوضاع ُمجتمعهم املحيل
أو فئاتهم عندما بدأ تنفيذ املرشوع .وميكن الطلب من امل ُستجيبني ،عىل سبيل املثال ،تذكُّر
مقدار دخولهم (جمع " َدخْل") ومرصوفاتهم ،والوقت الذي يستغرقونه للذهاب إىل
العمل ،أو لجلب املاء أو الوقود ،ومن هم األطفال الذين انتظموا يف املدرسة الواقعة خارج
القرية قبل أن ت ُبنى املدرسة التابعة للمرشوع .وغري ذلك من األمور .ومع أن التّذكر يُعترب،
غالباً ،مصدر املعلومات الوحيد امل ُتوافر عن املايض ،إال أ ّن التّحدي يكمن يف صعوبة كشف
مصادر االنحراف امل ُحتملة (عن مشاكل الذاكرة ،وصعوبات تحديد مكان وزمن األحداث
أو حدوث التحريف املتعمد) .وال تُوجد ،يف معظم الحاالت ،أية مبادئ توجيهية لتقدير
وتعديل اتجاه االنحراف وحجمه.
•

مصادر املعلومات األساسية.

• املجموعات الحوارية املركزة.
• أساليب التقييم التشاريك الرسيع والجلسات التشاورية الجامعية.
يمُ كن استخدام جميع هذه األساليب إلعادة بناء تقديرات خط األساس ألعداد الفئات السكانية
األسوأ حاالً وأنواعها ،وامل ُشكالت امل ُح ّددة التي واجهتها .غري أ ّن الحصول عىل تقديرات موثوق
بها للمفاهيم الخف َّية والحساسة ،بدرجة أكرب ،وذات الصلة مبسألة اإلنصاف أصعب من
الحصول عىل معلومات مبارشة نسبياً عن أشياء كااللتحاق باملدرسة والوقت الالزم للذهاب
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إليها مثالً .لقد كان أسلوب التقييم التشاريك الرسيع وما يزال يُستَخ َد ُم إىل ح ّد كبري لتحديد
الفئات االجتامعية التي تستخدم أساليب من قبيل التصنيف حسب الرثوة ،واملسح االجتامعي.
فعند العمل مع امل ُجتمعات املحلية الصغرية ،كالقرية مثالً ،فقد كان وما يزال من املمكن بناء
خريطة اجتامعية لل ُمجتمع املحيل ،وتصنيف كل أرسة من األُرس املعيشية من حيث الرثوة أو،
يف بعض األحيان ،من حيث خصائص االستضعاف األخرى.

 :7-5إجراء التقييامت املُركّزة عىل اإلنصاف يف البلدان التي تكون
فيها الحكومات غري داعمة ألي تركي ٍز عىل اإلنصاف
استَ ْع َر َض القسم  3التحديات التي تواجه وضع نهوج التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف موضع
االستعامل تحت سيناريوهات ُمختلِفة .ويرجع العديد من القضايا إىل سيناريوهات تكون فيها
الحكومات الوطنية أو هيئات ُمعينة غري داعمة ،أو رمبا تعارض بشدة نهوج تحقيق اإلنصاف
بصورة عامة ،أو تعارض تنفيذ التقييم امل ُركّز عىل اإلنصاف ،عىل وجه الخصوص .وقد يرجع
سبب املعارضة إىل االفتقار إىل دعم الفئات األسوأ حاالً أو إىل الرغبة يف ثنيها عن الدخول إىل
البلد ،أو إىل االنتقال إىل مناطق ُمح ّددة فيه ،أو إىل الرت ّدد يف تغيري املؤشرّ ات التي تستخدمها
إحدى الوكاالت  /الجهات حالياً لتقييم التّق ّدم امل ُحرز بشأن الفقر والتنمية االجتامعية ،أو إىل
محدودية قدرتها عىل إجراء املزيد من التقييامت امل ُعقّدة ،أو عىل تغطية تكاليف إضافية
ناجمة عن إجراء مثل هذه التقييامت .وقد تعاين اليونيسف من ُمشكلة عدم قدرتها عىل توفري
التمويل اإلضايف الذي قد يتطلبه إجراء هذه الدراسات ،بصورة مبارشة أو عن طريق وكاالت
رشيكة.

