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 مقدمة 
  

المستقل   التقییم  بالتعاون مع مكتب  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بتقییمات  التوجیھیة الخاصة  المبادئ  أقدم  أن  التابع  یسعدني 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 تعكس ھذه المبادئ التوجیھیة التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تجاه التعلم والتحسن المستمرین، وتأتي في لحظة مھمة في التاریخ.
وتندمج المشكالت والحلول، ویكون التغییر وأھداف التنمیة المستدامة نوًعا جدیدًا من التنمیة: حیث تترابط    2030یتطلب طموح أجندة  

 التدریجي من أجل الخیر لیس كافیًا. 

ة  نحن مطالبون بمساعدة شركائنا على إیجاد حلول تحویلیة متكاملة عبر أھداف التنمیة المستدامة. وبینما نقوم بھذا في مجاالت العمل الست 
لنوع االجتماعي، یجب أن نتعلم ثقافة االنفتاح والشفافیة والمسؤولیة ونتكیف وھي الفقر والحوكمة والبیئة والقدرة على الصمود والطاقة وا

 معھا. التقییمات القویة، المستخدمة بعنایة، جزء أساسي من ھذه العملیة وستكون محوریة بشكل متزاید في عملنا. 

الزمالء في فرق عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القطریة  أود أن أثني على كل من اشترك في إعداد ھذه المبادئ التوجیھیة، بما في ذلك  
القادم   واإلقلیمیة والعالمیة باإلضافة إلى مكتب التقییم المستقل. أشجعكم جمیعًا على قراءتھا بعنایة وتطبیقھا حتى تتحسن طریقتنا نحن الجیل

 إلدارة.من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التفكیر واالنجاز واالستثمار وا
 
 
 
 
 
 

 شتاينر آكيم

 مدیر 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  



 
 
 
 
 

 تمهيد

 
  بالتعاون  اإلنمائي  المتحدة   األمم   برنامج  بتقييمات  الخاصة  التوجيهية  للمبادئ   2021  تحديث  أقدم   أن  يسعدني 

  األمم   برنامج  زمالء  مساعدة   في  ستستمر  التي  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  المستقل  التقييم  مكتب  مع
     المنظمة.  أنحاء  شتى  في  يمالتقي جوانب  من  جانب  أيّ في المشتركين  اإلنمائي المتحدة

  وتمت   1997  عام   التنمية  نتائج  وتقييم  ورصد   تخطيط   دليل  دليل   بشأن   اإلنمائي  المتحدة  األمم   لبرنامج   دليل  أول  وُضع
  المتحدة  األمم   برنامج   بتقييمات  الخاصة   التوجيهية  المبادئ  توفر   . 2019  في   أخرى  ومرة  2009  في   ذلك   بعد  مراجعته
  للتقييمات   بالتخطيط   للمعنيين  واضحة  ومسؤوليات   وأدوار  ونماذج  بخطوة   خطوة    مُفصلة  وتوجيهات  إرشادات   اإلنمائي

 بإجرائها.  والمكلفين

  الشفافية  مبدأ  على  ومحافظة  ةمسؤول   تظل   المؤسسة  أن   لضمان  اإلنمائي   المتحدة  األمم   لبرنامج  ضروري  التقييم
  الجودة  وذات   القوية  التقييمات  إلى   حاجة  في   بأننا  المستقل  التقييم  مكتب  يؤمن   البرنامجي.   تنفيذها  من  وتتعلم

 القطري  فيها  بما  األصعدة  جميع  على  وذلك  ومستنيرًا  متوازنًا  اإلدارة  قرارات  صنع  يكون  أن  لضمان  العاليتين  والمصداقية
 الرئيسية.  راتوالمق واإلقليمي

 ويُثري  يُعلم  تقييميًا  دليالً   توفر  فهي  المستقل  التقييم  مكتب  عمل   من  أيضًا  تقوي  العالية  الجودة  ذات  الالمركزية  التقييمات
  العامة   المستقل  التقييم  مكتب  وتقييمات  الجديدة  القطري  البرنامج  وثائق  يقوي  ما  القطرية  للبرامج  المستقلة  التقييمات

  بشكل   مؤخرًا  المستقل  التقييم  مكتب   اتجه  اإلنمائي.   المتحدة  األمم   لبرنامج   اإلستراتيجي  التخطيط   تُفيد  التي  والتخصصية
  وإعداد   19- كوفيد  استجابة  على   واالطالع   التخصصية   المجاالت  من  العديد  من   للتعلم  الالمركزية  التقييمات  إلى  متزايد

    التخصصية. البرامج

  شتى   في  ونشرهما  وثقافته  التقييم  تقوية  في   اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بدعم  ملتزمًا  المستقل  التقييم  مكتب  يظل
  جميع  على  وإنتاجه  وتنفيذه  التقييم  تخطيط   لتقوية  والتدريب   اإلرشادات   تقديم   في   أيضًا  سيستمر و  المنظمة   أنحاء

 األصعدة. 

  المتحدة   األمم  برنامج  وزمالء  المستقل  التقييم  مكتب  لفريق  الجماعية  للجهود   نتيجةً  التوجيهية  المبادئ  إكمال  جاء 
  أخذ   تم   والذين   2019  في  العملية  في   شاركوا  الذين  القطرية  والمكاتب   اإلقليمية  والمكاتب  الرئيسي   المقر   من  اإلنمائي

    المستقبل. في  مدمجة وستظل التحديث هذا  في  دمجها   وتم االعتبار في واقتراحاتهم وأسئلتهم تعليقاتهم

أحث إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والزمالء على جمیع األصعدة على دمج المبادئ التوجیھیة للتقییم في عملھم الیومي لضمان أن  
 تكون تقییماتنا ذات جودة عالیة وتُنیر عملیة صنع القرار اإلستراتیجي إلنجاز نتائج تنمویة أكثر استدامة وشموًال.   

 
 
 
 
 
 

 غارسيا أوسكار

 مدیر،
 مكتب التقییم المستقل، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



 
 
 
 
 

 المخت�ة  األسماء 
 

BPPS البرامج  ودعم السياسات  مكتب 

CCA مشترك  قطري تقييم 

CPD القطري البرنامج وثيقة  

CPPS القطري البرنامج أداء  استقصاء   

 CPE-D الالمركزي القطري البرنامج تقييم 

DAC اإلنمائية  المساعدة لجنة 

EPI التقييم أداء مؤشر   

ERC التقييم  مصادر مركز 

FAQ المتكررة األسئلة 

GCF األخضر  المناخ صندوق 

GEF العالمي  البيئة مرفق   

GPN العالمية  السياسة  شبكة 

ICPE القطرية للبرامج المستقلة التقييمات 

IEO المستقل  التقييم مكتب 

M&E والتقييم  المتابعة 

NEC الوطنية التقييم تقدرا   

OAI والتحقيقات الحسابات مراجعة مكتب   

OECD االقتصادي   المیدان في والتنمیة  التعاون منظمة 

PAC البرامج تقييم لجنة   

PBF السالم  بناء صندوق 

POPP والتشغیلیة امجیةالبر  واإلجراءات السیاسات 

PPM والمشاريع البرامج إدارة 

SDG المستدامة التنمية أهداف 

SWAP المنظومة نطاق على  عمل  خطة 

TOR المرجعية  الشروط 

UNCT القطري المتحدة  األمم فريق 

UNDAF اإلنمائیة للمساعدة المتحدة  األمم إطار 

UNDAP اإلنمائیة للمساعدة المتحدة  األمم شراكة 

UNDP اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج 

UNEG بالتقييم  المعني المتحدة  األمم فريق 

UNSDCF المستدامة التنمیة  أجل من للتعاون المتحدة األمم إطار 

  



 
 
 
 
 

 المحتویات  
 

 

 

 اإلنمائي  المتحدة األمم  برنامج  تقييم وظيفة : 1 القسم

 

 اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج في  الالمركزية التقييمات : 2 القسم

 

 التقييم خطة تطوير : 3 القسم

 

 واالستخدام التقييم تنفيذ : 4 القسم

 

 الالمركزية  التقييمات في والمسؤوليات األدوار  : 5 القسم

 

 التقييم جودة تقييم قسم : 6 القسم

 

 المتكررة  األسئلة :7  القسم 

 أقسام: سبعة إلى مُقسمة التوجيهية المبادئ
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  وظیفة تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .1
 

 للتقي�م   المحدثة التوجيه�ة المبادئ إ�  مقدمة  .1.1
 

 للتقييم؟   التوجيهية  المبادئ تحديث سبب ما  .1.1.1
 

  الواردة   التعليقات  لتعكس  التوجيهية  المبادئ  تحديث   تم  .2021  لعام  للتقييم  المحدثة  التوجيهية  المبادئ  في  بك  مرحبًا
  التقييم  سياسة  مع  تتماشى  حتى  اإلنمائي،  المتحدة األمم برنامج  في   األخيرة والتغييرات والمقابالت،  التدريبات من 

  المستدامة   التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة   األمم  عمل   وإطار   اإلنمائي  المتحدة  األمم   ببرنامج  ةالخاص  الجديدة
)UNSDCF .( 

 
 اإلنمائي:  المتحدة األمم  برنامج تقييم لهيكل خاصة  أهمية التالية للوثائق 

 
    لعام   اإلنمائي،  المتحدة   األمم   برنامج   ، اإلنمائي   المتحدة   األمم   ببرنامج   الخاصة   المنقحة   التقييم   سياسة  

2019 ،  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml .1  التقييم  من   الغرض   التقييم  سياسة   توضح  
  والصناديق   اإلنمائي  لمتحدةا  األمم  ببرنامج  الخاص  للتقييم  المؤسسي  الهيكل  وتحدد  له  األساسية  والمبادئ
 به.  المرتبطة والبرامج

  التزام   المنقحة  المعايير  وتدعم  20202.  لعام  اإلنمائي،  المتحدة   األمم   برنامج  ، والبيئية  االجتماعية  المعايير  
 والبيئية.  االجتماعية  االستدامة بإدماج اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج

  2018.3  لعام   اإلنمائي،   المتحدة   األمم   برنامج  ، 2021- 2018  االجتماعي   النوع   في   المساواة   إستراتيجية 
  برنامج   عمل   جوانب   جميع  في   عي االجتما  النوع  في   المساواة  لدمج   طريق  خريطة   اإلستراتيجية  هذه   توفر
 اإلنمائي.  المتحدة  األمم

  المتحدة   األمم  برنامج   توجيهية.   مذكرة   اإلنمائي.   المتحدة   األمم   برنامج   في   لإلعاقة   الشاملة   التنمية  
  اإلنمائي   المتحدة  األمم  لبرنامج   المقارنة  ميزة  في   النظر  التوجيهية  المذكرة  تتضمن 4. 2018  لعام  اإلنمائي،

 .  بها يقوم التي األنشطة قوعم  وتنوع
  المتحدة   لألمم  التابع  التقييم  فريق   ، للتقييم   األخالقية   التوجيهية   المبادئ   )UNEG)،  2020 ، .5  مراجعة  هذه  

 . 2008 عام  في نشرت  التي األصلية للوثيقة
  لعام   المتحدة،  لألمم   التابع  التقييم  فريق   ، المؤسسات   في   االجتماعي   النوع   إدماج   تقييم   حول   توجيهات  

  النوع   إدماج  في   المحرز  التقدم  لتقييم  مشترك  نهج  اتباع  لتأييد  العملي  الدليل  هذا  تصميم   تم 6. 2018
 المتحدة.  األمم منظومة في المؤسسات في االجتماعي

 لألمم   التابع  التقييم  فريق  قواعد  20167.  لعام  المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  فريق   ، ومعاييره  التقييم  قواعد  
 المتحدة.  لألمم التابعة التقييم هيئات لجميع  موجهة  تأسيسية وثيقة عن  عبارة ومعاييره المتحدة

 والمساواة اإل�سان حقوق   المتحدة لألمم  التابع التقي�م ف��ق �دمج ،1420 لعام المتحدة،  لألمم  التابع  التقي�م ف��ق 
ي 
ي  االجتما�ي  الن�ع �ف

.   دل�ل  بمثابة ل�كون  مصمم  متعمق كت�ب   هذا   8التقي�مات.  �ف ي
 م�دائف

  ي  تعد�لها  أو  9المتحدة  لألمم التابع التقي�م لف��ق   متنوعة توجيه�ة  مبادئ إدخال تم  ،ذلك  ع�   عالوة
  السنوات �ف

ة.   األخ�ي
 

:   الرابط   ع�ب   االطالع   �مكنك   1  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml  التا�ي
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 2 /and-social-operations1/undphttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage- التا�ي

standards/-environmental 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 3 /empowerment/undp-en/home/librarypage/womenshttps://www.undp.org/content/undp- التا�ي

2021.html-2018-strategy-equality-gender 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 4 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic- التا�ي

undp.html-in-development-inclusive-governance/human_rights/disability 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 5  http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 التا�ي
 133http://www.unevaluation.org/document/detail/2 التا�ي   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 6
:  الرابط ع�ب  االطالع �مكنك  7  http://unevaluation.org/document/detail/1914 التا�ي
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1616 التا�ي   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 8
:   ابط الر   ع�ب   االطالع   �مكنك   9  documents-http://www.unevaluation.org/document/guidance  التا�ي

  األمم   برنامج   تقييم   وظيفة  ويصف   اإلنمائي   المتحدة  األمم   برنامج   لتقييم   محدثة  توجيهية  مبادئ   1  القسم   يقدم
 اإلنمائي.  المتحدة
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https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-gender-equality-strategy-2018-2021.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human_rights/disability-inclusive-development-in-undp.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human_rights/disability-inclusive-development-in-undp.html
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2133
http://www.unevaluation.org/document/detail/1616
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 ي  المساواة س�اسة تقي�م أداء مؤ�ش  ، 2018لعام المتحدة، األمم
ف  االجتما�ي  الن�ع  �ف  مستوى ع�  المرأة وتمكني

  االجتماعي   النوع  في   المساواة  سياسة   تقييم  أداء   مؤشر   تطوير  تم 10. فني   توجيه   ).  )SWAPالمنظومة
  االجتماعي   النوع   في   المساواة   تحقيق   هدف  لتعزيز  كوسيلة   المنظومة  مستوى   على   المرأة  وتمكين
 والبرامج.  السياسات داخل المرأة وتمكين

 اإلنمائية  المساعدة  لجنة   شبكة   )DAC (  والتنمية  االقتصادي   التعاون   لمنظمة  التابعة  التنمية   لتقييم  )OECD ( ،  
  يتضمن  11. االستخدام  ومبادئ   المنقحة   التقييم   معايير   تعريفات   ، 2019  لعام   أفضل،   لتقييم   أفضل   معايير 

  جدول   ذلك  في  بما  الجديدة،   السياسة  أولويات  ويعكس  التقييم  لمعايير  منقحة   تعريفات  التحديث  هذا
 للمناخ.  باريس واتفاق 2030  لعام  المستدامة التنمية أعمال

 برنامج ل     اإلداریة  عملياتال و  برامجال  وإجراءات  سياسات  ،2018  لعام  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  
امج المشار�ــــع  إلدارة   POPP (  12(   ة المحدث   اإلنمائي   المتحدة   األمم    المبادئ  هذه  تعكس PPM( .13(  وال�ب

    . 2018  عام  في والعمليات البرامج وإجراءات سياسات تحديث  عن  الناتجة التغييرات التوجيهية
 إطار   يُعد 14المستدامة.   التنمية   مجال   في   للتعاون   المتحدة   األمم   عمل   إطار   ، 2019  لعام   المتحدة،  األمم  

  ليحل   البلدان،  داخل  اإلنمائية  المتحدة  األمم  أنشطة  لجميع  الجديدة  والتنفيذ  التخطيط  أداة  هذا  التعاون
 اإلنمائية.  للمساعدة  السابق المتحدة األمم  إطار  محل

  المستدامة   التنمية   أهداف   تنعكس   كما   )SDGs (   لبرنامج   اإلستراتيجية  والخطة  2030  عام   أعمال   وجدول  
 التوجيهية.  المبادئ ذهه   في 202115 إلى  2018 من  لألعوام اإلنمائي،  المتحدة  األمم

 

 للتقييم؟  التوجيهية  المبادئ  تستهدفهم الذين  من  .1.1.2
 

 الجمهور:  من متنوعة مجموعات للتقييم التوجيهية المبادئ تستهدف
 

  القطرية.  والمكاتب اإلقليمية والمكاتب ،  الرئيسي المقر  ومكاتب أقسام  ذلك  في  بما   البرنامج،   وحدات 
  والمقر   اإلقليمية  والمراكز   اإلقليمية   والمكاتب  القطرية  المكاتب   في   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   موظفو  

 في:   المشاركين والمدراء والبرنامج المشروع  موظفي هذا يشمل .الرئيسي
 

 التقييمات؛  إعداد  •
 التقييمات؛ بإجراء التكليف •
 التقييمات؛  إدارة •
 المقيّمين؛  تعيين •
 التقييم. نتائج  استخدام  •

 
  والمتابعة   التخطيط   ومنتجات   عمليات  على  تشرف   التي  اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   العليا   اإلدارة  

  ون الممثل  ذلك  في   بما  القرار،   صنع   عملية  في  )M&E(  والتقييم  المتابعة   وتستخدم  جودتها،  وتضمن  والتقييم
 البرامج.  و  القطاعات و النتائج مدراء و ن، والمقيم نو الممثل ونواب المقيمون، 

 في   التوجيهية  المبادئ   استخدام  اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   التابع   والتحقيقات   التدقيق   لمكتب   يمكن  
 التنفيذ. وعمليات ومحتواه التقييم إعداد بشأن  مفصلة إجراءات  توفر ألنها  إليه، المسندة التدقيق مهمة

  المتحدة   واألمم   الخاص   والقطاع  المدني   المجتمع  ومنظمات   الحكومات  مثل  والشركاء،   المصلحة   أصحاب  
  األمم   لبرنامج  التابعة  والتقييم  والمتابعة  التخطيط   ملياتع   في   المشاركين   والمستفيدين   التنمية  وشركاء 
 اإلنمائي.  المتحدة

  المتحدة   األمم   برنامج   أنشطة   على   يشرف   الذي   ، اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   التنفيذي   المجلس  
  من   المستفيدة  للبلدان  المتنامية  لالحتياجات  المنظمة  استجابة   استمرارية  ويضمن   ويدعمها،   اإلنمائي

 برنامج.ال

 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 10  http://www.unevaluation.org/document/detail/1452 التا�ي
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 11  pdf-dec-criteria-evaluation-https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 التا�ي
:  الرابط ع�ب   االطالع �مكنك12  https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx التا�ي
:  الرابط ع�ب   االطالع �مكنك 13 447e-9793-POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435/https://popp.undp.org/SitePages-8959-  التا�ي

0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 14 cooperation-development-sustainable-nations-https://unsdg.un.org/resources/united- التا�ي

guidance-framework 
:   الرابط   ع�ب   االطالع   �مكنك   15  /:strategicplan.undp.org//http  التا�ي

https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap-0
https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap-0
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit
http://strategicplan.undp.org/
http://strategicplan.undp.org/
http://strategicplan.undp.org/
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
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  بالتقييم   الخاصة  والعمليات  والمعايير  التوجيهية  المبادئ   فهم  إلى   بحاجة  هم  الذين  والباحثون   المقيِّمون  
 اإلنمائي.  المتحدة األمم  برنامج  سياق  في

 

 للتقييم  المحدثة التوجيهية المبادئ  هيكل .1.1.3
 

  والغرض   بذاتها،  قائمة  كأجزاء   أو  بالتسلسل  استخدامها  يمكن  أقسام،   عدة  في  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  تنظيم  تم
 باستمرار.  ومتطورة فعالة  وثيقة تكون  أن منها

 
.  المتحدة  األمم برنامج  داخل  الحوكمة  وه�كل التقي�م وظ�فة ع�   عامة نظرة   1 القسم  �قدم  ▪ ي

 اإلنمائئ
.  المتحدة األمم  رنامجب خالل  من  إجراؤە يتم   الذي للتقي�م  المختلفة األنواع ب��جاز  2 القسم  يوضح ▪ ي

 اإلنمائئ
 التقي�م.  تخط�ط عمل�ات بالتفص�ل 3 القسم  يوضح ▪
 واستخدامها.  وتنف�ذها  التقي�مات إعداد  ك�ف�ة بالتفص�ل 4 القسم  يوضح ▪
اف وتنف�ذها  الالمرك��ة التقي�مات  ب�عداد  المتعلقة  والمسؤول�ات  األدوار  بالتفص�ل 5 القسم  يوضح ▪  عليها.  واإل�ش
 للتقي�مات.   السنوي الجودة تقي�م ع� عامة   نظرة  6  القسم �قدم ▪
ي  7  القسم ينظر  ▪

 . التقي�م  حول الشائعة األسئلةقائمة  �ف
 

  في   التغييرات  وكذلك  بالتقييم،  الخاص  للتوجيه  المتغيرة  المتطلبات  مراعاة  مع  بانتظام  األقسام  تحديث  وسيتم 
 المستقبل.  في  تابعة أجزاء أو إضافية  أقسام تطوير سيتم  ونهجه. اإلنمائي المتحدة األمم  برنامج  سياسة

 
  في   بالتقييم  الصلة   ذات  األخرى  والسياسات  يهيةالتوج  للمبادئ  روابط  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  جميع  في  يوجد 

 اإلنمائي.  المتحدة األمم برنامج
 

ي   تقي�م ال  وظ�فة .1.2
ي  المتحدة األمم برنامج �ف

 اإلنمائئ
 اإلنمائي.  المتحدة األمم  برنامج  داخل التقييم وظيفة دور للتقييم التوجيهية المبادئ من 1  القسم يقدم

 
 بالتقييم؟  المقصود ما  .1.2.1

 
  بصورة   إجراؤها  يتم  خطوات،  هو  التقييم  :التعريف 
  أو  مشروع  أو نشاط على  اإلمكان،  قدر وحيادية منهجية
  مسألة   أو  موضوع  أو  سياسة  أو  إستراتيجية  أو  برنامج

  يحلل   كما   مؤسسي.   أداء  أو  عمل   مجال  أو  قطاع   أو  فنية
  المتوقعة،   وغير  المتوقعة   النتائج  من   كل   تحقيق  مستوى

  والعوامل   والعمليات  النتائج  سلسلة  فحص   خالل  من
  مثل   مناسبة  معايير  باستخدام  السببية،  والعالقة  السياقية

  واألثر   والكفاءة  والفعالية 16تساق واال  الصلة
  موثوقة   معلومات  التقييم  يوفر   أن  ينبغي  واالستدامة.

