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  اإلنساني العمل تقييمحول  نقاشية حلقة
 2011 ديسمبر 14

  أبوظبي -فندق ونادي ضباط القوات المسلحة   :المكان
  اإلماراتي األحمر الهالل هيئة -الدكتور عبدالكريم بن سي علي   :الحلقة النقاشية رئيس

 :المتحدثون
 )DARA(منظمة دارا  –روس ماونتن  •
 )DARA( منظمة دارا –بوالسترو ريكاردو •

 )فورية ترجمة توفير مع( واإلنجليزية العربية  :المستخدمة اللغة
 
 2011 ديسمبر 14 

 المحتوى/  األنشطة الغرض الُمحاضر الجلسة عنوان الوقت

ـــة
دم

مق
 

08:00 – 
08:30 

 

     والتسجيل الوصول

08:30 – 
08:45 

 ي الدكتور عبدالكريم بن سي عل النقاشية الحلقة رئيس الترحيب
 مستشار بالهالل األحمر اإلماراتي

  DARA منظمة ترحيب

 المشاركين حول مقدمة

 مسياالش سلطان/  مقدمة
08:45 – 
09:00 

المدير  مسي،االش سلطان مقدمــة
 تنسيق مكتبالتفيذي ل

 الخارجية المساعدات

  وأهدافه اليوم برنامج إلى مقدمة 



2 
 

وع
وض

م
 

ش
نقا

ال
 

 الجلسة
 األولى

09:00 -
10:30 

 تقييم إلى دمةمق
 اإلنساني العمل

 

 تنسيق مكتب حامد، مكي
 الخارجية المساعدات

علي  عامة لنظرة المشاركينمن  عرض
 الجهات بها تقوم التي الحالية التقييم ممارسات
 اإلماراتية اإلنسانية للمساعدات المانحة

 
 ناحية من اإلنساني؛ للعمل تقييم إجراء مزايا 

  سانياإلن العمل وتحسين التكلفة
 
 والعمليات المناسب الوقت في التقييم هميةأ 

 في بما اإلنساني، للعمل بالنسبة التقييم وأدوات
 اإليجابي التعلم لشبكة التوجيهية المبادئ ذلك

 اإلنساني العمل مجال في واألداء للمساءلة

)ALNAP( 

 موجز بعرض المشاركين من مختارة مجموعة قيام
  يطبقونها تيال الحالية التقييم لممارسات

 
 

 العمل لتقييم المميزة السمات يوضح تقديمي عرض
 التوجيهية المبادئ إلى مقدمة وعرض اإلنساني،

 مجال في واألداء للمساءلة اإليجابي التعلم لشبكة

 )ALNAP( اإلنساني العمل
 
 

 لتقييم التوجيهية المبادئ جوانب من أي :مناقشة
 جالم في تطبيقاً  األكثر هي اإلنساني العمل

 العربية اإلمارات لدولة الخارجية المساعدات
 المتحدة

10:45 – 10:30 
 القهوة لتناول استراحة

ت
رسا

مما
 وال

جية
منه

 ال

 الجلسة
 الثانية

10:45 – 
11:05 

 منظمة ماونتين، روس واألداء التقييم
DARA 

الورشة إدرات  في المشاركين مساعدة
 التقييم إجراء مزايا فهممؤسساتهم في 

 التقييم لعمليات الواقعية الحياة من ألمثلة عرض
 اإلنسانية البرامج تركيز دعم في ساعدت التي

 الثالثة الجلسة

11:05 – 
11:30 

 في التقييم عمليات
 الحقيقي الوقت

 )اثناء التنفيذ(

 منظمة بوالسترو، ريكاردو
DARA 

 ومبدأ والمناهج واإلنجازات لصعوباتا 
 التي ياتالعمل في والمشاورات المشاركة
أثناء  ( الحقيقي الوقت في بالتقييم تختص
 .)التنفيذ 

 الحقيقي الوقت في التقييم لعمليات مقدمة :عرض
 أنواع عن اختالفها كيفية وشرح )أثناء التنفيذ(

 األخرى التقييمات
 

 األجوبة و األسئلة
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 الجلسة
 الخامسة

12:50 – 
13:40 

 باربر، ومارتن حامد مكي  التالية الخطوات
 المساعدات تنسيق مكتب

 الخارجية
 

 باربر، ومارتن الحلقة رئيس
 المساعدات تنسيق مكتب

 الخارجية

 وتعزيز لدفع وسيلة ألفضل المشاركون تقييم
 اإلنساني العمل تقييم عمليات في المشاركة

 
 

  :الرئيسية األسئلة - جماعية مناقشة

 إجراء لتيسير الضرورية الخطواتهي  ما) 1
 بها تقوم التي اإلنسانية العمليات التقييم عمليات
 اإلماراتية؟ المانحة الجهات

 المانحة للجهات ئمالمال اإلرشاد نوعهو  ما) 2
 اإلنساني؟ العمل تقييم مجال في اإلماراتية

 االعتبار في وضعها الواجب األولويات ما) 3
 المجال؟ هذا في التدريب لتعزيز

 
 المجموعة من تعليقات على الحصول : عام نقاش

 التالية الخطوات حول النتائج واستخالص

 الجلسة
 السادسة

13:40 – 
14:00 

 منظمة ماونتين، روس النتائج إيجاز
DARA 

 

 
 

 الختامية للتعليقات الوصول
 

 تعليقات على والحصول لشهاداتا المشاركين تسليم
 الموضوع حول منهم

15:00 – 14:00 
 الغداء استراحة

 
 

 الجلسة
 الرابعة

11:30 – 
12:30 

 :الدراسة حاالت
 العمل تقييم

  اإلنساني

 منظمة بوالسترو، ردوريكا
DARA 

 من وتأثيره اإلنساني العمل تقييم من لغرضا 
 الدراسة حاالت مناقشة خالل

 

 والصومال، باكستان في دراسة حاالت :عرض
 :عنها لإلجابة التالية األسئلة وتناول

 تكلفتها؟ بلغت كم •

 الوقت؟ من استغرقت كم •

 الرئيسية؟ الصعوبات كانت ماذا •

 ئج؟النتا استخدام تم كيف •

  عمل مجموعاتبين و  مفتوحة جماعية مناقشات
12:50 – 12:30 

 القهوة لتناول استراحة