من الصعوبة مبكان تناول هذه القضايا؛ ألنها يف كثري من األحيان تجمع بني املسائل السياسية
واملالية والفنية ومسألة القدرات .وفيام ييل َع ْر ٌض لبعض االسرتاتيجيات التي ميكن النظر فيها.
فالعديد من هذه االسرتاتيجيات يَستَ ِ
خد ُم اسرتاتيجيات تقييم الواقع الحقيقي التي نوقشت يف
هذا القسم:
• محاولة خفض التكاليف اإلضافية لعملية جمع البيانات (كإدارة وحدات مستقلة خاصة
مثالً) عن طريق الجمع بني الدراسات املسحية التي خطّطت لها الحكومة وبني تلك التي
خطط لها املجتمع املدين ،وجهات مانحة أخرى.
• التنسيق مع برامج القطاع من أجل تحديد املجاالت التي من امل ٌحتمل أن تكون فيها
تدخّالت اإلنصاف ليست مثارا ً للجدل ،والتي من شأنها أن تُ ْن ِتج بعض املكاسب املبارشة.
فتوفري وسائل النقل ،عىل سبيل املثال ،قد يُحدث زياد ًة دراماتيكية (مثرية لالهتامم) يف
عدد األ ّمهات ذوات ال ّدخل امل ُنخفض اللوايت يُحضرِ َن أطفال ُه ّن للفحص الطّبي .ومن شأن
توضح فوائد هذه التّدخّالت.
التقييامت بعد ذلك أن
ّ
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• ميكن استخدام نهج ُمامثل لتحديد الربامج التي يكون فيها التقييم امل ُركّز عىل اإلنصاف
قادرا ً عىل تحديد تدخالت ف ّعالة الكُلفة تهدف إىل زيادة إمكانية الحصول عىل الخدمات
بطرائق ليست مثارا ً للجدل .وميكن للتقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،يف أغلب األحيان،
استخدام إطار االختناقات املعني بجانبي العرض والطّلب من أجل تحديد مجاالت التّدخّل
امل ُحت َملة .فبوسع تحليل عوامل جانب الطلب تحديد بعض القيود املفروضة عىل استخدام
الخدمات ،والتي ميكن معالجتها بسهولة .إ ّن دراسة العوامل التي تؤثر عىل قدرة النساء
ذوات ال ّدخل امل ُنخفض ،وبخاصة األمهات منه ّن ،عىل الحصول عىل الخدمات هي نقطة
بداية ج ّيدة .ويف الغالب ،فإ ّن هذه الدراسة سوف تح ّدد قضايا مثل التّكلفة ،واالفتقار إىل
املواصالت ،وعدد ساعات العمل غري املالمئة أو أماكن العمل غري املالمئة ،ورمبا يكون من
املمكن تناول العديد من هذه القضايا بصورة سهلة نسبياً.
• تطوير مبادئ توجيهية بسيطة وقوائم تحقّق مرجعية تستطيع الدوائر الحكومة
استخدامها من أجل جمع معلومات ذات صلة مبسألة اإلنصاف.
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القسم:8-
دراس��ات ح��االت من التقييامت املُركّزة عىل
اإلنصاف ،تدعمها اليونيسف
اليونيسف ورشكاؤها لها التقييامت
تُوضّ ح دراسات الحاالت اآلتية طُ ُرقاً ُمختلفةَ ،ص َّم َمت
ُ
امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،ثم استخدموها فيها.