  دمج   إمكانية  تتيح  والتي  األدلة   إلى  ومستندة  ومفيدة
  في   المناسب  الوقت  في  وخبراته  وتوصياته  نتائجه

 17المصلحة.  وأصحاب لمنظمات  اصنعلقرار عمليات
 
 
 
 

 تقييم؟  بإجراء إلنمائيا المتحدة  األمم  برنامج يقوم لماذا  .1.2.2
 

 
ي  اإلنمائ�ة المساعدة والتنم�ة/لجنة االقتصادي التعاون منظمة خالل من "اال�ساق" مع�ار  تقد�م تم 16

ي  األ�شطة توافق إ� �ش�ي  . 2019 عام �ف
  قطاع أو  بلد  �ف

 pdf-dec-criteria-evaluation-https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 ع�:  االطالع �مكنك كما   مؤسسة.  أو 
 t/detail/1914http://www.unevaluation.org/documen المتحدة، لألمم التابع التقي�م ف��ق ومعاي�ي  قواعد   17

 التعلم

 الشفافية

 في التقييم
 األمم برنامج

 المتحدة
 اإلنمائي

 المسؤولية
 

 
 المتحدة األمم برنامج تقييم وظيفة .1 الشكل

 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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  المستدامة.   البشرية  بالتنمية  النهوض  نحو  تقدم  إلحراز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  األهمية  بالغ  أمرًا  التقييم  يعد
  المتحدة   األمم  لبرنامج  اإلستراتيجية  الخطة  مع  المؤسسية  والمبادرات  األهداف   توافق  ضمان   على  التقييمات  تساعد

  األخرى.   والمؤسسية  والوطنية  العالمية  األولويات  عن  فضالً   المستدامة،  التنمية  وأهداف  2030  أجندة  ودعم   اإلنمائي
 هو:  التقييم  والمسؤولية. المعرفة وتوليد البرامجية التحسينات تدعم فإنها بفعالية، التقييمات استخدام وعند

 
 أفضل.  بصورة القرار صنع  عملية لدعم  المصلحة،  أصحاب  وبين مؤسستنا داخل التعلم  لتعزيز وسيلة •
  األمم   برنامج  مساءلة  على   المصلحة   أصحاب   قدرة   وتعزيز   والشفافية،   للمسؤولية   ضروريًا   أمرًا   ويعد  •

 اإلنمائية.  مساهماته عن   اإلنمائي المتحدة
  خالل   من   الفشل.   أو  النجاح   وسبب   ينجح   لم  وما  نجح   ما   حول   ة واقعي  معرفة   توليد   إلى   يهدف   ما   وغالبًا  •

  اتخاذ   من   اآلخرين  المصلحة   وأصحاب   البرامج  مديري   التقييمات  تُمّكن   الموضوعية،   والمعلومات   األدلة  توليد
 إستراتيجية.  بصورة والتخطيط مستنيرة إدارية  قرارات

 

 الفعال للتقي�م الداعمة  العوامل 
 

  موضوعية   تقييم  نتائج  يضمن   مما  المبررين،   غير   والتحيز  التأثير  لتجنب  وسيلة   مستقلين  رجيين خا  مقيّمين   إشراك   يعد
 مصداقية.  وذات

 
  مشروع   نتائج  إطار  عن  عبارة  البداية  نقطة  تكون  عندما  فائدة  وذا  الجودة  عالي  التقييم  يكون  أن  احتمالية  تزداد 

  وصول   كيفية   فهم   خاللها  من   يُتوقع  التي   الطريقة  يوضح   والذي  )، Change of Thoery  تغيير   (نظرية  جيد   برنامج  أو
  وقابلة   محددة   : SMART  األداء   مؤشرات   تكون   أن   ينبغي   كما   المرجوة.   والنتائج   المحصالت  إلى   والمخرجات   األنشطة
 بزمن.  ومقيدة صلة  وذات  للتحقيق  وقابلة للقياس

 

 

 التغيير.   نظريات   وعلى   واضحة   نتائج   أطر   على   التقييمات   جميع   تعتمد   أن   يجب 

 
  لجميع   توجيهية  مبادئ  عن   عبارة   اإلعاقة   وشواغل  اإلنسان  وحقوق   االجتماعي   النوع  في   المساواة  تعزيز  ألن  ونظرًا
  في   بوضوح  تناوله  تم  ما   وهذا  التقييمات.   جميع  في  المترابطة  القضايا  هذه   إدراج  فيجب   المتحدة،   األمم   كيانات
  ذات   األقسام  جميع  في  التفاصيل  من  مزيد  توفير  سيتم  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  لبرنامج  الخاصة  التقييم  سياسة
 التوجيهية.  المبادئ هذه  أجزاء جميع  في الصلة

 
 

 اإلعاقة.   وشواغل   اإلنسان   وحقوق   االجتماعي   النوع   إدماج   التقييمات   جميع   تراعي   أن   يجب 

ا؟  األوسع  والتقي�م والمسؤول�ة الرقابة وظائف مع التقي�م يتناسب ك�ف
�
 نطاق

   والتقييم  والمسؤولية  الرقابة  ووظائف  أدوات  من   مجموعة  اإلنمائي   المتحدة  األمم  وبرنامج  المتحدة  األمم  تمتلك
 والوظائف.  األدوات هذه  على األمثلة بعض 2  الشكل يوضح  مختلفة. غراض أل  تستخدم والتي
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 األخرى لتقييموا والمسؤولية  الرقابة وظائف على  أمثلة .2 الشكل 

 
 . التقييم و المتابعة   بين واضح  فارق  هناك

  بين   التعارض  أو  االتساق  حول   منتظمة  بتعليقات  الرئيسيين  المصلحة   وأصحاب  المدراء  المتابعة  تزود  •
 ونتائجه.  البرنامج وأداء والفعلية المخططة  األنشطة

 محددة.  ومعايير شروط   على يعتمد مستقل حكم هو التقييم  •

  في   استخدامها  وينبغي  يمكن  التي  والموثوقة  الصلة  ذات  البيانات  توافر   في  التقييم  أجل  من  متابعةال  أهمية   تكمن 
 18بإيجاز:  والتقييم المتابعة  بين االختالفات 1 الجدول  يوضح التقييم.

 

 والتقييم   المتابعة   بين   الفروق   . 1  الجدول 

 لتقييم ا  المتابعة 

 مرحلية  • متواصلة  •
 اإلدارة   عن   مستقل    • المعتادة   اإلدارة   مهام   من   جزء  •
 بعده   أو   خالله   أو   التنفيذ   قبل  • التنفيذ   أثناء    •
  التقدم   على   وتركز   العمل   تنفيذ   طريقة   نحو   تتوجه      •

 التنفيذ   لخطط   وفقًا   المحرز 
  وفقًا   hgHi]ht  تقييم   يتم   النتائج   على   تركز    •

 أعلى   لمستويات 

 النتائج   مصفوفة   حسب   جمعها   يتم   اعتيادية   بيانات  •
  من   وبيانات   المستخدمة   المتابعة   بيانات   جمع   يتم    •

  استخدام   يتم و   وتفسيرها.   وتحليلها   متعددة   مصادر 
 للبيانات   متعددة   مصادر 

 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 . 2016 لعام المتحدة لألمم التابع التقي�م ف��ق ومعاي�ي  قواعد  من مأخوذة 18



 

 

 
6 

 بالضرورة   السببية   األسئلة   طرح   يتم   ال  •
  التغيير   ونظرية   السببية   األسئلة   تحليل   يتم  •

 عنها   واالستعالم 
 (خارجية)   مستقلة  • (داخلية)   مستقلة   ليست  •

 

  سيتم   التي   والمؤشرات  المرجعية  األسس   لتحديد  ضرورية  أداة  والتقييم   المتابعة   خطة   تنفيذ  وحدة  أو  يعدلبرنامج
 البيانات.  أنواع  من نوع كل لجمع  المناسب  الوقت  تحديد إلى تحتاج كما   أجلها. من البيانات جمع

 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في  التقييمات أنواع  .1.2.3
 

 يلي:  ما مع  مزدوج،  تقييم نظام اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج يستخدم
 

  مستوى  على   التخصصية  والتقييمات ICPEs (19(  القطرية  للبرامج  المستقلة  التقييمات  مثل   ،المستقلة  التقييمات .1
  برنامج   إدارة  عن   تمامًا   والمستقلة  ) IEO(  المستقل  التقييم  مكتب  أجراها  التي  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج
  موثوقة،   توصيات  القرار   صنع  عملية   المستقلة   التقييمات  تمنح   التنفيذية.  والوكاالت   اإلنمائي   المتحدة  األمم

 المنظمة.  عبر المسؤولية وتضمن التعلم وتدعم
 

  السياسات   مكتب  مثل   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   ومكاتب   أقسام   مختلف   أجرتها  التي   الالمركزية   التقييمات    .2
  إعداد  أجل  من المستفادة الدروس الستخالص القطرية  والمكاتب اإلقليمية والمكاتب ) BPPS(  البرامج ودعم

  برنامج   في  الالمركزية  للتقييمات  المختلفة   األنواع  تتوافر  المسؤولية.   ولضمان  ،ةالمستقبلي  والخطط   البرامج
  بإجراء  البرنامج  أقسام  تقوم  ال .والنتائج  المشروع  يمات تقي هي  شهرة  أكثرها  ولكن   اإلنمائي،  المتحدة  األمم

 بذلك.  للقيام خارجيين تقييم استشاريي  تكلف ولكنها بذاتها، التقييمات
 

  للتقييمات   التنفيذية)  والطرق  المسؤولية  وحدود  المهام  ذلك  في   (بما  المؤسسية  الترتيبات  اختالف  من   الرغم   على
  المعلومات   النتائج   تقييمات  وخاصة   الالمركزية،   التقييمات  توفر   بعضها.   وتعزز   لتكم  إنها  إال   والالمركزية،   المستقلة

   البرامج   وتقييمات  المتخصصة  المواضيع  وتقييمات  القطرية  للبرامج  المستقلة   التقييمات  أجل   من  العالقة   ذات
 بتنفيذ  المستقلة   التقييمات  إجراء   أثناء  المستقل   التقييم  مكتب   يقوم   المستقل.   التقييم  مكتب  يجريها  التي   اإلقليمية
  الوصفي   التقييم  نهج   تطبيق  أو  الصلة،   ذات   الالمركزية  التقييمات  مراجعات  ذلك  في  بما  القطرية،   الحالة   دراسات 

  كذلك   الالمركزية   التقييمات  تعتمد  قد   المنطقة.   أو  بالبلد  الخاصة   الالمركزية  التقييمات  على   كبيرة  بصورة   واالعتماد 
 الصلة.  ذات  الحالة ودراسات المستقلة  التقييمات في  المقدم  التحليل على

 
 للتقييم.  المختلفة لألنواع تعريفات  الثاني القسم يقدم

 

 وطن�ة تقي�م قدرات إ�شاء
  اإلنمائي   المتحدة  األمم  وبرنامج  المستقل   التقييم  مكتب  يقوم   والالمركزية،   المستقلة  التقييمات  إجراء   إلى   باإلضافة  

  العامة   الجمعية   قرار   مع   يتماشى   بما   برنامجية  كأولوية  أيضًا  تحديدها  تم  والتي   الوطنية،   التقييم   قدرات   بدعم
69/237 . 

 
  فعالة   قطرية  أداة  تكون  أن  يمكن  الوطنية،  واألولويات  الظروف  مع  يتناسب  بشكل  التقييم  وظيفة  تصميم  عند 

  التنمية   ألهداف   الوطنية  األولويات  نحو  المحرز   التقدم  سرعة   من   هذا   يزيد  أن   يمكن  المواطنين.   مسؤولية   لزيادة
  وأصحاب   ،الخاص   والقطاع  المدني،   والمجتمع  األصليون،  السكان  يقدمها  التي  المساهمات  على   اعتمادًا  المستدامة،

 20الوطنيون.  البرلمانيون ذلك  في  بما  اآلخرون المصلحة
 

  الذاتي   للتقييم   أداة   المستقل  التقييم  مكتب  طور  بها،   الخاصة  الوطنية  التقييم  قدرات   لتقييم  الحكومات  دعم   أجل   من
 يلي:  ما أجل من وعمليًا  مرنًا إطارًا توفر  21اإلنترنت،   عبر 

 

 
امج المستقلة التقي�مات كانت  ،2018 عام قبل19  التنم�ة.  نتائج تقي�مات  باسم ُتعرف القط��ة لل�ب
20 7 para ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 
21http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig  

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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a(  تعزيزه؛ أو المستدامة التنمية ألهداف وطني تقييم إطار  تطوير تسهيل 
b(   وممارسته؛   الوطني التقييم اعتبارات في  الموجودة  للثغرات واالستجابة 
c(  القطرية؛ التقييم  وأنظمة بعمليات  واالسترشاد 
d(   الوطنية. التقييم بتشخيصات  يتعلق فيما  الدول لتفضيالت واالستجابة 

 
  متوفرة  المؤتمر  إجراءات السنوية.  نصف  الوطنية التقييم قدرات   مؤتمرات  بتنظيم المستقل تقييم ال مكتب يقوم كما 

 22المستقل.  التقييم مكتب موقع  على
 

 ومعاييره وقواعده المتحدة األمم  في  التقييم مبادئ .1.2.4
 

  مركزية،   ال  أم  مستقلة  أكانت  سواء  نطاقًا،  األوسع   المتحدة  األمم  ومنظومة  اإلنمائي  البرنامج  في   التقييمات  تسترشد 
  مبادئ تلتزم 23المتحدة.  لألمم  التابع التقييم فريق  وضعها التي  الواضحة والمعايير والقواعد المبادئ  من  بمجموعة

 مترابطة. مبادئ  وتعد والمنفعة،  والمصداقية بالنزاهة هذه التقييم
 

  المتحدة  األمم  لمنظمات  وشامالً   مفصالً   إطارًا 24) 2016(   المتحدة   لألمم   التابع   التقييم   فريق   ومعايير   قواعد   توفر
  وهذه   اإلنمائي  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاصة  التقييم  سياسة   تعتمد  التقييم.  ووظيفة  التقييمات  بتنفيذ  يتعلق  فيما

 عليه.  المتفق  اإلطار أساس  على للتقييم التوجيهية المبادئ
 

 للتقييمات   المتحدة   لألمم   التابع   تقييم ال   فريق   قواعد   . 2  الجدول   

 
  التابع   التقييم   فريق   قواعد 

 المتحدة   لألمم 
 موجزة   تفسيرات   

 

  األمم   وقيم   مبادئ   وتعزيز  دعم   مسؤولية  والمقيمين  التقييم  مديري  عاتق   على   تقع
  والغايات   األهداف  في   والمساهمة   والدعم  االحترام  يشمل  وهذا  المتحدة.
 . 2030 لعام  المستدامة التنمية أعمال جدول في   المحددة

 

 والتوصيات   واالستنتاجات  التقييم  تحليل  الستخدام   واضحة  نية  هناك   تكون   أن   يجب 
  الوقت   وفي  صلة  ذات  إسهامات  وجود  هذا  ويقتضي  واإلجراءات.  القرارات  لتوجيه

 المستنيرة  القرار  صنع   وعمليات  المؤسسي   التعلم  عملية  في  المناسب
 والمسؤولية. 

 

  ومنهجية   وحيادية  استقاللية  يتطلب  وهذا   بالمصداقية.  التقييمات  تتسم  أن   يجب 
  بالشفافية،   تتسم  التي  التقييم  عمليات  للمصداقية  الرئيسية  العناصر  تشمل  صارمة.

  القوية   الجودة  ضمان   وأنظمة  الصلة  ذوي   المصلحة  أصحاب   تتضمن   بحيثو
 األخالقي.  النهج إلى  باإلضافة

 
22http://web.undp.org/evaluation/nec/nec.shtml  
كة  هن�ةم شبكة المتحدة لألمم التابع التقي�م ف��ق �عد  23 ف  مش�ت ي   بما  المتحدة،  األمم منظومة ع�ب  التقي�م وحدات تضم الوكاالت بني

  األمم إدارات ذلك �ف
ا  وتضم لها.  التابعة والمنظمات و�رامجها  وصناد�قها  المتخصصة ووكاالتها  المتحدة ا  50 حال�� ا.  عضو�  ع�:  االطالع �مكنك كما   ومراقب�

http://www.unevaluation.org/about 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 ،2016 لعام المتحدة، لألمم التابع التقي�م ف��ق ومعاي�ي  قواعد   24

http://www.unevaluation.org/about
http://www.unevaluation.org/about
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
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  ودون   آخر  طرف   من  تأثير  أي  دون  عملهم   إجراء  إمكانية  للمقيمين   االستقاللية  تتيح
  وضع   يتم  أن  يجب  ذلك،   إلى  باإلضافة  المهنية.  حياتهم  على  سلبية  آثار  أي  إحداث
  أعمالها   جدول  وتحديد  اإلدارة،   وظائف  عن  مستقلة  بصورة  المنظمة  تقييم  وظيفة

 الكافية.  والموارد  الخاص

 

  مراحل   جميع   في  التحيز  وانعدام  المهنية  والنزاهة  الموضوعية  الحيادية  تشمل
  وضع   عن  مباشرة  بصورة   مسؤولين   المقيمون  يكون   أال  يجب  التقييم.  عملية

 بذلك. القيام يتوقعون  أو التقييم، موضوع   إدارة  أو تصميم  أو السياسات

 

 االجتماعية  البيئة  معتقدات  واحترام  النزاهة  معايير  بأعلى  التقييم  إجراء  يجب
  النوع   في   والمساواة  اإلنسان   حقوق  أجل  من  وعاداتها؛  وأخالقها  والثقافية

 ضرار".   وال ضرر "ال ومبدأ االجتماعي

 

  أصحاب   ملكية  وتعزيز  الثقة،  بناء  على   يعمل  التقييم  في   أساسي   عنصر   الشفافية
 للجمهور.   متاحة  التقييم  نتائج  تكون  أن  ينبغي  العامة.  المسؤولية  وزيادة  المصلحة،

 

  في   والمساواة  اإلنسان  لحقوق  عالميًا  بها  المعترف  والمبادئ   القيم  دمج  يجب 
  إغفال   "عدم  بمبدأ  االلتزام  يدعم  مما  التقييم،  مراحل  جميع  في  االجتماعي  النوع

 شخص".  أي

 

  دعم   ينبغي   القطري،  المستوى  على  اإلنمائية  األنشطة  لتقييم  القدرات  تعزيزل
 األعضاء.  الدول طلب  على  بناء الوطنية التقييم قدرات

 

  مؤسساتية   وهياكل  تمكينية   بيئة  ذلك  ويدعم    ونزاهة.  بمهنية  التقييمات  إجراء  يجب
 كافية.   وموارد

 
  األمم   تقييمات  وظائف  جميع  لتحسين  إطارًا  توفر  التي  ، التقييم  معايير   أيضًا  المتحدة  لألمم  التابع  التقييم  فريق  وحدد

 تطبيقها.  يتعين التي الخمسة  التقييمات معايير 3 الجدول  يحدد  المتحدة.
 

 المتحدة لألمم التابع التقييم  فريق تقييم معايير .3 الجدول
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 : 1  المعيار 
 مؤسسي   إطار 

 التقييم لوظيفة فعال  هيكل  1.1
 تقييمية  سياسة  1.2
 واإلبالغ  للتقييم تخطيط نظام  1.3
 اإلدارة  استجابة لمتابعة آلية   1.4
 التقييم  عن لإلفصاح  صريحة سياسة    1.5

  إدارة   : 2  المعيار 
 التقييم   وظيفة 

  أن   ويضمن   والمعايير،   بالقواعد  تلتزم التقييم أعمال  أن يضمن   تقييم رئيس     2.1
 المطلوب  النحو على ومستقلة بالكامل تنفذ التقييم وظيفة

 للتقييم  التوجيهية مبادئ    2.2
 الجديدة  التطورات مع والتكيف والرقابة المعايير ووضع العالمية،  القيادة  2.3

  مهارات   : 3  المعيار 
 التقييم 

  وإدارتها  وإجرائها  التقييم  أنشطة   تصميم في   المشاركون األفراد يمتلك 3.1
 التقييم عملية في   دورهم ألداء  المطلوبة  25األساسية  المهارات

 والمبادئ  بالمعايير   التقييم عملية في   المشاركين األشخاص جميع يلتزم   3.2
 المصداقية  لضمان  عليها المتفق األخالقية

  إجراء   : 4  المعيار 
 التقييمات 

  المناسب،   الوقت   في  وموثوقة   صحيحة  معلومات   لتقديم التقييمات صُممت  4.1
 التقييم قيد  بالموضوع صلة  وذات

 التقييم قابلية تقييم إعداد  يتم  4.2
  وتصميمه   ونطاقه  التقييم  غرض   ذلك  في   بما  مرجعية  شروط   توفير  يتم  4.3

 وخطته 
 وأهدافه  التقييم نطاق  تحديد يتم 4.4
 كافية  بصورة  صارمة التقييم منهجيات تكون 4.5
 مرجعية رقف وتحديد  المتنوعين المصلحة  أصحاب إشراك يتم 4.6
  النوع   إدماج  وإستراتيجية   اإلنسان  حقوق  على  القائم النهج دمج   تم  4.7

 التقييم تصميم  في االجتماعي
 بالشفافية وتتسم واضحة  عملية   خالل من  التقييم فريق اختيار يتم 4.8
  على   ويحتوي  منطقية  بصورة  منظمًا  النهائي  التقييم  تقرير  يكون  4.9

 األدلة  على  قائمة توتوصيا واستنتاجات نتائج 
  تكون   وأن   والتحليل، األدلة  على بشدة التوصيات تستند أن  ينبغي  4.10

 بالتنفيذ يتعلق فيما  وواقعية نتائج تحقيق  نحو  وموجهة  واضحة
  وتعزيز   التقييم  نتائج  لنشر   فعالة   اتصال   بإستراتيجية  التقييم  وظيفة  تتمتع  4.11

 التقييم استخدام

  معايير   : 5  المعيار 
 الجودة 

 الجودة  لضمان  نظام أو إطار يوجد  5.1
 التصميم  مراحل خالل التقييمات جودة  في  التحكم يتم  5.2
 النهائية المراحل خالل التقييمات جودة  في  التحكم يتم  5.3

 
 

نامج الخاصة التقي�م س�اسة ي   المتحدة  األمم ب�ب
 اإلنمائئ

 
   201926،  لعام  التقييم  سياسة  في   الموضحة  المبادئ   اإلنمائي  المتحدة   األمم  ببرنامج  الخاص   التقييم  يتبع  أن  ينبغي

 اإلنمائي.  المتحدة  األمم  لبرنامج التنفيذي المجلس وقرارات  العامة الجمعية  قرارات  عن  الناشئة
 

  المتحدة   األمم  برنامج  داخل  عليه  والرقابة  بالتقييم  المتعلقة  والمسؤوليات  األدوار  بوضوح   التقييم  سياسة  تحدد
 اإلنمائي. 

 

 

 http://www.unevaluation.org/document/detail/1915إطار كفاءة تقییم فریق التقییم التابع لألمم المتحدة،  على االطالع یمكنك كما 25
:  الرابط ع�ب  االطالع �مكنك  26  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml التا�ي

http://www.unevaluation.org/document/detail/1915
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  لميزانية   معيارًا   وتضع  والميزانية،   الوظيفة  من   كل  في  ، المتابعة و   التقييم   بين  التمييز  إلى   بوضوح   السياسة   تدعو  
 اإلنمائي.   المتحدة   األمم   برنامج   في   مرة  ألول   والبشرية)،   (المالية   المتابعة   موارد   عن   منفصالً   ، التقييم 

 
  من   المائة   في   1  تخصيص "   إلى   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   يهدف   التقييم،   سياسة   إطار   في   

  أساس   على   التقييم   لوظيفة   بالبرامج   والخاصة   األساسية)   وغير   (األساسية   المجمعة    الموارد 
 27". المستقل   التقييم   مكتب   لعمل   المائة   في   0.3  تخصيص   مع   سنوي، 

 
 

  البرامج   تغطي  التقييم،  خطط  من  سلسلة  خالل  من  للتقييم   موارد  تخصيص   على  السياسة  تنص  ذلك،  على  عالوة
  التقييم  لمكتب  األجل  متوسطة  التقييم  خطة  خالل  من   وكذلك  والعالمية،  واإلقليمية  القطرية  المستويات  على

 المستقل. 
 

 اإلنمائي   المتحدة األمم  برنامج في   لتقييما  حوكمة هيكل .1.2.5
 

  لسياسة   وفقًا  التنفيذية.  االقسام   داخل  بالتقييم،  المتعلقة  والمسؤوليات  األدوار   عن   عامة   لمحة   القسم   هذا  يقدم
 اإلنمائي:  المتحدة األمم  ببرنامج الخاصة التقييم

 
  سنويًا  وينظر التقييم؛  سياسة   على المشرف  هو "  اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   التنفيذي   المجلس   يكون .1

  على  المجلس   ويوافق    28". دورية   بصورة  للسياسة  مستقلة   مراجعات   بإجراء  ويكلف  تنفيذها،   مدى  في 
 مكتب   يقدم  السنوي.   عمله   برنامج  عن  فضالً   المستقل،  التقييم  لمكتب  السنتين  لفترة  المالية  لمخصصاتا

  استجابة   على  يوافق   الذي  التنفيذي،  المجلس   إلى   مستقلة  وبرامجية  تخصصية  تقييمات  المستقل  التقييم
 االقتضاء.  حسب مالحظات يقدم  أو اإلدارة

  وظائف   بدعم   يقوم  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  مع  وظيفيًا  مستقلة  وحدة  هو"  المستقل   التقييم   مكتب  .2
  األمم   وصندوق  اإلنمائي   المتحدة   األمم  برنامج  وإدارة  التنفيذي  بالمجلس   المتعلقة   والمسؤولية  الرقابة

  في   حريته   للمكتب  الهيكلي  االستقالل  يدعم  المتحدة.  األمم   متطوعي   وبرنامج  المال  رأس  لتنمية  المتحدة
 29". له ويضمنها التقييم بنتائج التنفيذي المجلس وإبالغ التقييمات اءإجر

 المعايير  ويضع  التقييم،  وظيفة  على   مشرفًا   بصفته   مستقلة،   تقييمات  بإجراء  المستقل  التقييم  مكتب   يقوم 
  مركز   خالل   من  واستخدامه   التقييم  وتخطيط  الجودة   تقييم  أجل   من  األنظمة  ويدير  التوجيهية،  والمبادئ

  وإدارة   المؤسسي  التعلم  لدعم  المنتجات  ويطور   ،Center Resource Evaluation  التقييم  مصادر
  المتحدة،   لألمم  التابع  التقييم  فريق   في   المستقل  التقييم  مكتب  يشارك  كما  التقييم.   قدرات  وتنمية  المعرفة

 المتحدة.  األمم منظومة نطاق  على  وشفافيتها وفعاليتها التقييم وظيفة موضوعية تعزيز على  يعمل  الذي

  اإلدارة   عن  استقاللها  ويضمن  التقييم،  وظيفة  نزاهة  ىعل  "(أ)يحافظ  اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   مدير    .3
  وفقًا   المنظمة،   نطاق   على   التقييم  لوظيفة   كافية   مالية   موارد  تخصيص   يكفل  و(ب)   التنفيذية؛  واألنشطة

  إلى   سنوية  تقارير  ويقدم  المستقل،  التقييم  لمكتب   التنفيذي  المجلس  اعليه وافق  التيةالمالي  للمخصصات
  وصول  على المكتب  حصول يكفل و(ج) التقييم؛ في  المنظمة استثمرتها التي رد الموا حجم عن المجلس

  مدير   يعين   و(د)   اإلنمائي؛   المتحدة   األمم   برنامج   أداء   لتقييم  الالزمة   والمعلومات  البيانات  إلى   مقيد  غير
 30". والتقييم للتدقيق االستشارية  الهيئة مشورة مراعاة مع التنفيذي، المجلس  مع  بالتشاور المكتب

  والمكاتب   الرئيسي   المكتب   في   (   اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   التابعة   والسياسة   البرامج   أقسام   تفوض .4
  الصلة   ذات  البرامج  مع   تتوافق  التي  التقييم  لخطط  وفقًا   ةالالمركزي  التقييمات"  والقطرية)   اإلقليمية 

  مستقلون،   خارجيون  مستشارون   بالتقييمات  يقوم   أن   يتعين   العالمية.   والمشاريع  والقطرية)   (اإلقليمية
  ونزاهة   العملية  موضوعية  لضمان   الالزمة   اإلجراءات  جميع   اإلنمائي  المتحدة  األمم   برنامج   إدارة   وتتخذ

 31". المعينين  األشخاص

 
27http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml ، 27الفقرة . 
28  ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml36 الفقرة 
29  ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml41 الفقرة 
30  ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml37 الفقرة 
31  ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml38 الفقرة 
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امج،  ودعم   الس�اسات   مكتب  �قوم .5 ف   االتصاالت  بتنسيق"  ، به  الخاصة  التقي�مات  إجراء  إ�  باإلضافة  ال�ب   امج برن  إدارة   بني
ي   المتحدة   األمم

نامج   الالمركزي   التقي�م   وظ�فة   �شأن  اإلقل�م�ة  للمكاتب  المشورة   و�قدم  المستقل   التقي�م  ومكتب   اإلنمائئ   ل�ب
.   المتحدة  األمم ي

ي   مع  المكتب  �عمل  اإلنمائئ
ف   والتقي�م  المتابعة  موظ�ف ي   المتحدة   األمم  برنامج  لوحدات  التابعني

  لضمان   اإلنمائئ
 ألقسام   التوج�ه   ،  اإلقل��ي   المكتب  مع   التعاون ب  ،   المستقل  التقي�م  مكتب   و�قدم  صح�حة.   بصورة  التقي�م   خطط   تنف�ذ 

ي   المتحدة  األمم  برنامج
ات  التقي�م  نتائج  استخدام  �شأن  اإلنمائئ ف   والخ�ب   والمسؤول�ة   المؤس�ي   القرار   صنع  عمل�ة لتحسني

ات  و�لخص .   التعلم  أجل  من  التقي�م  خ�ب   والتقي�مات   المستقلة  للتقي�مات  اإلدارة  استجابة  تنف�ذ   يتابع  كما   المؤس�ي
ي  الالمرك��ة

ي اإلنما   المتحدة األمم برنامج  �ف
 32" ئئ

  خطط   وضع  في  القطرية  المكاتب  بدعم  بها،  الخاصة  التقييمات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  اإلقليمية،   المكاتب   تقوم .6
    33.  التقييم مسؤول  خالل  من التقييم خطط  تنفيذ على واإلشراف التقييمات وتنفيذ التقييم

 
ف   اإلقل�م�ة  المكاتب  (مديري  القطري  للمكتب  العل�ا   واإلدارة  اإلقل��ي   المكتب  من  كل  عاتق  ع�  تقع .7 ف   والممثلني   المق�مني

) والمدي��ن  ف ي  تنف�ذها  وضمان تقي�مال  خطط تط��ر   عن  والمساءلة المسؤول�ة القط��ني
 المناسب.  الوقت  �ف

 
  ورة المش  وتقديم  التقييم،  على   اإلشراف   وظائف  لتشمل   والتقييم،   للتدقيق   االستشارية   الهيئة   توسعت  .8

 يلي:  ما بشأن  اإلنمائي المتحدة  األمم  برنامج لمدير
 

o التقييم؛  سياسة 
o وعزله؛  المستقل التقييم مكتب مدير وتعيين 
o الدورية؛  والتقارير والميزانيات والسنوية، السنوات متعددة  المستقل التقييم مكتب  عمل وخطط 
o  اإلدارة؛  واستجابات  والبرامجية التخصصية التقييم تقارير 
o 34الوطنية. التقييم قدرات   وبرمجة اإلنمائي المتحدة  األمم لبرنامج الالمركزي التقييم وظيفة 

 
  مدير  أداء بتقييم وتقوم دورية، بصورة عليه وتعلق المستقل التقييم مكتب  عمل برنامج اللجنة تتلقى كما

 التقييم.  سياسة  حماية على  تساعد  أنها كما  سنويًا.  تقلالمس التقييم مكتب
 

 التوجيهية.  للمبادئ الخامس القسم  في  والمسؤوليات األدوار  حول التفاصيل من  مزيد على  الحصول  يمكن 

 
32  ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml39 الفقرة 
اف التقي�م دعم عن مسؤول �كون والتقي�م،  للمتابعة مسؤول وجود  اإلقل�م�ة المكاتب تضمن أن �جب33 .  المستوى ع� عل�ه،  واإل�ش ي  اإلقل��ي

 تكون أن و�نب�ف
 التقي�م.  قدرات أو  التخط�ط أو  والتقي�م،  المتابعة أو  النتائج،  ع� قائمة إدارة �هللد

34 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml، 55و  53 الفقرتان 
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ي   الالمركزي التقي�م 2
ي  المتحدة األمم برنامج �ف

 اإلنمائئ
 

 
 المقدمة  2.1

 
  متنوعة،   نُهج   باستخدام  مختلفة،   مستويات  على  التقييمات  من   متنوعة   مجموعة   اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  ينفذ 

  خطط   اشتمال   ضمان   القطرية،   المكاتب   سيما   وال   البرنامج،  وحدات   على   ينبغي   التقييم.  خطط   مع   يتماشى   بما
  خالل   التقييم  نتائج  من   واسعة   مجموعة   على   صول للح  التقييم  نُهج   من  متنوعة   مجموعة  على   بها  الخاصة  التقييم
  إلقليم وا  الدولة  داخل  العمل   لتعزيز  والمعرفة  الخبرة  واكتساب  المساءلة   يدعم  وهذا  القطري.  البرنامج  دورة

 التابع  التقييم  فريق  ومعايير  قواعدب  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تقييمات  جميع  تلتزم  أن  يجب   ككل.  والمنظمة
 1. 2016 لعام  تحدةالم لألمم

 
 اإلنمائي  المتحدة األمم  برنامج  يجريها التي التقييمات أنواع  .1 الشكل 

 
 
 

 

  بإجرائها يكلف أو اإلنمائي  المتحدة األمم  برنامج  يجريها التي التقييمات  جميع تدمج أن يجب 
  العمل خطة متطلبات لتلبية واإلعاقة   االجتماعي،   النوع   في   والمساواة   اإلنسان،   حقوق   قضايا 
  النوع في المساواة تقييم أداء  مؤشر بشأن  )SWAP-UN(  المتحدة األمم  منظومة نطاق  على

  دمج يعد 3اإلعاقة.  منظور إلدماج المتحدة األمم وإستراتيجية 2المرأة،  وتمكين  عياالجتما
 المرجعية الشروط أقسام جميع وفي مجال في المرأة وتمكين االجتماعي  النوع في المساواة

)TOR(  التقييم. عملية  في  مهمة  أولى خطوة 
 

 
 

 
1  http://unevaluation.org/document/detail/1914 
2http://www.uneval.org/document/detail/1452  
3https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf   

 المتحدة األمم إطار تقييمات
 التنمية مجال في للتعاون

 المستدامة
 البرنامج وثيقة تقييمات

 اإلقليمي البرنامج تقييمات/  المخرجات تقييمات القطري

 البيئة صندوق تقييمات المشروع تقييمات
 المشاريع مجموعة تقييمات األقطار متعددة التقييمات العالمية

 المشتركة التقييمات النتائج على المركزة التقييمات التخصصية التقييمات
 من المفوضة التقييمات

 والمنظمات المانحة الجهات
 األطراف متعددة

  المتحدة  األمم   برنامج  وحدات   بها  تقوم  التي  الالمركزية  للتقييمات  المختلفة  األنواع   على  عامة   نظرة  2  القسم  يقدم
 اإلنمائي. 

 

http://www.uneval.org/document/detail/1452
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_english.pdf
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 االجتماعي   للنوع   المراعية   التقييمات   : 1 المربع   

  تراعي    لم   التي  المشاريع  تقييم  في  حتى   ذلكو  االجتماعي،   النوع   يراعي   نهجًا  التقييمات  جميع  تكفل  أن   يجب 
  اإلنسان   حقوق   "دمج  المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  لفريق  التوجيهية  الوثيقة  تقدم  تصميمها.   في  االجتماعي  النوع

  وأهدافه   التقييم  غرض  في   العناصر  هذه  دمج   كيفية  على  أمثلة  التقييمات"  في   االجتماعي  النوع  في  والمساواة
 القياسية.  التقييم معايير في  االجتماعي  النوع  عنصر وإدراج  ومجاله،  وسياقه

 
  ، 2018 أب��ل  المتحدة، األمم منظومة  نطاق  ع� العمل  خطة تقي�م  أداء  لمؤ�ش  الفن�ة  المذكرة ▪

http://www.uneval.org/document/detail/1452 

  المتحدة،  األمم  منظومة  نطاق على  العمل لخطة -  الفردي التقييم درجات   تسجيل  أدوات ▪
http://www.uneval.org/document/detail/1452 

 
  )/لجنة OECD(  والتنمية  االقتصادي   التعاون  بمنظمة   الخاصة  التقييم  لمعايير  التقييمات  جميع  بتطبيق  بشدة   يوصى

  أدناه.   2  المربع   في  الموضحة  واالستدامة  والكفاءة  والفعالية  واالتساق   الصلة  وهي  ) DAC(   اإلنمائية   المساعدة
  الخاصة   التقييم  معايير  بمراجعة   اإلنمائية  ساعدة الم  والتنمية/لجنة  االقتصادي  التعاون  منظمة  قامت   ،2019  عام   في
  ومبادئ   المنقحة   التقييم  معايير   تعاريف   أفضل:   لتقييمات  أفضل   معايير“  في   ونُشرت   أكبر،   بصورة  وتحديدها  بها

 االتساق.  وهو  جديد، معيار  وإضافة4  لالستخدام"، 
 

 اإلنمائية   المساعدة   والتنمية/لجنة   االقتصادي   التعاون   منظمة   تقييم   معايير   : 2  المربع 

  استجابة   مدى   الصحيحة؟   باألمور     ) التقييم   مواضيع   من   وغيره   البرنامج   المشروع/   مثل (   التدخل   يقوم   هل   الصلة: 
  بالمستفيدين   الخاصة  وتلك  والوطنية  العالمية  واألولويات  والسياسات  لالحتياجات  وتصميمها  التدخل  أهداف

 الظروف.  تغير مع  بذلك القيام في استمراريتها ومدى الشريكة،  والمؤسسات 

 مؤسسة.  أو قطاع أو بلد في األخرى التدخالت مع  التدخل اتساق مدى التدخل؟   اتساق   مدى   ما   االتساق: 

  أهدافه،   به   يحقق   أن  يتوقع   الذي  المدى   أو   ألهدافه،   التدخل  تحقيق   مدى    أهدافه؟   التدخل   يحقق   هل   الفاعلية:   
 الفرق.  عبر متباينة  نتائج أي  ذلك في   بما ونتائجه،

  به  يحقق   أن  يحتمل  الذي   المدى  أو   للنتائج،  التدخل  تحقيق   مدى   الموارد؟   استخدام   جودة   مدى   ما   الكفاءة:   
 المناسب.  الوقت وفي  اقتصادية بطريقة لنتائج،ا

 استمرارها.  احتمالية و  للتدخل. المحصلة الفوائد استمرار مدى   المنافع؟   تدوم   هل   االستدامة:   

 
 

 
 
 

ي  للتعاون  المتحدة األمم  إطار  تقي�مات 2.2
  للمساعدة المتحدة  األمم إطار  /  المستدامة التنم�ة مجال �ف

 اإلنمائ�ة 
 

 
:   الرابط ع�ب  طالعاال  �مكنك  4  pdf-dec-criteria-evaluation-http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 التا�ي

جمة  : pdf-arabic-criteria-evaluation-https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2021التا�ي  الرابط ع� الع���ة اللغة إ� وم�ت
 

 ). 6(  للغاية المرضية أو )5(  المرضية الجودة تقييم  درجات   حققت التي التقييمات  من  أمثلة القسم  هذا يتضمن  

 

 

 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-arabic-2021.pdf
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  تساهم   القطري   المستوى   على   المنظومة   نطاق   على   مستقلة   عملية   هو   التعاون   إطار   تقييم 
 النظام.   مستوى   على   الجماعي   والتعلم   والمساءلة   والشفافية   الرقابة   في 

 
  للمساعدة   المتحدة   األمم   إطار   محل     -   المستدامة   التنمية  مجال   في   للتعاون   المتحدة  األمم   إطار   -   UNSDCF  حلَّ

  المنسق   منصب  فصل  عد   عملية  بعد   الوطني،  المستوى  على  المتحدة  لألمم  توجيهي  كإطار   ) UNDAF(  اإلنمائية
 5.  2019  و 2018 عامي  في  اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج عن   المتحدة لألمم المقيم

 
 والمجال   الهدف 

  الموحد  القطري  التقييم  تقرير  المستدامة  التنمية  مجال  في   للتعاون   ةالمتحد  األمم  عمل  إطار   تقييمات  تستخدم
  إطار   كان   إذا   وما   المقصودة)،   (وغير   المتوقعة   النتائج  نحو   المحرز   التقدم   لتقييم  كمعيار   ) CCA(  المتحدة   لألمم

  لمنظومة   عية الجما  بالنتائج  يتعلق   فيما  التكلفة  حيث   من  وفعالة   ودائمة   ومتسقة   نافعة  مساهمة   قدم  قد  التعاون
 20306. عام أعمال جدول نحو  الوطنية التنمية وعمليات المتحدة  األمم

 
  أهمية   ذات   وتعد  مستقلة  بصورة  المستدامة  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة   األمم  عمل   إطار   تقييمات  إجراء  يتم 

  المعرفة   وتوليد  والكفاءات،  كالمشتر   العمل  وتعزيز  المحققة،  النتائج  بشأن   الشفافية  من  أكبر  قدر  لضمان  بالغة
 وتحسينه.  اإلنمائي  البرنامج إعداد لتوجيه

 
  المبادئ   مع   التوافق   مدى  تقييم  على   المستدامة  التنمية  مجال   في   للتعاون   المتحدة   األمم  عمل   إطار   تقييمات  تعمل  

 والفرص  والتداخالت  ت والفجوا  التضافر  أوجه  تحديد خالل  من   والنتائج.  العملية  حيث  من  التعاون  إلطار  التوجيهية 
  دورًا   لها   أن  كما  والنتائج.  لألداء   المستمر   التحسين   لدعم  النقدي   لالستقصاء  أساسًا  التقييمات  هذه   توفر  الضائعة،

 . والبيئية  االجتماعية   الحماية   جهود   دعم   في
 

 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية 
  الدولية  الممارسات  أفضلب  المستدامة  التنمية  مجال  في للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقييمات  تلتزم  أن  يجب

  باتفاق   الخاصة  التقييم  مؤشرات  تعكس   أن   وينبغي  المتحدة،   لألمم  التابع  التقييم  فريق   ومعايير  وقواعد  للتقييم
  8المرأة  وتمكين االجتماعي النوع في ةالمساوا بشأن المتحدة األمم منظومة نطاق على  العمل وخطة 7التمويل،

 9اإلعاقة.  إلدماج المتحدة  األمم وإستراتيجية
 
 
 

 
ي  المتحدة األمم برنامج عن المتحدة لألمم المق�م المنسق منصب فصل بعد   5

ي   اإلنمائئ
 اإلنمائ�ة للمساعدة المتحدة األمم إطار  سم�ة� أع�دت ، 2019 عام �ف

ي  للتعاون المتحدة األمم إطار  باسم
  العامة لألمانة التابع المتحدة لألمم المق�م المنسق مكتب �قوم جد�دة.   توجيهات وصدرت المستدامة التنم�ة مجال �ف

ي  للتعاون المتحدة األمم إطار  وتوج�ه تط��ر  عمل�ة بتنف�ذ  المتحدة لألمم
 المستدامة.  التنم�ة مجال �ف

6 019_1.pdf2-June-Final-Guidance-Internal-Framework-Cooperation-10/UN-https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019 ،  
 104-103 الفقرتان

7 Indicators.pdf-FundingCompactUpdate-https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO 
8swap-women-empowerment-and-equality-gender-plan-action-wide-system-/content/unhttps://www.unsystem.org   
9https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/   

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO-FundingCompactUpdate-Indicators.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO-FundingCompactUpdate-Indicators.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/DCO-FundingCompactUpdate-Indicators.pdf
https://www.unsystem.org/content/un-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women-swap
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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 المستدامة   التنمية   مجال   في   للتعاون   المتحدة   األمم   عمل   إطار   تقييمات   توجيه   : 3 المربع   

  من   8  والفصل   الداخلي،  المستدامة  التنمية   مجال  في   للتعاون   المتحدة  األمم  عمل  إطار   توجيه  من   6  الفصل
  والمرفقات   المستدامة  التنمية   مجال   في   للتعاون  المتحدة   األمم   عمل   إطار  تعاون   إلطار   المصاحبة   الحزمة

  مجال   في  للتعاون  المتحدة   األمم   عمل   إطار  تقييم  تخطيط  حول  المعلومات  من  مزيدًا  يقدمان   (التالية)،   الموحدة
 ذلك:  في  بما التعاون  إطار لتقييمات ونماذج أدوات المصاحبة الحزمة  ستتضمن   المستدامة. التنمية

 
 الجودة؛  معايير  •
 التقييم؛ ومديري للمقيمين المرجعية  الشروط •
 األولي؛  التقرير نموذج •
 التقييم؛  تقرير نموذج   •
 العمل.  وخطة اإلدارة  استجابة ونموذجا  •

 الصلة:   ذات   الوثائق 

ي  للتعاون المتحدة األمم  عمل   إطار  توج�ه  ▪
 10المستدامة  التنم�ة مجال �ف

ي  المتحدة األمم تعاون  ب��جاز:   ▪
 11المستدامة  التنم�ة مجال  �ف

 
 والتنفيذ   اإلدارة 

  قبل   السنة   في  بها  التكليف  وينبغي  إلزامية  المستدامة  التنمية  مجال   في   للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقييمات 
  المناسب   الوقت   في  وتوصياته  التقييم  نتائج   استكمال  ينبغي  التعاون.   إطار   فترة  من  لالنتهاء)  السابقة   (السنة  األخيرة 