تقييم مرشوع التعليم الذي نفَّذته اليونيسف يف تيمور الرشقية خالل الفرتة.2003-2009 :
"من االستجابات الطارئة إىل التنمية امل ُستدامة لألطفال واليافعني يف تيمور الرشقية" .متوافر
عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.unicef.org/evaldatabase/index_58819.html :
ت ُوضّ ح هذه الحالة كيف يمُ كن تناول قضايا اإلنصاف يف سياقٍ تتوافر فيه فقط إمكانية
وصول محدودة إىل البيانات الكمية ،ويجب فيه كذلك أن يعتمد التقيي ُم اعتامدا ً أساسياً
عىل أحد نهوج األساليب امل ُختلطة.
تقييم نواتج مامرسة اإلنصاف ملرشوع التعليم للجميع يف نيبال .متوافر عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_58884.html
مل يكن لهذا التقييم تركيز ُمح ّدد عىل مامرسة اإلنصاف ،ولكن رشكاء وطنيني طلبوا أن
يكون انتقاء الع ّينة مو ّجه إىل أفقر امل ُجتمعات النائية وأكرثها ُعزلة ،حيث مثّلث األقليات
العرقية والفئات املستضعفة األخرى نسبة عالية من السكان.
تقييم نواتج مامرسة اإلنصاف يقود مرشوع الرصف الصحي الشامل الذي يقوده املجتمع يف
كمبوديا ،متوافر عىل املوقع اإللكرتوين
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_57963.html:
السكانية ،مبن فيها األش ّد فقرا ً
كان تطوير منهجيات لضامن ُمشاركة جميع القطاعات ّ
واستضعافاً ،أح َد األهداف املركزية لهذا املرشوع .وكان تقييم نواتج اإلنصاف املتأتية من
املرشوع أحد األهداف املركزية األخرى.
تقييم أثر املساعدات االجتامعية عىل خفض مستوى فقر األطفال ومستوى اإلقصاء االجتامعي
لألطفال يف ألبانيا .متوافر عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59597.html
تُوضّ ح هذه الحالة الطريقة التي ميكن بوساطتها تحليل مجموعات البيانات الوطنية من
أجل إعداد تصنيف منوذجي للفئات املستضعفة التي ال تدعمها شبكة األمان االجتامعي
الوطنية مبا يكفي لتلبية حاجاتها.
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التقييم املُشرتك بني الوكاالت يف الزمن الحقيقي لالستجابة اإلنسانية ألزمة نزوح السكان يف
باكستان عام  .2009متوافرة عىل املوقع:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59598.html
تُوضح هذه الحالة كيفية تناول قضية اإلنصاف يف عملية تقييم استجابة امل ُجتمع الدويل
للسكان يف باكستان .فهي ت َِص ُف استخدام
لألزمة اإلنسانية التي وقعت ج ّراء ال ّنزوح الكبري ّ
أحد نهوج األساليب امل ُختلطة التي سعت إىل ضامن مصداقية استنتاجات التقييم من
خالل عرض جدول لألدلة واالستخدام املنهجي ألسلوب التثليث .وتوث ّق هذه الحالة
الدراسية أيضاً العديد من التّحديات السياسية ،واألمنية واللوجستية التي تواجه إجراء
توضح أهمية إيالء اهتامم خاص باإلنصاف
تقييم يف وضع عسكري طارئ .فالدراسة
ّ
ُ
باعتبار أن الربامج ُخطّط لها أساساً بالتشاور مع شيوخ القرية واألسرَ املعيشية التي يُعيلها
رس
ذكور ،مع إيالء القليلٍ من االهتامم بذوي االحتياجات الخاصة من ال ّنساء واألطفال واألُ ِ
األش ّد فقرا ً واستضعافاً.

تقييم مرشوع مدارس املجتمع املحيل املرصي .متوافر عىل املوقع اإللكرتوين:

http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59600.html
ِ
خصيصاً
تص ُف هذه الحالة الدراسية أحد التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف ،والتي ُص ّممت ّ
لتقييم ف ّعالية مدارس امل ُجتمع املحيل يف رفع معدل االلتحاق باملدارس ويف أداء الفئات
السكانية غري املز ّودة بالخدمات كام ينبغي ،مع إيالء اهتامم خاص بالفتيات .كام ت ُناقش
الحالة أيضاً التحديات العملية التي واجهت عملية تحديد مجموعة مقارنة متطابقة إىل
ح ِّد كبري (مع مجموعة املرشوع) .ويستخدم التقييم األسلوبني الكمي والنوعي لجمع
البيانات ،ولكنه ال يناقش كيفية إدماج األسلوبني يف اسرتاتيجية األساليب امل ُختَلطة ،أو
كيفية استخدام أسلوب التّثليث لتقوية صحة البيانات واالستنتاجات والنتائج.