 يد. الجد التعاون  إطار تطوير في  منها لالستفادة
 

  المستدامة،   التنمية   مجال   في   للتعاون   المتحدة   األمم   عمل   إطار   تقييمات   المتحدة   لألمم   المُقيم   المنسق   مكتب   يدير   
  األمم  إلطار  النهائي  التقييم  أن  من  التأكد  في  دورهم  ويتمثل  ). UNCT(  القطري  المتحدة  األمم  فريق  مع  بالتعاون 
 : خالل  من  ومفيد مستقل المستدامة   التنمية   مجال   في   للتعاون   المتحدة 

 
a( النتائج وإدماج  العملية مراحل جميع  في  الوطنيين الشركاء  إشراك  خالل من  وتعزيزها، الوطنية الملكية تيسير  

  وأطر  الموحدة   القطرية  بالتقييمات  يتعلق   فيما   القرار  صنع   عملية  في   المناسب   الوقت   في   والخبرات   والتوصيات
  اإلنمائية   المتحدة   األمم   لكيانات  القطرية  التنمية  برامج   إعداد   ضمن   وكذلك   المتحدة،  لألمم   الالحقة  التعاون
 المعنية.

 
b(  الوطنيين،   المصلحة   أصحاب  إلى   الوصول  وإمكانية  المطلوبة   المعلومات  بجميع  مزود  مستقل   تقييم  فريق   توفير  

  إطار   تقييم  لدعم  المناسب   الوقت   في  وتأتي  صلة  ذات   تكون   بحيث  معين   بكيان  الخاصة  التقييمات  وتنسيق
 التعاون. 

 
c(  عن   العلني  اإلفصاح   عن   مسؤولون   وهم   للمساءلة.   رئيسية   كأداة   العمل   وخطة  للتقييم  اإلدارة   استجابة   إصدار  

 الشاملة.  والنشر االتصاالت  إستراتيجية من  كجزء القطري المستوى على النهائي التقييم
 

 الرئيسية   واإلجراءات   اإلدارة   استجابات   
  االستخدام  لتحسين  مهمة  خطوة  المستدامة  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  ملع   إطار  إدارة  استجابة  تعد

  المصلحة   وأصحاب   القطري  المتحدة   األمم   لفريق   يمكن  اإلدارة،   استجابة  عملية  خالل  من  للتقييم.  والفعال   المناسب
  رفض   أو   اتخاذها،  يتعين  لتيا  واإلجراءات   المتابعة   خطوات  على   واالتفاق   التوصيات  مراجعة  التقييم  في   اآلخرين

  المسؤوليات،   وإسناد   التالية،   الخطوات   بالتفصيل   اإلدارة  استجابات   توضح   أن   يجب   مبرر).   وجود   (مع   التوصيات
 االقتضاء.  عند والنتائج  الواقعية  الزمنية األطر وتحديد

 

 
10guidance-framework-cooperation-development-sustainable-nations-https://unsdg.un.org/resources/united   
11Cooperation.pdf-Development-Sustainable-UN-Brief-01/In-https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020   

https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/brief-united-nations-sustainable-development-cooperation
https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-01/In-Brief-UN-Sustainable-Development-Cooperation.pdf
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  التنمية   مجال   في   للتعاون  حدة المت  األمم   عمل   إطار  تقييمات  بتحميل   اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  يقوم   أن   يجب 
  الرئيسية   واإلجراءات  اإلدارة  واستجابة  التوصيات  ذلك  في   بما  ، (ERC(  التقييم  مصادر   مركز   إلى  النهائية  المستدامة

  في   للتعاون   المتحدة  األمم  عمل إطار  تقييمات  جودة تقييم  يتم  ال القطري.  المتحدة  األمم   فريق  عليها  وافق  التي
 اإلنمائي.  المتحدة  األمم برنامج بواسطة امة المستد التنمية مجال

 

 
 

 
نامج  تقي�مات 2.3  الالمركزي  القطري  ال�ب

 

 

  المتحدة   األمم   برنامج   تحقيق   مدى   تقييم   على   القطرية   للبرامج   الالمركزية   التقييمات   تعمل 
  يفحص   القطري.   المستوى   على   التنمية   نتائج   في   ومساهماته   المطلوبة   للنتائج   اإلنمائي 

  النتائج   بلوغ   تحقيق   في   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   فعالية   مثل   رئيسية   قضايا   التقييم 
  هذه   تساهم   اإلنمائي.   المتحدة   األمم   لبرنامج   اإلستراتيجي   والوضع   عليها   والتأثير   التنموية 

 اإلنمائي.   المتحدة   األمم   ببرنامج   الخاصين   والتعلم   المساءلة   في   التقييمات 
 

 البرنامج.  دورة  (نهاية)  قرب  أو المدة)  (منتصف  خالل القطرية للبرامج الالمركزية التقييمات جدولة يمكن
 
 

 المدة  لمنتصف القطرية للبرامج  الالمركزية التقييمات
 

  وضع   وكذلك  القطري،  البرنامج   وثيقة  في   المطلوبة  النتائج   تحقيق   في  الفعالية   مستوى  المدة   منتصف  تقييم  يقيِّم
  لزم   إذا  االتجاه   وتعديل  التقدم  لمراجعة  وسيلة   وكذلك  للمساءلة  أداة   هذا  يوفر   اإلنمائي.   المتحدة   األمم   برنامج

  برنامج   تقدم  حول  والشركاء  الحكومة  مع  الحوار  نطاق  لتوسيع  فرصة  العملية  هذه  تعد  كما  المسار).  (تصحيح  األمر
 البرنامج.  وتوجه  اإلنمائي المتحدة  األمم

 
    والتنفيذ   اإلدارة   

  كفرصة   القطرية،   للبرامج  المدة   منتصف  تقييمات   بإجراء  التكليف  في   القطرية  المكاتب   تنظر  بأن   بشدة   يوصى 
    معظمها).  (أو المخرجات مجاالت  جميع في  المرجوة النتائج تحقيق  لمراجعة

 
  العالمية   لبرامجها  المدة  فمنتص  تقييمات  إجراء  والممارسات   السياسة   أقسامو  اإلقليمية  المكاتب  تقرر   أن  يمكن   كما
 المسار.  بتصحيح  للسماح  اإلقليمية أو

 
 

 النهائية القطرية للبرامج  الالمركزية التقييمات
 

  األمم   لبرنامج  التابع  القطري  للبرنامج  لالنتهاء)  السابقة  (السنة  األخيرة  قبل  السنة  في   نهائي   تقييم   إجراء  ينبغي 
  في   المحددة   النتائج   على  يركز   وهو   الجديد.   القطري  البرنامج   تطوير  عملية   في   منه  لالستفادة   اإلنمائي،   المتحدة

 القطري. البرنامج وثيقة

 
 

  ،ي  التقي�م ،2018  الن�جر
 2018-2014 اإلنمائ�ة للمساعدة  المتحدة األمم إلطار  النهائئ

 ،ي  التقي�م ،2017  مور�تان�ا
 2017 إ� 2012  من  اإلنمائ�ة، للمساعدة  المتحدة األمم إلطار  النهائئ

 ،2018- 2016  ،2015- 2011  اإلنمائ�ة للمساعدة  المتحدة األمم إطار  اتدور  تقي�م  ،2017  كمبود�ا 
  ،2016- 2012 اإلنمائ�ة  للمساعدة المتحدة  األمم عمل تقي�م  ،2015 موزمبيق 
  ائ�ة اإلنم للمساعدة المتحدة  األمم إلطار  المدة  منتصف تقي�م 
  ،2019-2015  المدة، منتصف  مراجعة   تق��ر  ، 2017 أفغا�ستان 

 اإلنمائية   للمساعدة   المتحدة   األمم   إطار   تقييمات   من   عينات   : 4  المربع 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6032
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6032
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5562
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5562
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7606
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7606
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 والتنفيذ   اإلدارة   
  األمم   لبرنامج  التنفيذي  المجلس   إلى  تقديمها  يتم  التي  الجديد  القطري  البرنامج  وثائق   جميع  تكون  أن  ينبغي 

  أداء   استبيان  أو  المستقل  القطري  البرنامج  تقييم  أو  القطري  للبرنامج  المركزي  بتقييم  إما  مصحوبة  اإلنمائي  المتحدة
 12القطري. البرنامج

 
 التوجيهية   والمبادئ  المنهجية 

  التعاون   منظمة  تقييم  معايير  الالمركزي  القطري  للبرنامج  النهائية  والتقييمات  المدة  منتصف  تقييمات  تتبع  أن  يجب
  بشأن   المحتملة  باألسئلة  قائمة   4  القسم  يتضمن   ). 2  المربع   (انظر  اإلنمائية   المساعدة  لجنة  والتنمية/  االقتصادي 

 . االسئلة  عن   نموذج يلي وفيما  التقييمات، هذه توجيه
 

 التقييم ألسئلة   نموذج
 

 الصلة 

  القطري  للبرنامج   األساسية   والفرضيات   التغيير  التدخل/نظرية  منطق   أدمج   مدى   أي   إلى •
 الشاملة؟  القضايا من وغيرها االجتماعي  النوع في المساواة

  القطر  باحتياجات  المتعلقة  التغييرات  مع   التكيف  إلى  حاجتها  مدى  ما   أو  صالحيتها  مدى   ما •
 أولوياته؟ أو

 الفاعلية 
 

نامج،   أهداف  تحقيق   نحو   تقدم  إحراز   تم  مدى  أي  إ� • ي   بما   ال�ب
ي   المساواة  ذلك  �ف

  االجتما�ي   الن�ع  �ف
ف  ها  المرأة  وتمكني  الشاملة؟  القضا�ا  من   وغ�ي

ات النتائج  ما   • ي  (المذكورة  الرئ�س�ة  والتغي�ي
نامج  وث�قة   �ف ي  القطري) ال�ب   والنساء   للرجال  تحق�قها  تم   اليت

 الضع�فة؟  والفئات

 الكفاءة 
  بطريقة  ونتائجه  تدخالته  يحقق،  أن  المحتمل  من  أو  القطري،  البرنامج  حقق  مدى  أي  إلى •

 ومناسبة؟  13اقتصادية
 كافية؟  والوقت) والخبرة  (األموال المصادر  كانت مدى  أي إلى  •

 االستدامة 

ي   المتحدة  األمم  برنامج  قام  مدى  أي  إ� •
نامج   فوائد   استدامة  لضمان  آل�ات   بوضع   اإلنمائئ   للنساء،   ال�ب

 األخرى؟  الضع�فة والفئات والرجال
م  مدى   أي  إ� • ف كاء  ال�ت   للحفاظ   ذلك)  إ�  وما   والموظفون  والموظفات  (الما�ي   المستمر   الدعم  بتقد�م  ال�ش

نامج؟  نتائج ع�   ال�ب

 
 
 

امج المستقلة التقي�مات 2.4  القط��ة  لل�ب
 

 والمجال   الهدف 
 14القطرية  للبرامج   المستقلة  التقييمات  بإجراء   اإلنمائي  المتحدة   األمم   لبرنامج  التابع  المستقل   التقييم  مكتب   يقوم

  المستقل   القطري  البرنامج  تقييم  نتائج  تعتبر  القطرية.  برامجها  دورات  نهاية  من  اقترابها  مع  تزامنًا  المختارة  للبلدان
  عملية   وكذلك   المستدامة،  التنمية  مجال   في  للتعاون  المتحدة  األمم  إطار  تقييم  لعملية  مدخالت  وتوصياته  واستنتاجاته

  األمم   لبرنامج  التابع  القطري  والبرنامج   المستدامة  التنمية  مجال  في   للتعاون   المتحدة  األمم  إطار  من   كل  تطوير
    . الجديدين اإلنمائي المتحدة

 

 
12POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnithttps://popp.undp.org/SitePages/   
ي  االقتصاد�ة الحالة �ش�ي   13

ة األموال - المدخالت تح��ل إ� المعيف  هذا  �ف ات،  ونتائج مخرجات إ� - والوقت والخ�ب   ح�ث  من فعالة ط��قة بأ���  وتأث�ي
 التكلفة. 

:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 14  s.shtmlresult-development-of-http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment التا�ي
 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnit
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 والتنفيذ   اإلدارة 
  يلزم   ال   وبالتالي  ة،توميزاني  المستقل  التقييم  مكتب  خطة  إطار  تحت   القطرية  للبرامج  المستقلة  التقييمات  تندرج

  المكتب   بإبالغ   المستقل  التقييم  مكتب  سيقوم   .   البرنامج   وحدة ب   الخاصة   تقييم ال   أوميزانيات   خطط   في   إدراجها 
  تنفيذ  لتنسيق  جهده  قصارى  وسيبذل  المستقلة،  القطرية  البرامج  لتقييم  ستخضع  التي  القطرية  البرامج  لتلك  اإلقليمي

  المتحدة   األمم  إطار  تنمية  وعمليات  القطري  البرنامج  عن  المسؤولة  الوحدات  مع  المستقلة  القطرية  البرامج  تقييم
 المستدامة.  التنمية مجال في  للتعاون

 
  األخيرة   قبل   السنة   في  إجراؤها  ويتم   واحدة،   قطري   برنامج   دورة   القطرية   للبرامج   المستقلة   التقييمات   تغطي 
  المجلس   إلى   المقدمة  الجديدة  القطرية  البرامج   وثائق  مع   وترفق   البرنامج.   دورة   من  لالنتهاء)   السابقة   (السنة

 عليها.  للموافقة اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي
 

 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية   
 : القطرية  البرامج   لتقييمات   رئيسية   أسئلة   يلي   فيما 

  فترة   خالل   تحقيقها  اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   التابع  القطري   البرنامج  ينوي  كان   التي   األهداف   ما •
 المراجعة؟

 المرجوة؟  أهدافه يحقق) أن  المحتمل  من  (أو البرنامج حقق  مدى  أي إلى  •
  يتعلف   فيما  وكذلك  إعاقته،  أو  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أداء  تعزيز  في   ساهمت  التي  العوامل  ما •

 النتائج؟ باستدامة
 
 

 الالمركزية   القطرية   البرامج   تقييمات   ألمثلة   نموذج   : 5 المربع   

  ،نامج لوث�قة المدة منتصف مراجعة  ،2020  نيبال  2022 إ� 2018 من   ،القطري ال�ب
 ،نامج  عمل   خطة تقي�م  ،2019  كمبود�ا نامج التابع  القطري  ال�ب ، المتحدة  األمم ل�ب ي

 2018 إ� 2016  من  اإلنمائئ
 ،نامج ،2017  غانا نامج التابع القطري ال�ب ، المتحدة األمم  ل�ب ي

 2017-2012  اإلنمائئ
 ،نامج عمل  لخطة المدة منتصف تقي�م  ، 2017 الن�جر  2018-2014  القطري ال�ب
 ،نامج عمل  خطة تقي�م  ،2017  توغو  2018 إ� 2014  القطري، ال�ب
 ام المستقلة التقي�مات جميع  التقي�م.  مصادر   مركز  موقع ع�  متوفرة القط��ة   جلل�ب

 
 
 

 المخرجات  تقي�مات 2.5
 

 

  تحقيق   في   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   مساهمات   على   المخرجات   تقييمات   تركز 
 القطري.   البرنامج   وثيقة   في   المحددة   المخرجات 

 
 

 المخرجات   تعريف   : 6  المربع 

 دعمها".   إلى التدخالت تسعى  التي اإلنمائية  الظروف  في  المرجوة   أو   الفعلية  التغييرات هي  المخرجات "

  المصلحة   وأصحاب   الحكومات   تدخالت   عن   تنتج   التي   اإلنمائية   الظروف   في   المرجوة   التغييرات   المخرجات   تصف " 
  متوسطة   تنموية   نتائج   وتعتبر   اإلنمائي.   المتحدة   األمم   برنامج   مثل   الدولية   التنمية   وكاالت   ذلك   في   بما   اآلخرين، 

  رؤية   النتائج   توفر   الشريكة.   وغير   لشريكة ا   الجهات   مختلف   ومساهمات   النواتج   تحقيق   طريق   عن   نشأت   األجل 
  زمنية.   فترة   خالل   معين   مجتمع   أو   بلد   أو   منطقة   في   أو   العالمي   المستوى   على   سيتغير   ما   أو   تغير   لما   واضحة 
  المخرجات   تحقيق   يمكن   ال   الفرق.   أو  األفراد  بين  المؤسسي  السلوك  أو  األداء  في   بالتغيرات  ترتبط   ما   وعادةً 
 المباشرة".   المشروع   مدير   لسيطرة   تخضع   وال   فقط   احدة و   وكالة   بواسطة   عادةً 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9890
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9890
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8552
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8552
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7157
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7157
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7095
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7095
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment-of-development-results.shtml
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  بل   ،اإلنمائي  المتحدة  األمم   لبرنامج  التابعة  والمشروعات  البرامج  حققتھا  التي  للنواتج  محصلة  المخرجات  تكون  ال  مھم: 
 . التغییر إلحداث النواتج الرئیسیون المصلحة أصحاب یستخدم عندما تحدث

 
 والمجال   الهدف 

  الدليل  هذا   يدعم   . المخرجات  في   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   مساهمات   على   دليالً   المخرجات   تقييمات   توفر
  أمام   به   الخاصة   المساءلة   متطلبات  في   اإلنمائي   المتحدة  األمم   برنامج   يستخدمه   أن   ويمكن   البرامج،   مساءلة 

 مستثمريه.
 

  والثغرات،   والضعف   القوة  جوانب   تحديد   خالل   من   التنفيذ  قيد البرامج  في   األداء   تحسين  المخرجات   تقييمات  توجه
  تحقيق   تعترض   التي   والعقبات  اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   شراكة   إستراتيجية   مالءمة  بمدى  يتعلق   فيما   سيما   ال

  البرامج  إعداد   ةلدور  المستفادة  والدروس   التغيير؛  لنظرية  المدة  منتصف   تعديالت  هذا  يدعم   أن   يمكن   المخرجات. 
 التالية.

 
  للتعاون  المتحدة  األمم إطار  مثل بها، وتسترشد المستوى عالية للتقييمات دليالً  المخرجات تقييمات توفر  أن يمكن 

 الالحق.  التخطيط دعم عن  فضال   والعالمية، واإلقليمية القطرية والبرامج المستدامة، التنمية مجال في
 
 

 
 والتنفيذ   اإلدارة 
 البرامج.  إعداد دورة  نهاية قرب  أو المدة منتصف  في بها والتكليف المخرجات تقييمات إدارة  يمكن

 
  المخرجات،   أحد  تحقيق  نحو  المحرز   التقدم  على  الضوء   المدة   منتصف   مخرجات   تقييمات   تسلط   أن   يمكن  •

  تقييمات   تدعم   أن   يمكن   كما   المسار.   تصحيح  وفرص  المخرجات  تنفيذ  تحديات  لتحديد  فرصة   وتوفر
  القطرية   للبرامج   الالمركزية   والتقييمات   القطرية   للبرامج   المستقلة   التقييمات   المدة   منتصف   مخرجات 
 بهما.   وتسترشد 

  تطوير   تدعم   أن  والتوصيات  لالستنتاجات  يمكن  بحيث  مثالي  توقيت   ذات  النهائية  المخرجات   تقييمات   تعتبر •
  األمم   وبرنامج  المستدامة   التنمية   مجال   في   للتعاون   المتحدة   األمم   إلطار   التابع  الجديد   القطري  البرنامج
  المتحدة   األمم  إطار  تقييم  وقبل  للبرنامج،  األخيرة   قبل  السنة  في   هذا  إجراء  ينبغي  اإلنمائي.  المتحدة
 المستدامة.  التنمية مجال في  للتعاون

 
 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية 

  المخرج   اعتبار  عند   15عكسية.   بصورة  العملو  تقييمها  المراد  (المخرجات)  بالمخرج  المخرجات  تقييمات  تبدأ
 ذلك:  في   ماب المتغيرات، من  عددًا يُقيّم  أن للتقييم يمكن البداية، كنقطة  (المخرجات)

 ال؛  أو نحوه  المحرز  التقدم أو المخرج،  تحقيق  تم قد  كان إذا  ما (أ)   

 خاللها؛ تغير التي والظروف تغيره وسبب  المخرج  تغير كيفية  معرفة  (ب) 

 المخرج؛  تحقيق  نحو  المحرز  اإلنجاز أو التقدم في  اإلنمائي  المتحدة األمم  برنامج  مساهمة  (ج) 

 
15 UNDP المتحدة األمم برنامج مخرجات مستوى تقي�م  ، ي

 . 2011 لعام اإلنمائئ
Level%20_Evaluation_2011.pdf-ance_on_Outcomehttp://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guid 

 

  دورة   فترة   خالل   األقل   على   واحد   مخرج   بتقييم   القطرية   المكاتب   تقوم   بأن   بشدة   يوصى 
    القطري.   البرنامج 

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-Level%20_Evaluation_2011.pdf
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 المخرج.  لمتابعة اإلنمائي المتحدة  األمم  برنامج شراكة  إستراتيجية (د)  

 

 

  عن   ينتج   أن   المحتمل   غير   من   ألنه   نظرًا   الفردية،   المشروعات   بتحليل   المخرجات   تقييمات   تبدأ   ال 
 المخرجات.   مستوى   على   يحدث   عما   فقط   تستعلم   إنها   إذ   كاملة.   أو   مفيدة   معلومات   النهج   هذا 

 

  اإلنمائية   المساعدة   والتنمية/لجنة  االقتصادي   التعاون  منظمة   تقييم  معايير  المخرجات  تقييمات   تطبق  أن   ويتوقع
  ما   المخرجات   لتقييم  المحتملة  األسئلة  بعض  تتضمن  قد   واالستدامة.   والكفاءة  والفعالية  واالتساق   الصلة  وهي
 يلي:

 المحددة؟  النواتج أو المخرجات تحققت ھل  )1
 المخرجات؟  نحو إحرازه مت  الذي التقدم ما  )2
 تحقیقھا)؟  عدم (أو المرجوة المخرجات  تحقیق في  ساھمت التي العوامل ما  )3
 المخرجات؟   في ومساعدتھ اإلنمائي المتحدة األمم برنامج نواتج ساھمت  مدى أي إلى )4
 الفاعلیة؟ في ساھمت  يالت  العوامل ما ال؟ أم وفعالة مناسبة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج شراكة إستراتیجیة كانت ھل  )5

 

 المخرجات   لتقييمات   نموذج   : 7  المربع 

  ،ي   المتحدة  األمم  برنامج  تدخالت  ل�ل  ،2020  مور�تان�ا
  العامة  الس�اسات  وتقي�م  ورصد   وتنف�ذ   تصم�م  لدعم  اإلنمائئ

 للفقراء  المنا�ة
  ،ا�ة إطار  ،2019 تركما�ستان  التنم�ة  لتقي�م ال�ش
  ي   المتحدة  األمم  برنامج  مساهمة  تقي�م  ،2019  ،لفادور الس

ي   اإلنمائئ
 العام  االستثمار   وتنف�ذ   لتخط�ط  القدرات  تنم�ة  �ف

ف  ع�  ي  المست��ني  األساس�ة  الصح�ة الخدمات إ� والوصول   الشاملة التغط�ة ع� وأثرە  والمح�ي   الوطيف
  ،والبيئة  الطاقة مخرجات تقي�م  ، 2019 لبنان 
  ،ان�ا ف  الد�مقراط�ة الحوكمة لمخرجات المدة منتصف  تقي�م  ،2019  ت�ف

 
 

 

نامج  تقي�مات 2.6  اإلقل��ي  ال�ب
 

 

  األمم   برنامج   مساهمات   وكذلك   المرجوة،   النتائج   تحقيق   مدى   اإلقليمية   التقييمات   تُقيِّم   
 اإلقليمي.   البرنامج   وثيقة   في   المبين   النحو   على   التنموية،   النتائج   في   اإلنمائي   المتحدة 

 
 والمجال   الهدف 

  أمام   اإلنمائي   المتحدة  األمم  لبرنامج  الموضوعية   المساءلة  تعزيز  هو   اإلقليمية   البرامج   تقييمات  من   والهدف
    عليه.  والموافقة الالحق  اإلقليمي البرنامج إعداد في لإلسهام توقيتها ويتم التنفيذي، المجلس

 
 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية 

  تكون   أن   ويمكن   مماثلة،  منهجية  تتبع  وقد   القطرية،   للبرامج  الالمركزية  ماتالتقيي  اإلقليمي  البرنامج  تقييمات  تشبه
 البرنامج.  دورة نهاية قرب  أو المدة  منتصف في

 
 
 

وع  تقي�مات 2.7  الم�ش
 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7932
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8727
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
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  في   ومساهمته   المرجوة،   نتائجه   تحقيق   في   المشروع   أداء   مدى   المشروع   تقييمات   تُقيِّم 
 . بها   المرتبطة   التغيير   ونظريات   المخرجات 
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 والمجال   الهدف 
  الموجودة   الروابط  تبين  كما   النواتج،  وإنجازات   المشروع   تنفيذ  ترتيبات  حول   مفيدة   معلومات  المشروع  تقييمات   توفر
 األشمل.  البرنامج مخرجات في  ومساهمته المشروع  نواتج بين

 
  استدامتها   مدى  لتقييم  نطاقها؛   توسيع   أو   مواصلتها  أو  المبادرة   تحسين   هو   المشروع   تقييم   من   األساسي   الهدف 

  دورًا   المشروع   تقييمات   تؤدي   البدائل.   في   النظر  أو  النتائج؛   عن   المساءلة   إلثبات  أخرى؛  بيئات  في   تكرارها  وقابلية
  المانحة   الوكاالت  تطلب  قد  المشروعات.   تمويل   في   المشاركة   والحكومات   المانحة   الجهات   أمام   المساءلة   في   مهمًا 

  الشراكة   اتفاقات  في   التقييم  متطلبات  إدراج  اإلنمائي  المتحدة   األمم   برنامج   من  التكاليف  تقاسم  شركاء  من   وغيرها
 بهم.  الخاصة  بالمساءلة  تتعلق ألسباب  وذلك والمانحين، اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج بين

 
 والتنفيذ   اإلدارة 
  المشروع   وثائق  في  وتضمينها  المصلحة   وأصحاب  الشركاء   مع  المشروع  تقييم  ميزانيات  على  االتفاق  ينبغي

 الصلة.   ذات   المشروع   وثيقة   في   والميزانيات   الخطط   تضمين   يجب   اإللزامية،   التقييمات   لجميع   بالنسبة  وخططه. 
   
 المشروع  تقييم إجراء  يتم متى 

  لضمان   وذلك  )، 1  الجدول  (انظر  أطول  لفترة  تمتد  و/أو  رًاكبي  ماليًا  استثمارًا  تمثل  التي   المشروعات  تقييم  ينبغي
  كما   الشراكة،   بروتوكوالت   تتطلبها  عندما   إلزامية  المشروعات   تقييمات   تكون و   النتائج.   وتحقيق   والمساءلة   التعلم

 األخضر.  المناخ وصندوق  التكيف وصندوق العالمي  البيئة مرفق  حالة  في

 

 

  أو   معينة   مستويات   إلى   المشروعات   تصل   أن   يتوقع   عندما   إلزامية   المشروع   تقييمات   تكون 
 أدناه:   الجدول   في   مبين   هو   كما   تتجاوزها 

 

 اإللزامية   المشروع   تقييمات   مستويات   . 1  الجدول 

 التقييمات  اإللزامية   المشروع   تقييم   مستويات 

  ماليين  5  عن  تزيد فعلية نفقات  أو مخططة ميزانية لها التي  المشروعات
  إجراء  سوى  يلزم فال   سنوات، أربع المشروع  يتجاوز  لم  إذا أمريكي. دوالر 
 16واحد. تقييم

  التقييم و  المدة منتصف تقييم 
 النهائي 

  ماليين 3 بين  تتراوح فعلية نفقات  أو مخططة ميزانية لها  التي المشروعات  
 دوالر.   ماليين 5و دوالر 

 التقييم أو  المدة منتصف تقييم
 النهائي 

  في  األقل،  على واحد تقييم سنوات.  خمس  عن   مدتها تزيد التي المشروعات  
 النهاية في  أو المدة منتصف

  إلى  االنتقال قبل واحد تقييم 17الحقة  أو ثانية مرحلة تدخل  التي المشروعات  
 الجديدة المرحلة

 للتوسع  سابق  تقييم  نطاقها  توسيع في  النظر يتم التي التنمية مبادرات  

 
 التوجيهية   والمبادئ  المنهجية

  االقتصادي   التعاون  منظمة  تقييم  لمعايير  وفقًا  التالية  التوجيهية  األسئلة  ببعض  المشروع  تقييمات  تستعين  أن  يمكن
 ): 1  الملحق ،4 القسم  أيضًا (انظر المشتركة  والقضايا اإلنمائية المساعدة  والتنمية/لجنة

 
16https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0   
وع �دخل  17 ح عندما  ثان�ة مرحلة الم�ش وع موضوع�ة مراجعة خالل من النتائج،  نطاق توسيع �ق�ت وع خالل من أو  للم�ش  جد�د.  م�ش

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0
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 الصلة 
 �وع كان  مدى أي إ نامج ومخرجات   ونواتج   الوطن�ة، التنم�ة أول��ات مع  يتما�ش   الم�ش   القطري، ال�ب

ات�ج�ة والخطة  نامج اإلس�ت ي  المتحدة  األمم ل�ب
 المستدامة؟  التنم�ة وأهداف اإلنمائئ

 الفاعلیة 

 الضعیفة؟  والفئات والنساء للرجال تحقیقھا تم التي الرئیسیة والتغییرات النتائج ما 
  ي  المجاالت ما وع فيها   حقق  اليت   ك�ف  لذلك؟ الداعمة  العنا�  �ي  وما لماذا؟ اإلنجازات؟ أعظم الم�ش

وع �مكن   يوسعها؟  أو  اإلنجازات هذە   من  �ستف�د   أن للم�ش

 الكفاءة 

 �ي  الوارد  اإلداري اله�كل كان  مدى أي إ
وع وث�قة  �ف   الم�ش

ً
ي  فعا�

 المتوقعة؟  النتائج تحقيق  �ف
 �االجتما�ي  الن�ع  وقضا�ا  عامة،  بصورة  المساواة عدم  قضا�ا  لمعالجة الموارد  استخدام تم مدى أي إ  

 خاصة؟  بصورة

 االستدامة 

 �وع  تدخالت   من   المستهدفون  والضعفاء  والنساء  الرجال  س�ستف�د   مدى  أي  إ   المدى   ع�   الم�ش
 الط��ل؟ 

 �ي  الفوائد  ع�  للحفاظ واالقتصاد�ة المال�ة  الموارد  ستتوفر  مدى أي إ وع؟  �حققها   اليت  الم�ش

 
 

 المشروع   لتقييمات   نموذج   : 8  المربع 

 ،وع المدة منتصف  تقي�م  ،2020  با�ستان ات  ف�ضانات  نطاق توسيع   لم�ش  المتفجرة  الجل�د�ة البح�ي
  ،ي  التقي�م  ، 2020 تو�س

ون�ة  المساعدة -  النهائئ  اإلل��ت
 ،ي   التقي�م  ،2020  نيبال

ي   الضع�فة  المجتمعات  و�نعاش  المرن  اإلعمار   إلعادة  النهائئ   (االتحاد   2015  بزلزال   �شدة  تأثرت  اليت
ي  )  األوروئب ي

 الثائف
 وع  المدة  منتصف  تقي�م  ، 2020  إلف��ق�ا،   ل��ي اإلق   المكتب ي   االتحاد   معاهدات  ع�  بالتصديق   "التعج�ل  لم�ش

  األف���ت
 وتوطينها" 

 ، ي ي  التقي�م ،  2020  هاييت
وع النهائئ و�ــــج لم�ش ي   االجتماع�ة  للرابطة ال�ت

 ��ي ج�ي  �ف
  ي  التقي�م ، 2020 ،  السلفادور

وع  النهائئ ي  االنتخاب�ة الدورة "دعم  لم�ش
 2019- 2018  السلفادور"  �ف

 

 

   األخ�ف  المناخ وصندوق التك�ف وصندوق  العال�ي  البيئة  مرفق تقي�مات 2.8
 

 العالمي  البيئة مرفق تقييمات  
 

 والتنفيذ   اإلدارة 
 العالمي.  البيئة مرفق  يمولها  التي والكبيرة   المتوسطة   المشروعات   لجميع  إلزامية النهائية التقييمات

 
  أكثر   قيمتها  تبلغ  التي   العالمي   البيئة  مرفق   بمنحة  تتمتع  (التي  الكبيرة  المشروعات  جميع   تُكمل  أن   يجب  •

 يًا.نهائ تقييمًاو المدة  منتصف مراجعة البرامج وجميع دوالر) مليون  2  من
 قيمتها   تتراوح  التي   العالمي  البيئة  مرفق  بمنحة  تتمتع  (التي  المتوسطة  المشروعات  جميع  تُكمل   أن  يجب •

 المتوسطة.   للمشروعات  اختيارية  المدة  منتصف  مراجعات  نهائيًا.  تقييمًا  دوالر)   مليون  2و  دوالر   500000  بين
 

 الرائدة. لمنظمةا تديره واحدًا تقييمًا للمنظمات   المشتركة   مشروعات ال  تتطلب 
 

 

  األمم   ببرنامج   الخاصة   التقييم   خطط   في   النهائية   والتقييمات   المدة   منتصف   تقييمات   إدراج   ينبغي   
 التقييم.   مصادر   مركز   إلى   وتحميلها   اإلقليمي)   المكتب   أو   القطري   (للمكتب   اإلنمائي   المتحدة 

 
 والتوجيه   المنهجية 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9520
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9520
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  التي   والنهج   اإلجراءات  المدة   منتصف   19وتقييمات   18النهائية   للتقييمات   المنفصل   العالمي   البيئة   مرفق   توجيه   يحدد 
  المرجعية   للشروط  العامة  والخطوط  والنماذج  والمسؤوليات،  واألدوار  التقييم،  عمليات   التوجيه  شمليو  اتباعها.  يجب

 التقييم. معايير مصفوفات  من  ونموذج  التقييم، وتقارير
 

 
  التابع المستقل التقييم مكتب  يقارن  حيث ا جودته   وضمان   مستقلة   بصورة   العالمية   البيئة   مرفق   تقييمات   تنفيذ  يجب 

 العالمي.  البيئة مرفق وكاالت بين النهائية التقييمات جودة العالمي البيئة لمرفق 
 

 العالمي   البيئة   لمرفق   النهائية   التقييمات   نموذج   : 10 المربع   
 

 ،ي  التن�ع   إدماج ع� الحفاظ  ،2020  الهند ي  والبحري   الساح�ي  البيولو�ب
   براد�ش  أندرا  وال�ة �ف

 ،ي  التقي�م  ،2020 بنغالد�ش
وع إلدراج المحم�ة المناطق نظام لتوسيع  النهائئ  المهمة المائ�ة البيئ�ة النظم  م�ش

 ، ف ي  التقي�م ،2019  الصني
ي  لمجموعة النهائئ

 الوطن�ة  -  الرطبة األرا�ف
 ،ي  ر�و  اتفاق�ة أحكام إدماج ،2019  األردن

 الوطن�ة  القطاع�ة  الس�اسات �ف

 

 التكيف صندوق  تقييمات
 

 والتنفيذ   اإلدارة 
  النهائي   للتقييم  دوالر)  مليون   عن  ميزانيتها  منحة  تزيد  التي  (تلك  التكيف  لصندوق  العادية  المشروعات   جميع  تخضع

  ستُجري "   يلي:  ما  على  التكيف  صندوق  تقييم  إطار  ينص  المنفذ.  الكيان  يختاره  خارجي  مقيِّم  يجريه  الذي
 السنة  انتهاء  بعد  المدة  لمنتصف  مستقالً   تقييمًا  التنفيذ  من  سنوات  أربع  من  أكثر  لها  المحدد  والبرامج  المشروعات

  منح   مشروعات   وكذلك  دوالر)،  مليون  إلى   تصل  (التي  الصغيرة  المشروعات  جميع  تخضع.”20 التنفيذ  من  الثانية
 مناسبًا.  ذلك  التكيف صندوق مجلس  رأى إذا النهائي للتقييم االستعداد، 

  21المشروع.   اتفاقية   في  عليه  المنصوص   النحو   على   التكيف  صندوق  مجلس   إلى   النهائي  التقييم  تقارير   تقديم   سيتم 
  والمكتب   القطري   (المكتب   تقييم   خطط   في   التكيف   لصندوق   النهائية   والتقييمات   المدة   منتصف   ت تقييما   إدراج   ينبغي 

 التقييم.   مصادر   مركز   إلى   وتحميلها   اإلنمائي   المتحدة   األمم   ببرنامج   الخاصة   اإلقليمي) 

 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية 
 .  هقبل  من المعتمدة النماذج  وباستخدام المجلس  يقررها عملية  باتباع التقييمات إجراء سيتم 

 

 األخضر   المناخ صندوق تقييمات  
 

 التوجيهية   والمبادئ   المنهجية 

 
18 financedProjects.pdf-supportedGEF-g/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDPhttp://web.undp.or 
19dance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdfhttp://web.undp.org/evaluation/documents/gui   
 framework-fund.org/document/evaluation-https://www.adaptation-/4 التالي: الرابط  عبر االطالع يمكنك  20
:  الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 21  pdf-2017-October-in-amended-content/uploads/2017/08/OPG-fund.org/wp-https://www.adaptation.1 التا�ي

    

 وعات  النهائ�ة  التقي�مات  ب�جراء   الخاص  التوج�ه ي   للم�ش ي   المتحدة  األمم  برنامج  �دعمها   اليت
  البيئة   مرفق  و�مولها   اإلنمائئ

 ،  2020 العال�ي
 وعات  المدة  منتصف  مراجعات  ب�جراء  الخاص  التوج�ه ي   للم�ش ي   المتحدة  األمم  برنامج  �دعمها   اليت

  مرفق   و�مولها   اإلنمائئ
 2014 ،العال�ي  البيئة

 العالمي   البيئة   مرفق   لتقييم   التوجيهية   المبادئ   : 9  المربع 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11208
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12572
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9998
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9711
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf
https://www.adaptation-fund.org/document/evaluation-framework-4/
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdf
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 22حاليًا. التطوير قيد  األخضر المناخ صندوق  تقييم سياسة  

 والتنفيذ   اإلدارة   
  تقييم   (خطط   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   تقييم   خطط   في   األخضر   المناخ   صندوق   تقييمات   جميع   إدراج   ينبغي 

 . التقييم   مصادر   مركز   إلى   وتحميلها   اإلقليمي)   المكتب   أو   القطري   المكتب 

 

 

وع تقي�مات 2.9  األقطار المتعدد  الم�ش
 

 

  أقطار   في   تنفيذها   يجري   التي   المشروعات   هي   األقطار   متعددة   المشروعات   تقييمات   
 23متعددة. 

 
 والتنفيذ   اإلدارة 

  مساهماتها   عن  مسؤولة  المعنية  المكاتب  فإن   المشروع،   إدارة  ألغراض  واحدًا  مشروعًا  اعتبارها  من  الرغم  على
  التقييم   لتنفيذ   مشابهه   التقييم   هذا   تنفيذ   طريقة   ن وتكو   السيناريو،  هذا  في  .متساو  بشكل  المشتركة  النتائج  في

  والتعاون   اإلداري،   الهيكل  على  المشاركة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مكاتب  موافقة  مع  ،أدناه)   (انظر   المشترك 
  متابعة وال  اإلدارة،  استجابات  وتطوير  والنشر،   التقارير،  وإعداد  المقيّمين،  واختيار  المرجعية،  الشروط   صياغة   أجل  من

 به   التكليف  ويصدر  التقييم  يدير  الذي  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  القطري  المكتب  يُسمَّى  التوصيات.  تنفيذ  و
    التنسيق". "مكتب

 
 
 

 المشار�ــــع  مجموعة تقي�مات 2.10
 

 

  مجموعة   أو   فئة   عمل   بتقييم   تقوم   التي   التقييمات   تلك   إلى   المشاريع   مجموعة   تقييمات   تشير 
 القطري.   البرنامج   (مخرجات)   مخرج   أو   ناتج   في   للمساهمة   المصممة   المشاريع   من 

 
 

 والمجال   الهدف 
  مجموعة   أو  ،معين   مخرج    من  جزء  على  يركز  قد  لكنه  ، المخرجات   لتقييم  مشابهًا  المشاريع  مجموعة  تقييم  يكون

  أحد   يقوم   قد   المثال،   سبيل   على  القطري.  البرنامج  نتائج   إطار   في  مختلفة   بمخرجات  المرتبطة  المشاريع   من
  القضائية،   والسلطة   العدالة  إلى   الوصول   تعزيز   في   تساهم   التي  التدخالت  من   مجموعة  بتقييم  القطرية  المكاتب

 المعززة.  الحوكمة  إلى يشير  أكبر مخرج  من  جزء  وهو
 

 والتنفيذ   اإلدارة   
  التقييم،   تمويل   في   المشاريع  من   لعديد ا  مساهمة   إمكانية  مشاريع  لمجموعة   تقييم   إجراء  يتيح   قد  عملي،   منظور  من
  خالل   من  اتالميزاني  على  واالتفاقو  مسبقًا  لذلك  التخطيط  يجب   للمشروعات.  منفصلة  تقييمات  تمويل  من  بدالً 

 المنفذة.  بالوحدة الخاصة  التقييم خطة في المتبع النهج إدراج و األمر، لزم  إذا المشاريع
 

  ينبغي و  بها،   والتكليف  المشاريع  مجموعة   تقييمات   إدارة  اإلنمائي   المتحدة   األمم   لبرنامج   القطري  المكتب   يتولى
 التقييم.   مصادر   مركز   إلى   وتحميلها   اإلنمائي   المتحدة   األمم   ببرنامج   الخاصة   التقييم   خطط   في   إدراجها 

 
22gcf-the-of-policy-https://ieu.greenclimate.fund/evaluation 
23-BRARY/Public/PPM_Design_Multihttps://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LI 

South%20Cooperation%20Projects.docx&action=default-country%20and%20South 
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 التخصص�ة  التقي�مات 2.11
 

 

  األهمية   بالغة   المجاالت   في   اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج   أداء   التخصصية   التقييمات   تقيِّم 
  من   أكثر   أو   واحد   على   يركزون   وقد   التنموية.   النتائج   في   المساهمة   استمرار   لضمان 

  من   العديد   عبر   معينة،   مبادرة   أو   مشروعًا   تفوق   أهمية   لها   التي   المشتركة   الموضوعات 
  أو   القدرات   نمية ت   أو   االجتماعي   النوع   إدماج   مثل   ما،   بلد   في   النتائج   مجاالت   أو   المخرجات 

 الديمقراطية.   الحوكمة   أو   اإلنسان   حقوق 
 
 

  وتحدياتها.   المنظمة  إنجازات  في   كثب   عن  للنظر  تفويضه  من   كجزء   تخصصية   تقييمات  المستقل   التقييم  مكتب  يجري
  أو   الديمقراطية،  الحوكمة   مثل   مجاالت  اإلنمائي  المتحدة  األمم   برنامج   في   التخصصية  التقييمات  أمثلة  تشمل

 االجتماعي.  النوع إدماج مثل المشتركة  الموضوعات 
 

 والتوجيه   المنهجية   
 أسئلة   تلتزم  أن  ينبغي  ذلك،   ومع  المطروح.  الموضوع   حسب   وأسئلتها  ومجالها  التخصصية  التقييمات  أهداف  ستختلف

  والفاعلية   واالتساق   الصلة  ذات   اإلنمائية  المساعدة   والتنمية/لجنة  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقييم  بمعايير  التقييم
 ). 2 المربع واالستدامة(انظر والكفاءة

 
  المزيد   يتوفر    المرأة.   وتمكين   االجتماعي   النوع   إدماج   حول   تخصصي   تقييم   إلجراء  التالية   التقييم  أسئلة  وضع  تم 

 . 4 القسم في  التوجيهية األسئلة من
 

 الصلة 

 �ي  المتحدة األمم برنامج  ساهم مدى أي إ
ي  اإلنمائئ

ي   المساواة  تحقيق  �ف
  والنتائج االجتما�ي  الن�ع �ف

ف  التنم��ة  والتنف�ذ؟   الس�اسة مستوى  ع�  المرأة لتمكني
 �ي  المتحدة األمم برنامج   �قوم مدى أي إ

ي  االجتما�ي  الن�ع اهتمامات بتطبيق  اإلنمائئ
  تصم�مات  �ف

وعاته برامجه/  ي ( م�ش
)  تنظ��ا و  النتائج،  أطر   �ف ات وتحد�د  التغي�ي وعات مؤ�ش   ضمان أجل   من  للم�ش

ي  الدخول عند   "الجودة
ي  المبادرات " تنف�ذ �ف ؟  الن�ع تدمج اليت  االجتما�ي

 الفاعلیة 

   ي  المتحدة األمم  برنامج فعال�ة  مدى ما
ي  اإلنمائئ

ي  والمساهمة االجتما�ي  الن�ع إدماج تنف�ذ   �ف
  التغي�ي  �ف

؟   المؤس�ي
  �امج ساهمت  مدى أي إ وعات ال�ب نامج التابعة األخرى والتدخالت  والم�ش   المتحدة األمم  ل�ب

ي 
ي  اإلنمائئ

ي  المساواة تع��ز  �ف
ي  االجتما�ي  الن�ع �ف  األخرى؟  الضع�فة والفئات  رجالوال  النساء تف�د  اليت

 الكفاءة 

 �ي  المتحدة  األمم برنامج مصادر  تكون  مدى أي إ
  والموظفون/الموظفات،   والزمن�ة، (المال�ة، اإلنمائئ

ة ) بالن�ع  والخاصة الفن�ة والخ�ب ي  المساواة عدم  لمعالجة كاف�ة  االجتما�ي
  االجتما�ي  الن�ع �ف

 ؟ لذلك  الجذر�ة واألسباب 

 االستدامة 
 �ي  �ستمر  أن المرجح من  أو  ستستمر  مدى أي إ

امج فوائد  المستقبل  �ف نامج التابعة  ال�ب   األمم  ل�ب
ي  المتحدة

وعاته اإلنمائئ ف  االجتما�ي  الن�ع ب�دماج  يتعلق ف�ما  األخرى وتدخالته  وم�ش  المرأة؟  وتمكني
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 التخصصية   التقييمات   نموذج   : 11  المربع 

 ،ي   المتحدة   األمم  برنامج  تدخالت   تحل�ل   ، 2020  مور�تان�ا
ي   اإلنمائئ

ف   المساواة   تع��ز   �ف .   بني ف ان�ا،الجنسني ف   ، 2018  ت�ف
نامج مخرجات ع�ب   االجتما�ي  الن�ع  ألثر   المدة منتصف تقي�م  الثالثة  ال�ب

  ،ي   للحوارات  المواض��ي   التقي�م  ،2018  بنما ي   المتحدة  األمم  برنامج  �ّ�ها   اليت
ي   اإلنمائئ

ي   بنما   �ف
نامج  إطار   �ف   لقطري ا   ال�ب

2016 -2020 
  امج  ودعم  الس�اسات  مكتب ي  التقي�م ،2017 ،ال�ب نامج االجتما�ي  الن�ع لختم  الخار�ب ي  المتحدة األمم ل�ب

 اإلنمائئ

 

 

 األثر  تقي�مات 2.12
 

 

  األسر   على   المقصودة)   غير   أو   المقصودة   السلبية،   أو   (اإليجابية   التأثيرات   األثر   تقييم   يستكشف 
  أحد   مثل   معين   إنمائي   نشاط   خالل   من   إنشاؤها   تم   التي   والبيئة   الفردية،   والمؤسسات 

  متوسطة   التأثيرات   وكذلك   المدى   طويل   األثر   إلى   التقييم   هذا   يشير   المشروعات.   أو   البرامج 
 المخرجات.   مستوى   على   المدى 

 
 والمجال   الهدف   
  المستفيدين   على   المباشرة  التأثيرات  تقيَّم   أو  ال   أم  تحققت   قد   األهداف   كانت   إذا   ما  فقط   األثر   تقييمات   تقيس   ال

 التأثيرات   ذلك   في   بما   النتائج،  سلسلة   مستويات   جميع  على  للتأثيرات  الكامل   النطاق  تشمل   إنها  بل   المستهدفين. 
  يتعلق   وفيما   البيئة.  وعلى  االجتماعية   أو  التقنية  أو  المؤسسية  واألنظمة   جتمعات والم  والعائالت   األسر  على  المتتابعة
  بمرور   المدى)   ومتوسطة   (القصيرة  الوسيطة  المخرجات  من   العديد   تؤدي   أن   يمكن  البسيط،   المنطقي  بالنموذج 

  من ف    الزمن.  من  دةمحد  مرحلة  في  األثر  تقييم  في  جميعها  أو  بعضها  تضمين  يتم  وقد  األثر،  إلى  النهاية  في   الوقت
  وظيفة ك   تستخدم   األثر  تقييمات   فإن  ال،   أم  المطلوب  العمل   تؤدي   اإلنمائية  المساعدة  كانت  إذا  ما  تحديد  خالل

 مساءلة. 
 