تقييم مرشوع تيسري العدالة املجتمعية املحلية يف تنزانيا .متوافر عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59601.html
ت َِصف هذه الحالة الدراسية أحد التقييامت امل ُركّزة عىل اإلنصاف التي ت ُق ّيم فعالية مرشوع
تيسري العدالة املجتمعية يف التأكّد من أ ّن العدالة ُمتاحة للنساء واألطفال .وتجم ُع الدراسة
بني أسلويب جمع البيانات الكمي والنوعي ،لكنها ال ِ
تص ُف نهجاً لألساليب امل ُختلطة
امل ُد َمجة أو استخدام أسلوب التّثليث لتقوية صحة البيانات واالستنتاجات .كذلك تصف
الدراسة التّحديات العملية التي تواجه إعداد تصميم صارم للتقييم ضمن نظام إداري
ُمتع ّدد امل ُستويات.
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تقييم استجابة اليونيسف يف مجال حامية الطفل يف إندونيسيا من التسونامي (كارثة املدّ
البحري التي وقعت يف املحيط الهندي) يف عام ) .2004 (2005-2008متوافرة عىل املوقع
اإللكرتوين.http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59604. html :
استَ َ
هدف التقيي ُم ،الذي ف َّوضت بإجرائه دائرة حامية الطفل لدى اليونيسف ،تحدي َد أثر
استجابة اليونيسف لكارثة امل ّد البحري (تسونامي) ضمن قطاع حامية الطّفل .وهدف
أيضاً إىل استنباط الدروس امل ُستفادة ووضع التوصيات الالزمة للتعايف من الكارثة واالنتقال
منها ،وللربمجة التنموية املستمرة ،ولرسم السياسات الهادفة إىل تحسني رفاه األطفال
والنساء والنهوض بحقوقهم .ويتتبّع التقييم تطور أمناط العمل املعني بحامية األطفال
(األطفال املحرومون من الرعاية األرسية ،والدعم النفيس االجتامعي ،واالستغالل واإلساءة)
من خالل املراحل امل ُختلفة لتطوير األطفال ومنائهم .ويتف ّحص التقييم كذلك املدى الذي
تحقّقت فيه نتائج حامية الطفل يف كل مرحلة من املراحل ،واملدى الذي يحتمل أن
ت ُستدام فيه تلك النتائج.
وقد ناقش التقييم ستة مسائل شاملة وهي( :أ) املنارصة وكسب التأييد ،والسياسة
والتنسيق( .ب) الوصول إىل الفئات األشد استضعافاً( .ج) النوع االجتامعي وروابط حاالت
الطوارئ( .د) النزاع( .ه) والتعايف والتنمية امل ُبكّرة( ،و) تطوير قدرات أنظمة حامية
الطفل.
وظّف التقييم أحد نهوج األساليب امل ُختلطة ليجمع بني التغطية الشاملة وبني التحليل
امل َّعمق .وركّز عىل ثالث مقاطعات  /محافظات للتمكني من املقارنة بني النتائج الخاصة
بكارثة تسونامي وتلك الخاصة باملقاطعات  /املحافظات املتأثرة من النزا َع أساساً ،األمر
الذي سمح بعقد مقارنات بني املناطق التي شهدت حضورا ً عملياً قوياً لليونيسف ،وتلك
مستوى من حضور اليونيسف أقل .وقد قارن تصميم التقييم أيضاً بني
التي شهدت
ً
مختلف التدخالت إحداهام مع اآلخر .ويف الحاالت التي مل يتوافر فيها برنامج مامثل ،قارن
التقيي ُم التدخل مع فئات من األطفال مل يشملها التدخل.

تقييم طويل األجل لربنامج "توستان" للحدّ من ختان اإلناث يف قُرى يف ثالث مناطق يف
السنيغال .متوافر عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59605. html
كان الهدف من برنامج توستان (منظمة سنيغالية غري حكومية) يتمثّل يف الح ّد من ُمع ّدل
انتشار ختان اإلناث ،ولرفع س ّن الزواج األول وتحسني الوضع الصحي لألمهات اللوايت
قرى يف ثالث مناطق يف السنيغال ،وذلك من خالل تعزيز التغيري االجتامعي
يسك َّن يف ً
القائم عىل بناء القدرات والتنمية التشاركية .وقد استخدم التقييم طويل األجل أحد
تصاميم األساليب امل ُختَلَطة ،وهو األسلوب الذي :يجمع بني املسح الك ّمي لألُرس املعيشية
التي تقطن املقاطعات املستهدفة ،الذي يُغطّي مع ّدالت مستوى املعرفة ومع ّدالت انتشار
ختان اإلناث وس ّن الزواج والوضع الصحي ،وبني األساليب النوعية لتقييم عملية تنفيذ
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الربنامج ،وذلك بغرض فهم الطريقة التي نظّمت القرى بوساطتها مشاركاتها يف اإلعالنات
العامة عن املشاركة ،ومن أجل الحصول عىل آراء ال ّنساء بشأن األثر الذي يُحدثه هذا
الربنامج .وقد عقدت مقارنات بني ثالث مجموعات من القرى :املجموعة األوىل تشمل
القرى التي كانت قد استفادت من برنامج "توستان" وأعلنت عىل املأل أنها سوف تقلع عن
مامرسة ختان اإلناث .أ ّما املجموعة الثانية فهي القُرى التي كانت قد أصدرت إعالناً عا ّماً
باإلقالع عن ختان اإلناث لكنها مل تستَفد بصورة مبارشة من برنامج "توستان" ،وأما
املجموعة األخرية فهي مجموعة ضابطة من القُرى التي تمُ ارس ختان اإلناث لك ّنها مل
تتَع ّرض لربنامج "توستان".
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