 والتوجيه   المنهجية   
 إنمائي  ھدف   أو  مخرج  في  تساھم  مشروعاتنا  من  العدید  إن  حیث  األثر  تقییمات  من  جدًا  ضئیًال   عددًا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  یجري

  لوحدات  ینبغي  لألثر،  تقییم  إجراء  المتوقع  من  ویكون  المشروعات  تصمیم  یتم  عندما 24إلیھ.   األثر  إسناد  یصعب  دوًرا   تؤدي   أو  أعم
  المشروع   قبل  ما  مستویات  األساس  خط  مقیاس  سیعطي  ذلك.  توضح  أن  یمكن  التي  والمؤشرات  المتوقع  األثر  نوع  في  تنظر أن  البرنامج

  عدم   (أو  النھایة  في   صحتھا  من  والتحقق  وفحصھا   بانتظام  ومتابعتھا  المشروع،  أھداف   في   ذلك  بعد  الواقعیة  األھداف  تضمین  كنویم
 األثر. تقییم خالل من ا)صحتھا

 
 25األثر. لتقییم مفصًال  توجیًھا المتحدة لألمم التابع التقییم فریق وضع 

 
 

 
كة التقي�مات 2.13  المش�ت

 

 

  يتعلق   فيما   كيان   من   أكثر   بذله   الذي   التقييمي   المجهود   إلى   المشتركة   التقييمات   تشير 
  وتنفيذها   تمويلها   يتم   التي   األنشطة   من   مجموعة   أو   ببرنامج   أو   مشترك،   اهتمام   ذي   بموضوع 

  الموارد   تجميع   وبين   التقييم   عملية   في   التعاون   بين   "التشارك"   درجة   تتفاوت   مشتركة.   بصورة 
 26المشتركة.   التقارير   إلعداد 

 

 
ي  المتحدة  األمم برنامج نفذ  24

ف  ف�ما  لألثر  فقط واحد  تقي�م ع� اشتمل المركزي،  تقي�م 600 اإلنمائئ  . 2017و 2016 عا�ي  بني
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 25  http://www.uneval.org/document/detail/1433 التا�ي
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 26  http://www.uneval.org/document/detail/1620 التا�ي

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8621
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7769
http://www.uneval.org/document/detail/1433
http://www.uneval.org/document/detail/1620
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 مشترك.   كتقييم   تقييم   أي   إجراء   يمكن 
 

 
 إجراء  التقييم  عملية  تتطلب  مشتركة.   تقييمات  إجراء  متزايدة  بصورة  اإلنمائي  المتحدة  األمم   برنامج  من   يُطلب 

 : لتحديد التقييم عملية  في  الفرديين الشركاء  تعاون لمدى  وفقًا التقييم شركاء مع  مناقشات
 

  الشراء؛  ونظام التقييم من  لكل استخدامها ينبغي التي  اإلجراءات 
 األطراف؛  مختلف من تطبيقها ينبغي التي والمساهمات  التمويل طرقو 
  بها.  األطراف جميع وإبالغ العملية إدارة  كيفيةو 

 
  مجال  في للتعاون المتحدة األمم عمل  إطار تقييم المشترك للتقييم الواضحة األمثلة من  القطري، المستوى  على 

  قد   ذلك،   إلى  باإلضافة  الوطنية.  والحكومات   المتحدة  ألمما  منظمات   من  العديد  فيه   تشارك  حيث  المستدامة،  التنمية
  حكومة   أو   /   و   شريك   مع  للمخرجات   مشترك   تقييم   إجراء  في   اإلنمائي   المتحدة  األمم   لبرنامج   القطري  المكتب   يرغب 

 مانحة.  جهة أو  / و
 

 والمجال   الهدف   
  التقييم   فريق  موارد   حزمة  في   يهاعل  الضوء   تسليط   تم   أكبر   وتحديات   فوائد   المشتركة   للتقييمات  يكون   أن   يمكن
  تستغرق  عام،  بشكل  .2  الجدول   في   تلخيصها  وتم  2014   27المشتركة،   التقييمات  بشأن  المتحدة  لألمم  التابع

  جهود   من   المزيد  وتتطلب  األخرى،   بالتقييمات  مقارنةً  منها  واالنتهاء  والتنفيذ  للتخطيط  أطول   وقتًا  المشتركة  التقييمات
  مشتركة،   بصورة  التقييم  عملية  خطوات   جميع   إجراء  يجب   بالتقييم.  المعنيين   المصلحة   أصحاب   بين   وااللتزام  التنسيق

 النهائية. والتقارير األولية المسودة   على والتعليق التقييم فريق  واختيار المرجعية الشروط  على  الموافقة مثل
 

 المحتملة  والتحديات  المشتركة التقييمات فوائد . 2 الجدول  

 المحتملة   التحديات  الفوائد 
 المصطلحات اختالف • والمشروعية  الموضوعية زيادة •
 المرجعية  الشروط  تحضير • الوضع  وتصور  النطاق توسيع •
 التنسيق ترتيبات تعقيد • األقران  من  والتعلم  المتبادلة القدرات تنمية •
 الشركاء  بين السلطة تفاوت • بالمساءلة  الجماعي الشعور تعزيز على  يساعد •
  بين بالشراكة  والشعور  التكاليف تقاسم  يعزز •

 ووحداته المتحدة لألمم التابعة التقييم مكاتب
 أطول  زمنية أُطر •

  المساءلة متطلبات االستنتاجات تتناول ال  قد • متسقة  سياسة  رسائل   تنمية عملية  في مفيد •
 للوكالة  الفردية

 لالستنتاجات أوسع وملكية أكبر مصداقية •
 والتوصيات

  إلى  المتابعة مسؤولية تعميم يؤدي  أن  يمكن •
 التقييم تأثير إضعاف

  أكثر القطاعات متعددة البيانات تفسير يكون  قد • والتعاون  التنسيق يعزز •
 تعقيدًا 

  الجودة  عالية تقييمات عنه  ينتج ما غالبًا •
  للتقييمات اإلجمالي العدد  تقليل في  يساعد  قد •

 تكاليف تقليل وبالتالي - إجراؤها يتم التي
  التي البلدان على اإلدارية  والطلبات المعامالت

 المعونة.  تتلقى

 

 
 والتنفيذ   اإلدارة 
  قائمة  تتوفر 28الفعال:   المشترك   للتقييم  التالية  والتوصيات  الدروس   السابقة  المشتركة   التقييمات  من   تجارب  قدمت 

 وتنظيمها. مشتركة  تقييمات أي تخطيط  في  ستساعد   القسم هذا مرفقات  في  مراجعة
 

 http://www.unevaluation.org/document/detail/1620 التا�ي   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك  27
ي  المتحدة األمم ف��ق من ُمعتمد  28 كة.  بالتقي�مات الخاصة الموارد  حزمة ، 2014 لعام بالتقي�م،  المعيف    المش�ت

620http://uneval.org/document/detail/1 

http://uneval.org/document/detail/1620
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 وبسيط  سلس  إدارة هيكل  على  المحافظة 
 مبكرة  مرحلة  في   أقل)   (أو   معنية  وكاالت   خمس  أو  أربع  من   مكونة   أساسية  مجموعة   وجود   الضروري   من 

 بها قدمًا  للمضي
 اضحة و بصورة والمسؤوليات  األدوار  تحديد 
 بها  االستعانة سيتم التي التقييم توجيهات تحديد 
 ممولة.  وكالة  أو  مانحة جهة  بأي خاصة تقييم وعمليات متطلبات أي من  إستوضح 
 الوقت  طوال  بحثيًا ودعمًا وإدارة  تنسيقًا تتطلب المشتركة  التقييمات ألن  نظرًا كافية   موارد وجو  من التأكد 
 الوكاالت  مشاركة  على  للحفاظ  جيدة ومشاركة اتصاالت إستراتيجية وتطبيق تطوير 
   التقييم فريق  إلى واحد بصوت التحدث على االتفاق 
 مسبقًا)  والمتابعة النشر تمويل  بالفعل  يتم لم (إذا الطوارئ ميزانية ذلك  في  بما الكافي،  التمويل  ضمان 
 ممكن  وقت أقرب  في  المرجعية الشروط  كتابة في ابدأ 
  المرجعية الشروط  في  منه والهدف التقييم من بالغرض  يتعلق فيما  مكاناإل قدر محددًا كن 
 لفريق  الصلة  ذات   المعلومات  جمع  في  مبكرًا  بدأت  قد  الشريكة  المنظمات/الوكاالت   جميع  أن   من  تأكد  

 التقييم 
 ومراجعة   االفتتاحي  واالجتماع  المقيّمين  واختيار  المرجعية  الشروط  لصياغة  كافٍ  وقت   وجود   من  تأكد  

 والنهائية.  األولية  المسودة ريرتقا
 

 

 

  عملية   في   خطوة   كل   ولكن   األخرى،   التقييمات   في   المتبع   النهج   نفس   المشتركة   التقييمات   تتبع 
 القسم.   هذا   ملحق   في   الخطوات   هذه   وصف   تم   األطراف.   جميع   موافقة   إلى   تحتاج   التقييم 

 
 

 

ي  التقي�م عمل�ات 14.2  األطراف  متعددة المنظمات  أو  المانحة  الجهات   من بتكل�ف  تتم  اليت
 

 والمجال   الهدف 
  في   وإدراجها  مسبقًا  لها  التخطيط   ويجب   تقييمات،   إجراء  المانحة   الجهات  من   الممولة   والبرامج   المشاريع  تتطلب  قد  

  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  بين  االتفاقية   في  ذلك  ذكر  فسيتم  إلزامية،  التقييمات  كانت  إذا  المشروع.   وثائق
  التقييمات   هذه  بإجراء  التكليف  يمكن   المشروع.   عقد   في   ويلوالتم  التوقيت   على  االتفاق  وسيتم   المانحة،   والجهة
 اإلنمائي.  المتحدة األمم برنامج خالل  من أو المانحة الوكاالت  خالل من  مباشرة

 
 والتنفيذ   اإلدارة   

  النطاق   تطوير  ذلك   في  بما  تعاونية،   بصورة  وإتمامها  المانحة  الجهات  تطلبها  التي  للتقييمات  التخطيط  ينبغي
  المتحدة   األمم  برنامج   يتأكد  أن   ينبغي   المانحة.   الجهة   مع  مسبقًا   اإلجرائية  المسائل   على  االتفاق   وينبغي   والمنهجية،

  واالنتهاء   له   النهائي  اإلصدار  قبل  عليه  لتعليقا  أجل  من   المسودة  لتقرير  المانحين   الشركاء   مشاركة   من   اإلنمائي
 منه.

 
  التعامل   يتم  التقييم.   مصادر   مركز   موقع   إلى   وتحميلها   البرنامج   وحدة   تقييم   خطط   في   التقييمات   هذه   تضمين   ينبغي 

  حالة  في  بذلك.  المانحة  الجهة  إبالغ  ويجب  عامة  وثائق أنها  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم برنامج  تقييمات  جميع مع
  تحميل   ويجب  الجديد،  التقييم  لتشمل  الخطة  مراجعة  يجب   التقييم،  خطة  في  تضمينه  وعدم  للتقييم  التخطيط  عدم
    التقييم. مصادر  مركز إلى التقييم هذا

 
  األمم   برنامج  على  خاصة  بصورة  تنطبق  التي  الرئيسية  واإلجراءات  اإلدارة  واستجابات  التوصيات  تحميل  ينبغي

  التقييم.   تقرير  من  االنتهاء  من   أسابيع  ستة غضون  في  التقييم  مصادر  مركز   إلى  البرنامج  ووحدة  اإلنمائي  المتحدة
  الرغم على  التقييم، مصادر  مركز  من  اإلنمائي  المتحدة األمم  ببرنامج  تتعلق ال   التي األخرى  التوصيات  حذف  يمكن
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  اإلجراءات   في   المحرز  التقدم   عن  واإلبالغ   التنفيذ  متابعة  إلى   البرنامج  وحدة   تحتاج  التقييم.   تقرير  في   بقائها  من
 جميعًا.  منها االنتهاء يتم  حتى لها المخطط  الرئيسية

 
 والتوجيه   جية المنه 

  والتي   بها،   خاصة   تقييم  ومعايير  توجيه    وثائق  التكليف  عن   المسؤولة   والمنظمات   المانحة   الجهات   لدى   يكون  قد
 المتحدة.  لألمم التابع التقييم وفريق  اإلنمائي المتحدة  األمم  برنامج توجيه إلى باإلضافة  اتباعها يجب 

 
 

 ) PBF( السالم  بناء  صندوق مشروع  تقييمات
 

 والمجال   الهدف 
  متطلبات  أحد  للمشروع  المستقل  التقییم   ویعد 29السالم،  بناء  صندوق  لمشروع  والمالي  التشغیلي  اإلغالق  بشأن  التوجیھیة  للمذكرة  وفقًا

 وتشمل:  المرجعیة الشروط في السالم بناء  صندوق مشروع تقییم أھداف  تحدید تم  المشروع. إغالق
 

  یلي:  ما حیث من المشروع ومالءمة صلة مدى قیِّمت 
o الصلة؛  ذات السالم بناء قضایا وأھم  للنزاع الرئیسیة الدوافع معالجة 
o  للبلد؛  الوطنیة واألولویات السالم لبناء الوطنیة السیاسة مع والتوافق 
o  البلد؛ في المتحدة لألمم المضافة القیمة من یستفید  المشروع كان إذا ما ومعرفة 
o  والنوع   للشباب  واالستجابة  الحدود،  عبر  الصراع   دینامیات  مثل  المشتركة  للقضایا  المشروع  معالجة  ومدى 

 د.البل في االجتماعي
 تحقیق   وتعزیز  البلد  في  النزاع  عامل  من  الحد  في  ملموسة  بصورة  السالم  بناء  صندوق  مشروع  مساھمة  مدى  تقییم 

 . 16 الھدف سیما وال المستدامة، التنمیة أھداف
 قیمة وال  والتشغیل  اإلدارة  وأنظمة  المؤسسیة،   والترتیبات  بھ،   الخاصة  التنفیذ  إستراتیجیة  ذلك   في  بما  المشروع،  كفاءة  تقییم  

 المشتركة.  المشاریع خالل من األموال من المستفیدین من العدید بین فیما العمل بتوزیع یتعلق فیما سیما ال المال، مقابل
 وسمح  ،واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاص  األعمال  جدول  عزز  قد  السالم  بناء  صندوق  من  المقدم  الدعم  كان  إذا  ما  تقییم 

 االجتماعي.  النوع في  المساواة عن مسؤوًال  وكان السالم، بناء عملیات في  المرأة مشاركة على خاصة  بصورة بالتركیز
 النزاع. ظروف یراعي نھج خالل من المشروع تنفیذ تم قد كان إذا ما تقییم 
 المشروع.  عن الناشئة والخبرات واالبتكارات الجیدة الممارسات توثیق 
 المستقبلیة.  البرامج إلعداد للتنفیذ قابلة توصیات تقدیم 

 
 والتنفيذ   اإلدارة   

 التقییم  بمتطلبات المستفیدة الوكاالت تذكیر ینبغي .وجدت حیثما السالم  بناء صندوق  أمانة إشراف  تحت التقییم، المستفیدة الوكاالت تدیر
  على   السالم  بناء  صندوق  توجیھ  یشدد   التقییم.  ومخرجات  المرجعیة  الشروط  ذلك  في  بما  التقییم،  عملیة  على  واإلشراف  الدعم  ری توف  و

  على   السالم  بناء  صندوق   سیاسات   تنص  حیث  الجودة،  عالیة  تقییمات  لدعم  االستثمار  أجل  من  كافیة   میزانیات  ضمان  إلى  الحاجة 
 والتقییم.  للمتابعة المشروع ةمیزانی  إجمالي من المائة في 7- 5 عن یقل ال ما  تخصیصر

 
 والتوجيه   المنهجية   
 التقييم  مديري  لتوجيه  تتوفر   والتي  المشروع،   بتقييمات  الخاصة   المرجعية  لشروط   نموذجًا  السالم  بناء   صندوق  طور 

  السالم   بناء  صندوق   مشروع  تقييمات  هيكلة  يمكن  السالم.  بناء  تدخالت  بتقييمات  الخاصة   بالسمات   يتعلق  فيما
 : التوجيهية لألسئلة التالية األنواع  حول

 

 الصلة 
 النزاع؟  تحلیل في  المحددة السالم وعوامل الصراع دوافع بمعالجة یتعلق فیما  صلة  ذا المشروع كان ھل 
  أثناء   الدولة  في   الرئیسیة  وتحدیاتھ  السالم  بناء  بأھداف   یتعلق  فیما  وإستراتیجیًا  مناسبًا  المشروع  كان  ھل  

 التنفیذ؟  عملیة طوال الصلة استمرت ھل المشروع؟ تصمیم

 الفاعلیة 

  اإلستراتیجیة   الرؤیة  في  وساھم  منھ  المرجوة  األھداف  السالم  بناء  صندوق   مشروع  حقق  مدى  أي  إلى  
 للصندوق؟ 

 للنوع  المراعي  السالم  بناء  ودعم  االجتماعي  النوع  بإدماج  السالم  بناء  صندوق مشروع  قام مدى  أي  إلى 
 موضوعیة؟  بصورة االجتماعي

 
29-ure_https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_clos  

_2020.pdf 

https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_closure_-_2020.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_closure_-_2020.pdf
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 االستھداف   حیث  من  السالم  بناء  صندوق   مشروع  استھداف  إستراتیجیة  ووضوح  مالءمة   مدى  ما  
 واالستفادة؟   الجغرافي

 مستوى   على  كافیة  بصورة  السالم  بناء  بنتائج  المتعلقة  البیانات  على  یحصل  المشروع   متابعة  نظام  كان  ھل  
 ؟   مخرجاتلل  مناسب

 الكفاءة   
  وع داخل والتنسيق والتخط�ط العام التوظ�ف  كفاءة  مدى ما ي  (بما  الم�ش

ف   ما  ذلك �ف   المستف�دين بني
كاء التم��ل من وع أموال �سل�م تم هل المصلحة)؟  وأصحاب المنفذين وال�ش ي  وأ�شطته الم�ش

  �ف
 المناسب؟  الوقت

 االستدامة 

 في  المحددةو  نطاقًا  األوسع  اإلستراتیجیة  المخرجات  في  السالم  بناء  صندوق   مشروع  ساھم  مدى  أي  إلى  
    ؟المحلیة التشریعیة والسیاسات األعمال وجداول   اإلستراتیجیة الخطط

 الوطنیة/   الملكیة  تعزیز  ذلك  في  (بما  واالنسحاب  لالستدامة  مناسبة  إستراتیجیة  المشروع  تصمیم  تضّمن  ھل  
 نھایة   بعد  السالم  بناء  في  اإلیجابیة  التغییرات  لدعم  ذلك)  إلى  وما  الوطنیة   القدرات  واستخدام  حلیة،الم

 المشروع؟ 
 مالیًا؟ محفًزا المشروع كان مدى أي إلى 

  ظروف   مراعاة 
 النزاع 

 وع  اتبع هل ا  السالم بناء صندوق م�ش ا  نهج� اع؟   ظروف  مراعاة تجاە   واضح� ف  ال�ف
  كاف�ة   المتحدة  األمم  غ�ي   من  المستف�دة  والمنظمات  المتحدة  لألمم  الداخل�ة  القدرات  كانت  هل  

اعات؟  ظروف  يرا�ي  مستمر   نهج اتباع لضمان ف  ال�ف
 وع  كان  هل   الم�ش

ً
 مقصودة؟  غ�ي  سلب�ة  آثار  أي  عن   مسؤو�

 المقصودة؟   غ�ي   اآلثار   متابعة   إمكان�ة  يتيح  لمتابعة  ونظام  الس�اق  لمتابعة  مستمرة  عمل�ة  هناك  كان  هل 
 

 19.30- كوفيد بسياق يتعلق فيما التقييمية للعمليات مرجعية قائمة  السالم بناء صندوق  طور  كما  

 

 األوروبية   المفوضية   إدارة   تقييم   توجيه   وثائق    : 12 المربع   
 

 31DEVCO) DG(  والتنمية الدولي للتعاون العامة المديرية ▪
 32للحماية المدنية األوروبية وعمليات المساعدة اإلنسانية العامة المديرية  ▪
 33والحضریة  اإلقلیمیة للتنمیة العامة المدیریة ▪

 
:   الرابط ع�ب  االطالع �مكنك 30  https://www.un.org/peacebuilding/fund/documents/guidelines التا�ي
31evaluation_en-and-impact/monitoring-partnerships/our-https://ec.europa.eu/international   
32evaluations/evaluations_en-https://ec.europa.eu/echo/funding   
33https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/   

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/
https://www.un.org/peacebuilding/fund/documents/guidelines
https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-impact/monitoring-and-evaluation_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/
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ك  التقي�م  العتبارات مرجع�ة   قائمة . 1 الملحق   المش�ت
 

               
 
 
 
 
 
 
 

  

 الشركاء تحدید .2

 .بالملكية وشعورهم مشاركتهم لضمان مبكرة مرحلة في التقييم شركاء اختر

 اإلدارة ھیكل .3

 على تشرف توجيهية مجموعة على المشترك التقييم إلجراء المرشح الهيكل يشتمل أن يمكن
 السلس. التنفيذ لضمان مصغرة إدارة ومجموعة التقييم عملية
كة منظمة كل عن ممثل من التوجيه�ة المجموعة تتألف� .  ك�ان وكل �ش  حكو�ي
 وط ع� التوجيه�ة المجموعة توافق اف التقي�م ف��ق و�ضمن المرجع�ة، ال�ش  و�حقق �م،التقي ع� اإل�ش

ي  التوازن
 النتائج.  استخدام عن المسؤول�ة و�تحمل النهائ�ة التقي�م أحكام �ف

 العمل تقسیم .4

 بشأن التقييم شركاء مع اإلنمائي المتحدة األمم برنامج لوحدة العليا اإلدارة تتفق أن ينبغي
 التقييم. عملية بداية في العمل وتقسيم القرار صنع ترتيبات
ي  الموجود الشخص �شمل وهذا

ي  الق�ادي الدور يتو� الذي اإلدارة مجموعة �ف
 الخطوات من خطوة كل �ف

ي  الالحقة
 التقي�م.  �ف

 ي
فاع لحل ط��قة تحد�د ينب�ف  تنشأ.  قد مشكالت أي مع للتعامل ال�ف

 المرجعیة الشروط صیاغة .5

 تحدد والتي للتقييم، المرجعية الشروط صياغة في المبادرة زمام واحد طرف يأخذ أن العملي من
 مصالح تضمين وينبغي عليها وتتفق المسودة الشريكة المنظمات تناقش أن ينبغي العمل. نطاق
 المرجعية. الشروط في عليها واالتفاق المعنية األطراف جميع

ك تقي�م إ� الحاجة �شأن قرار اتخاذ.1  مش�ت

 مشتركًا. تقييمًا يتطلب المشروع أو البرنامج كان إذا ما تقييم الضروري من
 نامج كزر هل ي  المخرجات أحد ع� ال�ب  المشاركة؟ والوكاالت القطاعات مع تتقاطع اليت
 ك هل ي  �ش�ت

نامج تم��ل �ف كاء ال�ب  متعددون؟ �ش
 ك التقي�م س�قلل هل  التقي�م؟ معامالت تكال�ف من المش�ت
وع تقي�م �مكن هل  التقي�م)؟ (قابل�ة الم�ش
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 استخدامھا سیتم التي اإلجراءات تحدید .6

 وقت وإتاحة للتكيف المرونة توافر المهم ومن للتقييم، مختلفة نُهجًا المختلفة اتالمنظم تتبع
 يلي: بما القيام المنفذة للوكاالت يمكن االختالفات. هذه عن الناجمة التأخيرات لمراعاة إضافي

واحدة بجهة الخاصة واإلجراءات األنظمة باستخدام التقي�م إدارة ع� الموافقة 
 ي  األنظمة ع� واالتفاق محاور إ� التقي�م تقس�م أو  المحاور.  تلك إلدارة استخدامها سيتم اليت
 أيًا التقرير إنهاء وإجراءات الميزانية، إعداد ونهج دوقواع المناسبة، القوالب المتبع النهج وسيحدد 

 التقييم. بدء قبل النُهج هذه على االتفاق يجب النهج. هذا كان

 التمویل طرق .7

 المفضل التمويل نهج يكون أن ينبغي القيادة، زمام سيتولى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج كان إذا
 واحدة وكالة تديره االستئماني) الصندوق (يشبه صندوق في للشركاء المالي الدعم تجميع هو

 الفردي (الشركاء) للشريك يمكن ذلك، من وبدالً  بالعملية. المتعلقة التكاليف جميع ويغطي
 المحاور اإلنمائي متحدةال األمم برنامج يغطي بينما التقييم محاور بعض يمول أن (الفرديين)

 والتنسيق. المعامالت تكاليف من النهج هذا يزيد األخرى.

 المقیّمین اختیار .8

 الشركاء مع بالتشاور التقييم، فريق تعيين مسؤولية المشترك التقييم شركاء أحد يتولى أن يمكن
 قائد تعيين ينبغي ذلك، ومع بخبراته. الشركاء من شريك كل مساهمة هو اآلخر والخيار اآلخرين.

 نهائي تقرير وإعداد والتنظيم السلس التنفيذ في للمساعدة عليه الشركاء وموافقة التقييم لفريق
 .5 القسم في المقيِّم تعيين بشأن توجيهات على العثور يمكن للتقييم.

 التقییم نشر إستراتیجیات .9

 ةالواقعي األخطاء لتصحيح الفرصة لديهم أن على الشركاء يتفق أن ينبغي مشترك، تقييم إلجراء
 وينبغي والخالصات، االستنتاجات في الموجودة االختالفات معالجة يستحيل عندما التقرير؛ في

 والتوصيات. الخالصات مسؤولية المقيمون يتحمل أن وينبغي التقرير؛ في المخالفة اآلراء تضمين
 ياناألح بعض في مفيدة المنفصلة التقييم بنتائج السماح مثل التدابير بعض تكون قد ذلك، ومع

 التقارير. إلعداد أو للمساءلة معينة متطلبات لديهم الذين للشركاء

 التوصیات وتنفیذ والمتابعة اإلدارة استجابة .10

 برنامج في الموجودة التقييم تقارير من تقرير كل وتوصيات نتائج متابعة المديرين جميع على يجب
 وجماعية فردية بصورة به القيام يجب ما على االتفاق الشركاء على يجب اإلنمائي. المتحدة األمم

 المتحدة األمم لبرنامج يجوز تنفيذها. يتم التي التغييرات حالة لرصد للمتابعة آلية بشأن قرار واتخاذ
 المتحدة األمم ببرنامج الصلة ذات التوصيات اختيار التقييم سياسة متطلبات مع تماشيًا مائياإلن

 التوصيات. هذه على تركز إدارية استجابة وإعداد اإلنمائي
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 تقي�م خطة  إعداد  .3
 

 
 

 

تعد خطة التقییم وثیقة إلزامیة وإستراتیجیة توضح التقییمات الُمخطط لھا ألي برنامج قطري، وتستخدم  
لمراجعة مدى التقدم. نظًرا ألن خطة التقییم وعملیات التقییم الخاصة بھا تدعم عملیات ُصنع القرارات  

 ة، ینبغي أن تعكس األولویات البرمجیة. اإلداری

 

 

 
 المقدمة  

 

1 
 
كما أن الوحدة البرمجیة تُخطط ألنشطتھا على مدار فترة إستراتیجیة معینة (على سبیل المثال: فترة البرنامج القطري)، من المھم أیًضا  

على كل المستویات (المشروع    التنمیة الُمتفق علیھا و مخرجات  لفحص تقدمھا نحو تحقیق أھداف  التخطیط للطریقة التي ستتبعھا  
) فحص  2) دعم تصحیح المسار عند الحاجة؛  1والبرنامج، والمخرجات، وما إلى ذلك). یعد التخطیط للتقییم أمًرا ضروریًا من أجل:  

 . ) استخالص النتائج (في حال التقییمات النھائیة أو الختامیة)3مستوى التقدم (في حالة تقییمات منتصف المدة والمراجعات)؛  
 

الُمتفق علیھا  التقییم  التزامات  تحقیق  الُمحرز في  التقدم  لمراقبة  باستمرار  وتُستخدم  إستراتیجیة،  بمثابة وثیقة  التقییمیة  الخطة  ، تعد 
والتوصل إلى نتائج تقییم لدعم عملیة التغییر، والمساعدة في جمع المعلومات، وتوجیھ عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تكون خطة  

 
اتب  یُشیر ھذا القسم إلى المكتب القطري كوحدة برمجیة رئیسیة، إال إن المبدأ التوجیھي ینطبق بالمثل على وحدات البرنامج األخرى مثل المك 1

 اإلقلیمیة. 

الثالث المبادئ التوجیھیة بشأن كیفیة إعداد خطة تقییم واستخدامھا والتي ستوفر تغطیة تقییمیة مناسبة للبرنامج (على  یوفر القسم  
سبیل المثال البرنامج القطري في حالة المكاتب القطریة). یذكر ھذا القسم بالتفصیل ما الذي یجب إدراجھ في أي خطة تقییم، وكیفیة  

 جعة، وعملیة الموافقة علیھا، وكیفیة تحدیث خطة التقییم. تحدید تكلفة الخطة، والمرا
 



 

 

 

2 

یجب أن تضمن    2) كملحق یتم تقدیمھا للمجلس التنفیذي للحصول على الموافقة. CPDتقییم مصحوبة بمسودة لوثیقة البرنامج القطري (ال
میة  الوحدات البرمجیة أن تكون خطة التقییم وسیلة تعلیم فعّالة وأداة مساءلة، وأنھا لیست فقط وثیقة إلزامیة تحتوي على التقییمات اإللزا

 فقط. 
 

  وضع   للمكتب القطري من أجل  السنوي  اجتماعال ب مراجعة خطة التقییم سنویًا، كما أنھ یجب تنقیحھا وتعدیلھا حسب الحاجة. یقدم  یج 
 . في منتصف العام  مراجعة  لخطة التقییمیوصى بشدة أیًضا إجراء  كما  خطة التقییم.    لمراجعة  جیدةفي بدایة السنة فرصة     لعملخطة ا

 
 

 تقي�م   خطة  إعداد  األو�:  الخطوة  
 

مع  وثیقة كل برنامج قطري   تقدیم خطة تقییم محددة الوقت والتكلفة بصورة كاملة للمجلس التنفیذيیجب على الوحدات البرمجیة  
وإقلیمي وعالمي للموافقة علیھا. یجب أن تكون الخطة إستراتیجیة وعملیة وفعّالة من حیث التكلفة وتتضمن تقییمات لمختلفة (مشروع  

رنامج ومخرجات، وما إلى ذلك) والتي ستساھم في إصدار أھم المعلومات وأكثرھا فائدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائھ  وب 
 إعداد البرامج في المستقبل. یجب أن تتضمن الخطة المسؤولیة والتعلم من التنفیذ.  من أجل 

 
وھو  مرفقة مع مسوغ منطقي للتقییم:  یجب أن تكون كل خطط التقییم    ) من أجل المراجعة،PACعند التقدیم للجنة تقییم البرامج ( 

كلمة) یشرح مبررات التقییم المشمولة في الخطة. ویكون ذلك لالستخدام الداخلي فقط، ویجب أال یُقدم    300نص مختصر (بحد أقصى  
 للمجلس التنفیذي. یجب أن یشرح المسوغ المنطقي للتقییم التالي: 

 
  .كیفیة مساھمة التقییمات في التعلم، والمسؤولیة، وتحقیق النتائج اإلستراتیجیة 
  .الكیفیة التي توفر بھا التقییمات التغطیة الكافیة والمتوازنة لمجاالت مشاركة وحدة البرامج 

 
 معنیة في إعداد خطة التقییم.البرنامج القطري، یجب إشراك الحكومة، والشركاء، والجھات ال   تطویر  اتعملی   في جمیعوكما ھو الحال  

 . نفسھا  البرنامج القطري  إعداد عملیةوبالتالي، یجب إعداد خطة التقییم خالل 
 

 

  عمل  یتقود اإلدارة العلیا لوحدة البرنامج عملیة إعداد خطة التقییم، كما أنھا مسؤولة عن تنفیذھا. وعموًما، 
على التنسیق مع فرق البرنامج والجھات المعنیة األخرى فیما یخص     المنسقین المعنیین بالمتابعة والتقییم

ھا وسبب ذلك. یجب أن تكون جھات التنسیق إعداد خطة التقییم من أجل تحدید التقییمات التي یجب إجراؤ
 اإلقلیمیة المعنیة بالتقییم ُمدرجة أیًضا في مراجعة مسودة خطط تقییم المكتب القطري. 

 
 
 

 التقي�م  خطة  محتوى  الثان�ة:  الخطوة  
 

التقییمات المقترحة، باإل  تقییمھ، یجب أن تحدد وحدات البرنامج أوًال الھدف من  ضافة إلى العوامل  عند اتخاذ قرار بما سیتم 
األخرى (مثل أولویات المكتب القطري، والمجاالت الناجمة عن الشراكة أو فُرص توسیع النطاق الُمحتملة) والتي یُمكن أن تؤثر 

 على أھمیة التقییمات واستخداماتھا. 
 

التقییم لكل    نھًجا متوازنًا یضمن إجراء  تتبع  القطري وُمخرجاتھ، كما یجب أن  البرنامج  التقییم أھداف  یجب أن تعكس خطة 
 المجاالت البرمجیة لتوفیر أوسع نطاق للمسؤولیة والتعلم. 

 
 یجب أن یتم فحص محتویات خطة التقییم في مقابل المعاییر التالیة:  

 
 ذات میزة إستراتیجیة: تعد التقییمات المخطط لھا   .1

)a( التقییمات التي توفر معلومات أساسیة لصنع القرار والتعلم؛ 
)b(   النطاق توسیع  الشراكة، وفُرص  الناجمة عن  والمجاالت  البرنامج،  أولویات وحدة  تعالج  التي  والتقییمات 

 3الُمحتملة، والقضایا الُمشتركة. 
 

 اإلمكان: تعد التغطیة التقییمیة شاملة وموزونة قدر  .2
)a(   تم تضمین مجموعة من التقییمات (المخرجات، والمشروع، والتقییمات الموضوعیة، وغیر ذلك) في خطة

 
2https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Form

ulate%20Programmes%20and%20Projects_Evaluation%20Plan%20Template.docx&action=default 
على سبیل المثال، النوع االجتماعي، أو منع األزمات والتعافي منھا، أو تمكین الشباب، أو فیروس عوز المناعة البشري / متالزمة نقص   3

 المناعة المكتسبة (اإلیدز)، أو حقوق اإلنسان، أو الحوكمة. 



 

 

 

3 

یجب أن تؤكد أي عملیات مراجعة على الحفاظ على التركیز    4لتوفیر تغطیة تقییم شاملة للبرنامج.التقییم  
 في التقییم الشامل. 

 
 یتم تضمین جمیع التقییمات اإللزامیة:  .3

)a( تقییم) ات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامةUNSDCF  واحد لكل دورة من دورات ذلك) (
 ؛5اإلطار) 

)b(  ) العالمي  البیئة  لمرفق  النھائیة  المشاریع  GEFالتقییمات  لكل  البیئة و  بیرةوالكالمتوسطة  )  مرفق  یمولھا  التي 
 6العالمي ؛

)c(  ؛الكبیرةمراجعات منتصف المدة لمرفق البیئة العالمي بالنسبة للمشاریع 
)d(  مشاریع صندوق التكّیف وصندوق المناخ األخضر حسب االقتضاء؛ 
)e(  .تقییمات اتفاقیة المانح/تقاسم التكالیف 

 
 7في بالمعاییر التالیة: ت التي  تقییمات المشروع  إدراج  .4

)a(   مالیین دوالر أمریكي على  5یجب أن تعمل المشاریع ذات المیزانیة الُمخطط لھا أو النفقات الفعلیة التي تتخطى
 8إجراء تقییم منتصف المدة وتقییم نھائي؛و تخطیط  

)b(   مالیین    5مالیین دوالر أمریكي و  3یجب أن تعمل المشاریع ذات المیزانیة الُمخطط لھا أو النفقات الفعلیة التي بین
 9إجراء إما تقییم منتصف المدة وإما تقییم نھائي؛ودوالر أمریكي على تخطیط و  

)c(  تقییم نصف المدة أو تقییم على تخطیط وإجراء    10یجب أن تعمل المشاریع التي تكون مدتھا أكثر من خمسة أعوام
 نھائي؛ 

)d(  11إجراء تقییم لھا؛بتخطیط ولمشاریع التي تدخل في المرحلة الثانیة تقوم ا یجب أن 
)e(  .یجب تقییم مبادرات التنمیة التي یُنظر في توسیع نطاقھا قبل التوسیع 

 
 : واقعیاالتوقیت، والتكالیف، والموارد، والتسلسل  أن یكون  .5

)a(    كامل. عند إعداد تقویم تقییم،  ال  تقییمال تقویم    في  توقیت التقییمات  بعین اإلعتبار  خطة التقییم    تأخذ  یجب أن
المخطط    نشطة  الرئیسیة األقي  والمساھمة    من التقییم  یسمح باالنتھاء  التقییم  من المھم التأكد من أن توقیت

من قَِبل وحدة التنفیذ مثل تقییمات النتائج وتقییمات إطار األمم    التي یتم تنفیذھا  التقییمات األخرى   في ، ولھا
المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة والتقییمات المستقلة للبرامج القطریة التي یتم إجراؤھا من قَِبل  

 مكتب التقییم المستقل؛   
)b(   التقویم عدم جمع التقییمات مع بعضھا إلنجازھا في الوقت نفسھ، مثل إنجازھا في نھایة فترة  یجب أن یضمن

البرنامج القطري أو نھایة السنة  (عندما تكون ھناك حاجة إلى تقدیم تقاریر أخرى)، إذ یؤدي ذلك إلى زیادة  
 العبء على الموارد البشریة والتأثیر على الرقابة؛ 

)c(  م والتقویمات أنھ ینبغي استكمال التقییمات وتحمیلھا إلى مركز مصادر التقییم یجب أن تراعي خطط التقیی
 بحلول شھر دیسمبر؛

)d(    ،التقییمات متوفرة. لمعرفة مزید من التفاصیل التقییم واقعیة وأن تكون تمویالت  یجب أن تكون تكالیف 
 (تحدید التكلفة).     3.4یرجى الرجوع إلى القسم الفرعي رقم  

 
 النظر في العوامل المؤثرة والُمعیقة بصورة كاملة: تم یأن  .6

. وتشمل  كاملة  التقویم خطة  خطة التقییم و  وضعیجب مراعاة المخاطر االجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، والبیئیة عند  
تي یمكن أن تؤثر على  األمثلة على ذلك االنتخابات (الوطنیة والمحلیة)، واالحتفاالت الثقافیة والدینیة، والمواسم الممطرة (ال

 
  على سبیل المثال، إذا كانت ھناك وحدة برنامج تركز بدرجة كبیرة على مجموعة المشاریع الكبیرة لكوارث إدارة المخاطر، یجب أن یظھر ذلك  4

 في خطة التقییم الخاصة بھا. 
ألمم المتحدة اإلنمائي، وذلك ألنھا  یجب أن تكون تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة مجدولة في خطة تقییم برنامج ا  5

ألمم المتحدة  توفر تغطیة تقییمیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ومع ذلك، من المعروف أن ھذه التقییمات ال تخضع إلطار التحكم التابع لبرنامج ا 
 إلنمائي. اإلنمائي، ولم یتم تقییم جودتھا من قِبَل مكتب التقییم المستقل لبرنامج األمم المتحدة ا 

ملیون دوالر في صنادیق   2یُطلق مصطلح المشاریع متوسطة الحجم التابعة لمرفق البیئة العالمي على تلك المشاریع التي یصل رأس مالھا إلى   6
 في صندوق المنح.  ملیون دوالر 2المنح، أما المشاریع الكاملة التابعة لمرفق البیئة العالمي فھي تلك المشاریع التي یصل رأس مالھا إلى أكثر من 

نفسھ،  یمكن أن تطلب المكاتب القطریة من جھة التنسیق الخاصة بالتقییمات اإلقلیمیة استبعاد التقییمات بناًء على مبررات معقولة. وفي الوقت   7
یكون تقییم مشروع  إذا كان ھناك مشروع واجب التقییم كجزء من الُمخرجات، أو كجزء من مجموعة مشاریع، أو التقییم الموضوعي، یمكن أن 

 منفصل أمًرا غیر ضروري. 
 إذا كانت مدة للمشروع تقل عن أربع سنوات، فسیُطلب إجراء تقییم واحد فقط.  8
ة  یساعد ذلك على تغطیة المشاریع وال یغطي خدمات التنمیة. على الرغم من أنھ یوصى بأن تقوم وحدات البرنامج بتقییم مشاریع خدمات التنمی  9

 إنھ یمكن تغطیة كفاءة التسلیم من خالل عملیات التدقیق. الكبیرة، إال 
 یجب تقییم المشروعات التي تتخطى مدتھا خمس سنوات في غضون ستة أشھر إذا لم یتم تقییمھا بعد.   10
 یدخل المشروع مرحلة ثانیة عندما یُقترح توسیع نطاق النتائج من خالل مراجعة جوھریة للمشروع أو مشروع جدید. 11



 

 

 

4 

السفر)، وأوقات الزراعة والحصاد، وھي األوقات الذي یمكن أن یكون فیھا أفراد المجتمع مشغولین للغایة. كل ھذه األمور  
 معھم المقابالت ومجال جمع البیانات. ستجرى یمكن أن تؤثر على مدى توفر األشخاص الذین  

 
 

 التقي�م  خطة  موارد   وتحد�د  التكلفة تحد�د   الثالثة:  الخطوة  
 

زانیة یعد تحدید تكلفة خطة التقییم أمًرا مھًما للغایة ویجب أن یكون واقعیًا، ومتعلقًا بمتطلبات نطاق التقییم، فضًال عن تعلقھ بحقائق می  
المستقل   التقییم  لمكتب  السنوي  التقریر  یوضح  القطري.  السنویة  والمكتب  التكالیف  متوسط  التقییم  بعملیة  ألنواع مختلفة من الخاص 

في الملحقات)، والذي یجب أن یُستخدم كتوجیھ، على الرغم من أنھ ستكون متوفر  التقییمات حول العالم، وكذلك على المستوى اإلقلیمي (
 .فیھا ھناك اختالفات بین المكاتب القطریة 

 
ملیة  ینبغي لوحدات البرنامج تقدیر المتطلبات المالیة وموارد التمویل لكل عملیة تقییم في خطة التقییم واإلشارة إلیھا. عند تقدیر تكلفة ع 

 تقییم، من المھم مراعاة مجال التقییم، وعمقھ ومدتھ، فضًال عن تكوین فریق التقییم المخطط لھ. 
 

 

ھ، كانت ھناك حاجة لوقت أطول وعمل ُمفصل أكثر للتحضیر من قِبَل وحدة  كلما زاد مدى تعقید التقییم ومجال 
البرنامج المسؤولة، ولعملیة جمع البیانات من قِبَل فریق التقییم، وذلك سیزید من الرسوم اإلجمالیة للمقیّمین  

 وبالتالي سیزید من إجمالي تكالیف التقییم. 
 

التقییم. ینبغي أن تكون وحدات البرنامج واقعیة من حیث مجال التقییم والتعقید فیما یتعلق  وھناك اعتبار آخر وھو تكلفة سفر فریق  
 بالموارد المتاحة. وفي النھایة، یجب على وحدة البرنامج مراعاة تكالیف التواصل والتعمیم لیكون تعمیم تقریر التقییم على نطاق أوسع. 
 

 

من مجالھا، ونتائجھا، وجودتھا، ومصداقیتھا. عند    كبیرة  سیؤدي نقص تمویل التقییمات إلى الحد بدرجة   
 تحدید موارد تمویل للتقییمات، یجب أخذ ما یلي في االعتبار: 

 
   ل  یتم تخصیص موارد مالیة محددة یجب أن  / الالمركزیة  المخرجات وتقییمات البرنامج القطري  في میزانیة     تقییمات 

البرنامج القطري.  وكحل بدیل، یجب أن تحتوي المشروعات ذات الصلة على بند میزانیة للسماح بتوفیر موارد كافیة لتقییم  
 المخرجات.   

 أنشطة المتابعة.  مختلف عن على بند میزانیة من أجل أنشطة التقییم،  تقییمات المشروعیجب أن تحتوي 
   أن المشاریع   تمول یمكن  مجموعة  الموضوعیة   Portfolio Evaluations  تقییمات    Thematic  والتقییمات 

Evaluations  تقییم النتائج.من أجل ا من مختلف المشاریع ذات الصلة 
   مخطط المیزانیة الُمقترح.  العالمي للتقییم النھائي وتقییم منتصف المدة لمرفق البیئة توضح المبادئ التوجیھیة 

 ما یلي:  بحد ذاتھ  تقییم كل تشمل اعتبارات میزانیة 
 

  المھنیة الوطني).    الرسوم  أو  الدولي  التقییم (سواء على الصعید  الذین یجرون  الموضوعیین  الخبراء  أو  المقیّمین  لجمیع 
 . ة مختصوعادة ما تكون ھناك تكالیف إداریة إضافیة عند التعاقد مع شركة 

 إلى بلد التقییم ومنھ، متى ما كان ذلك ممكنًا السفر
  مواصالت  مثل بدل اإلقامة الیومیة في وقت التواجد في البلد لجمع البیانات ومصروفات    التكالیف اإلضافیة وغیر المھنیة

 السفر.  التنقل من أجل
  للمقابالت، والزیارات المیدانیة، وورش العمل الخاصة بالتعمیم والمصادقة.  تكالیف الترجمة 
   ،المصاحبون اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وموظفو  والمترجم،  (الُمقیِّم،  التقییم  فترة  أثناء  الدولة  داخل  السفر  تكالیف 

 والمشاركون اآلخرون). 
 تكالیف أي اجتماعات لفریق التركیز  focus group    جمع البیانات (تكالیف استئجار مكان ما، والوجبات    اجتماعات أو

 الخفیفة، ونقل المشاركین، وما إلى ذلك). 
  بما في ذلك تكالیف التحریر، والنشر، والتعمیم.  تكالیف التواصل 
 .تكالیف الجھة المعنیة، أو عملیة التحقق من الصحة، أو ورشة عمل الفریق المرجعي للتقییم 
 ألي نفقات غیر معروفة أثناء التقییم.   الطوارئ اإلضافیةكالیف ت 

 
 

 . اعتبارات المیزانیة وحساب التقییمات1الجدول 

 التكلفة اإلجمالیة  السعر الیومي  عدد األیام  أ. تكالیف فریق التقییم 
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    1قائد فریق / ُمقیِّم   الرسوم المھنیة 

    2ُمقیِّم 

    اإلجمالي 

    1ُمقیِّم  الرحالت الجویة (الدولیة) 

    2ُمقیِّم 

    اإلجمالي 

المعیشة   بدل  تكالیف 
 الیومي 

في    التواجد  وقت  (في 
 المیدان) 

    1ُمقیِّم 

    2ُمقیِّم 

    اإلجمالي 

    اإلجمالي أ 

 اإلجمالي  التكلفة # ب. تكالیف تنفیذ التقییم وجمع البیانات 

     الرحالت الجویة الداخلیة 

     استئجار سیارة 

     الترجمة 

التكالیف المرتبطة بفریق التركیز  
 وورش العمل 

    

     التكالیف األخرى 

    اإلجمالي ب  

 اإلجمالي  التكلفة # التقییم وتعمیم   إصدار ونشرج. تكالیف  

إصدار التقریر (تحریر، وتصمیم،  
 وطباعة) 

    

تعمیم التقریر (تقدیم الخدمات،  
 والشحن، وما إلى ذلك) 

    

     مقابلة الجھة المعنیة  

     اإلجمالي ج 

 أ+ب+ج  إجمالي تكالیف التقییم 
 

 
عندما  عند تعیین فرد أو مجموعة من األفراد إلجراء تقییم ما، فسیتحمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معظم التكالیف المذكورة أعاله.  

یتشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع شركة إلجراء تقییم ما، یمكن أن تتحمل الشركة بعض التكالیف (مثل الرحالت الجویة وبدل  
 المعیشة الیومي) نیابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 
من المھم أن تُحسب تكالیف التقییم وأن تُدرج في المیزانیة بالضبط، وذلك للسماح بتوفیر مجال ومدة مناسبین للتقییم، وكذلك للتأكد  

 من تضمین التكالیف العرضیة اإلضافیة. 
 

ولیات واالتفاق علیھا قبل  وفي كل األحوال، سواء أكان المشارك فرًدا أم شركة، یجب توضیح المیزانیة، والتوقعات المالیة، والمسؤ 
 بدء التقییم.
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، ویجب تفصیلھا تحت بند میزانیة منفصل. یعد تحدید  المتابعةتعد میزانیات التقییم منفصلة عن میزانیات  
 12. 2019میزانیات المتابعة والتقییم أمًرا مطلوبًا بموجب سیاسة التقییم لعام  

 
 

، سواء أكان ذلك للتقییم أم لنظام الشراء، وطرائق  إتباعھامن شركاء التقییم االتفاق على اإلجراءات الواجب  التقییمات المشتركة  تتطلب  
  2في القسم رقم    1یل، والمساھمات من مختلف األطراف، وكیفیة إدارة العملیة وإبالغ جمیع األطراف بھا. یوضح الملحق رقم التمو

 ھذه االعتبارات واالعتبارات األخرى المتعلقة بالتقییمات المشتركة. 

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtmlاالطالع عبر الرابط التالي:  یمكنك  12

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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 التقي�م  خطة   نموذج الرابعة:  الخطوة  
 

 14لخطة التقییم ُمحددة التكلفة بالضبط.  2كملحق  13) 2(راجع الجدول رقم  الكاملة یُرفق مع مسودة وثیقة البرنامج القطري نموذج خطة التقییم 

 . نموذج خطة التقییم2الجدول 

 
 یجب أن یكون ھذا النموذج مرفقًا مع نص مختصر یشرح المسوغ المنطقي وراء تنفیذ الخطة.  13
14 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Formulate%20Programmes%20and%20Projects_Evalua
tion%20Plan%20Template.docx&action=default 

 مخرجات 

إطار األمم المتحدة   
للتعاون من أجل التنمیة  

 المستدامة 
 (أو ما یعادلھ) 

مخرجات الخطة   
اإلستراتیجیة لبرنامج  
 األمم المتحدة اإلنمائي 

الشركاء (التقییم   عنوان التقییم 
 المشترك)

 تم إجراء التقییم من قبل 

(إن لم یكن برنامج األمم   
المتحدة اإلنمائي ھو من  

 أجرى ذلك) 

تاریخ انتھاء التقییم   نوع التقییم 
 للتمویل  المبدئیة المصادر   التكلفة الُمقدرة  المخطط لھ 

منسوخ من إطار  وحرفي  
األمم المتحدة للتعاون من  

أجل التنمیة المستدامة / ما  
یعادلھ / وثیقة البرنامج  

 القطري 

مخرجات الخطة  اذكر 
 اإلستراتیجیة ذات الصلة 

على سبیل المثال تقییم  
مخرجات منتصف المدة:  
مجموعة مشاریع الطاقة  

 والبیئة

اذكر كل الشركاء، على  
سبیل المثال، منظمات  

األمم المتحدة، والشركاء  
الحكومیین مثل الوزارات  
الوطنیة، والجھات المانحة  

 وما إلى ذلك. 

وزارة  على سبیل المثال: 
 البیئة؛ مرفق البیئة العالمي

على سبیل المثال إطار  
األمم المتحدة للتعاون من  
أجل التنمیة المستدامة/ما  

یعادلھ، والبرنامج القطري،  
والمخرجات، والتقییمات  

الموضوعیة، والبرنامج /  
المشروع، ومرفق البیئة  

 العالمي وما إلى ذلك. 

: یمكن أن تتنوع  مالحظة  
ییمیة في  الممارسات التق

الحجم وفي المجال، ولكن  
یجب أن تكون وسیلة  

مساعدة إلنتاج معلومات  
مستوى النتائج. یجب   على

أن تستوفي جمیع التقییمات  
معاییر التقییم والنوع  

االجتماعي التي وضعھا  
فریق األمم المتحدة المعني 

 بالتقییم

على سبیل المثال في یونیو  
2015 

 
سیتم تحدید   مالحظة:
وطبیعة التقییم عن  التوقیت 

طریق احتیاجات األداء  
والتعلم بناًء على تجربة  

نظریة التغییر التي تدعم  
 كل ُمخَرج 

ضع المصروفات التالیة 
 في االعتبار:

الُمقیِّمون، واالستشاریون   
الخارجیون، والمصروفات  
المتعلقة بواجباتھم؛ أعضاء  
اللجنة االستشاریة الخبراء  

(إن وجدو)؛ السفر؛  
ة الجھة المعنیة؛ استشار

جمع البیانات، وأدوات  
التحلیل وأسالیبھ؛ المعدات  

(مثل المكتب، وجھاز 
الكمبیوتر، والبرنامج، وما 

إلى ذلك)؛ تكالیف  
 االتصال؛ النشر والتعمیم

على سبیل المثال  
میزانیة المشروع؛  

الجھة المانحة؛  
میزانیة المتابعة 

والتقییم؛ وما إلى  
 ذلك. 
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 الجودة  وضمان  التقي�م خطة  مراجعة عمل�ة الخامسة:  الخطوة  
 

.  الرئیسي   المكتبلجنة المراجعة في  ) وPAC(    للبرامج قبل بدئ تنفیذھا  تقییمالتخضع جمیع خطط التقییم إلى عملیة المراجعة من لجنة  
المعاییر الخاصة  أخذ  ذلك للتأكد من أنھ قد تم  و  15)، 3یستخدم المراجعون القائمة المرجعیة لمتطلبات خطة التقییم (راجع الجدول رقم 

 .  - كما ھي مفصلة أعاله- بعین اإلعتبار وإدراجھا بشكل كامل  بمحتوى الخطة ومتطلباتھا
 

 القائمة المرجعیة لخطة التقییم  .3الجدول  

 ال نعم معاییر ضمان الجودة   #

 االعتبار ما یلي؟ األخذ في وتم   كاملة  ھل خطة التقییم  1
     الوحدة الُمكلفة 
  (في التقییمات المشتركة فقط) شركاء التقییم 
    ،نوع التقییم (برنامج، أو مشروع، أو مخرجات، أو التقییمات الموضوعیة، أو مرفق البیئة العالمي

 أو ما إلى ذلك) 
  تواریخ انتھاء التقییم المخطط لھ 
    ھل تتماشى التقییمات مع مخرجات الخطة اإلستراتیجیة وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل

 التنمیة المستدامة؟ 
  المیزانیة الُمقدرة ومصدر التمویل  

  

 16ھل تم تضمین جمیع التقییمات اإللزامیة؟   2
 

  تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة 
   التي یمولھا مرفق  و المتوسطة والكبیرةالتقییمات النھائیة لمرفق البیئة العالمي لجمیع المشروعات

 البیئة العالمي 
  بیرةمراجعات منتصف المدة لمرفق البیئة العالمي بالنسبة للمشاریع الك 
  مشاریع صندوق التكّیف وصندوق المناخ األخضر حسب االقتضاء 
 اسم التكالیف تقییمات اتفاقیة المانح/تق 
  التقییم  وتقییم نصف المدة  - مالیین دوالر أمریكي   5المشروعات التي تتخطى میزانیتھا أو نفقاتھا

 النھائي 
  مالیین دوالر   5مالیین دوالر أمریكي و  3المشروعات التي تتراوح میزانیتھا أو نفقاتھا بین

 تقییم نصف المدة أو التقییم النھائي -أمریكي 
  تقییم نصف المدة أو التقییم النھائي  - تكون مدتھا أكثر من خمسة أعوام المشروعات التي 
  المشروعات التي تدخل مرحلة ثانیة أو الحقة 
   توسیع نطاقھا التي یتم النظر فی  مبادرات التنمیة 

  

  300(بحد أقصى  ھل یوجد نص مختصر یشرح المسوغ المنطقي لتضمین التقییمات في الخطة   3 
 كلمة)؟ 

  

   ھل توجد تغطیة شاملة ومتوازنة لمحتوى البرنامج القطري؟  4

   ل التقییمات واقعي؟ سھل التوقیت الُمحدد في الخطة وتسل  5 

   الخاصة بكل تقییم بصورة مناسبة؟ ھل ھي واقعیة؟ ھل تعكس التكلفة المجال، والعُمق، والمدة  6

 

). بمجرد تصنیف التقییمات حسب السنة، و النوع،  4تم استخدام نموذج آخر لفحص مجال خطة التقییم وتوازنھا (راجع الجدول رقم ی 
أو عند احتمالیة أن یشھد  یغیب تسجیل دروس مستفادة    وحیثماو المخرجات، سیتكمن المراجعون من تحدید فجوات التقییم بسرعة،  
 العام مجموعة كبیرة من التقییمات وبالتالي یطرح تحدیات على التنفیذ.

 
 . عینة قائمة مرجعیة لجدولة خطة التقییم4الجدول  

 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:    15

https://intranet.undp.org/unit/office/exo/sp2014/SP201417/PAC%20Library/2018/New%20guidance%20note
%20PAC%20Evaluation%20plan%20checklist.docxs/Sec%203%20Template%202 

 . 2.6یمكنك االطالع على االستثناءات والمزید من التفاصیل في القسم رقم  16
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 عدد التقییمات الُمخطط لھا 

العام   
 األول 

 
2019 

العام 
 الثاني 

 
2020 

العام 
 الثالث

 
2021 

العام 
 الرابع

 
2022 

العام 
 الخامس 

 
 (إن ُوجد) 

 اإلجمالي 

تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في  
 التنمیة المستدامة (إلزامیة) مجال 

      0 

ات 
رج

مخ
ال

 

 1   1    1تقییمات المخرجات 
 2   1  1  1تقییمات مشروع المخرجات  

 1   1   2تقییمات المخرجات 
 0       2تقییمات مشروع المخرجات  

 1   1   3تقییمات المخرجات 
 0       3تقییمات مشروع المخرجات  

ق  
رف

م
ئة  

ال
  

 10  2 1 3 4 التقییم النھائي لمرفق البیئة العالمي 
تقییمات منتصف المدة لمرفق البیئة  

 العالمي
     0 

 0      التقییمات األخرى  

 15  2 5 3 5 اإلجمالي 

 
 
 
 

 واالعتماد  التقي�م خطة انتهاء السادسة:  الخطوة  
 

 

لجنة  ینبغي على فریق اإلدارة العلیا للمكتب القطري مراجعة خطة التقییم والموافقة علیھا قبل تقدیمھا إلى  
 تقییم البرنامج. لالرئیسي   المكتب 

 
الرئیسي  لجنة التقییم في المكتب و البرنامج قبل البدء بتنفیذهلجنة تقییم كل من بمجرد االنتھاء من خطة التقییم والموافقة علیھا من قَِبل 

 وثیقة البرنامج القطري كملحق، ویقدما إلى المجلس التنفیذي لالعتماد. خطة التقییم مع ، سیتم إرفاق  
 

 

بمجرد اعتماد وثیقة البرنامج القطري وخطة التقییم الُملحقة من قِبَل المجلس التنفیذي، ینبغي على وحدة  
الخاصة  التفاصیل  تحمیل  التقییم  البرنامج  إلى مركز موارد  تقییم  تحمیل خطة ERC  بكل  أیًضا  كما یجب   .

 17التقییم كوثیقة داعمة تحت عنوان "تفاصیل الخطة" التابع لخطة تقییمات وحدة البرنامج. 
 

 

 
 https://erc.undp.org/guidanceلمزید من المعلومات، راجع دلیل المستخدم الخاص بمركز موارد التقییم في موقع الویب التالي   17
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ات إجراء السابعة:  الخطوة    التقي�م  خطة  ع� تغي�ي
 

 
مدى  وإدخالھا في مركز موارد التقییم من أجل التعقب، سیستخدم المكتب اإلقلیمي الخطة كأساس لمتابعة    بمجرد اعتماد خطة التقییم 

 .لتزاماإل
 

 
 ال تعد خطة التقییم وثیقة ثابتة، وقد تتطلب التعدیل حسب الظروف المتغیرة.  

 
وحدة البرنامج.  تشمل   المراجعة التي تقوم بھان عملیة  ینبغي النظر في التعدیالت على التقییمات الفردیة وخطة التقییم سنویًا كجزء م 

 التغییرات التي یُمكن إجراؤھا مع االعتماد ما یلي:
  نتھاء للتقییمات. اال تمدید تاریخ 
   .(مثل أوضاع األزمات) تغییر مجال التقییمات والھدف منھا بسبب حدوث تغییرات في السیاق 
  .إضافة تقییمات جدیدة. قد تتطلب المشاریع الجدیدة تقییمات جدیدة وإضافیة، والتي تحتاج إلى إدراجھا في خطة التقییم 
   .(في الظروف االستثنائیة) 18الحذف 

 
التاریخ، وعملیات الحذف واإلضافات - تحتاج أي تعدیالت على الخطة    تغییرات  تترافق مع  - بما في ذلك  مسوغ منطقي مفصل   أن 

إجراء تغییرات على خطة التقییم، من المھم أیًضا التأكد من أن   وحیثما یتمومصدق علیھ ومعتمد من قَِبل جھة تنسیق التقییم اإلقلیمیة.  
 ، وأن تكون واقعیة في التنفیذ.وتسجل نتائجھاألھداف العامة، والمجال، والتغطیة، والتوقیت عمل وحدة البرنامج  تعكس تظل

 

 

یجب مراجعة خطة التقییم سنویًا، كما أنھ یجب تنقیحھا وتعدیلھا حسب الحاجة. یقدم اجتماع خطة األعمال    
 خطة التقییم.  لمراجعة جیدة  لدى المكتب القطري السنوي في بدایة السنة فرصة 

 
قد تم تحمیلھا إلى مركز    التي تم استكمالھاوكجزء من المراجعة السنویة، یجب على وحدات البرنامج أیًضا التأكد من أن كل التقییمات  

 مصادر التقییم مع استجابتھا اإلداریة، وأن كل االستجابات اإلداریة واإلجراءات الرئیسیة ُمحدثة. 
 
ینبغي على وحدات البرنامج مناقشة التغییرات الُممكنة مع جھات التنسیق اإلقلیمیة المعنیة بالتقییم قبل إجراء التعدیالت على الخطط  

وخاصة عملیات  -وطلبھا من خالل مركز مصادر التقییم. یجب مناقشة التغییرات التي یتم إجراؤھا على تقییمات المشروع الفردیة  
أن یقوم المنسقین  لیھا، وتسجیلھا في محاضر مع مجالس إدارة المشروع أو ما یعادلھا مثل اللجنة التوجیھیة.  یمكن  واالتفاق ع  -الحذف 

إجراء  التغییر من خالل مركز مصادر التقییم . ستُراجع جھات التنسیق اإلقلیمیة المعنیة بالتقییم طلبات    قدیمالمعنیین بمتابعة التقییم بت 
 لیھا أو ترفضھا حسب الحاجة. ھذه الطلبات وتوافق ع

 
تعمل التغییرات على خطة التقییم أثناء مراجعة منتصف المدة على    مراجعة نصف المدة الرسمیة لخطة التقییم.یوصى بشدة بإجراء   

 التأكد مما یلي: 
 

)a( خطة التقییم ستظل متوازنة وتُغطي جمیع جوانب وثیقة البرنامج القطري بأي طریقة؛ 
)b(   ھاء واقعیة وقابلة للتحقیق؛ جمیع تواریخ االنت 

 
طریق الخطأ إلى الخطة أو إلى مركز موارد التقییم، مثل النُسخ  یمكن حذف التقییمات، على سبیل المثال: (أ) التقییمات التي أُضیفت عن  18

م التالیة؛  الُمكررة؛ (ب) إذا كان تاریخ االنتھاء الُمخطط لھ خارج فترة البرنامج القطري، وفي ھذه الحالة یُحذف التقییم ویُضاف إلى خطة التقیی
و التقییمات الموضوعیة، أو التقییمات اإلقلیمیة؛ (د) إذا كانت التمویالت  (ج) عند جمع التقییمات في تقییمات أخرى مثل تقییمات المخرجات، أ

البیئیة، أو  المتاحة محدودة للغایة لدرجة ال یمكن معھا استخدام التقییم أو ال یكون موثوقًا بھ (ھـ) إذا كانت الحالة األمنیة، أو السیاسیة، أو 
 إجراء التقییم بأمان أو تحقیق أھدافھ. الصحیة، أو االجتماعیة غیر آمنة لدرجة أنھ ال یمكن 

 
 ) 2020-2016تفاصیل الخطة (

 الوحدة الُمكلفة: 
 الفترة:  

 الحالة: 
 التعلیقات: 
 وثیقة الخطة: 

 

 إندونیسیا 
2016-2020 
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خطة تقییم المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  

 2020- 2016إندونیسیا 
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)c( جمیع التقییمات الجدیدة قد تم تضمینھا؛ 
)d(  .جمیع استجابات اإلدارة واإلجراءات الرئیسیة ُمحدثة 

 
ل التغییرات التي تم إجراؤھا على خطط التقییم وتُحفظ في مركز مصادر التقییم، ویمكن لوحدات البرنامج االطالع على الصورة   تُسجَّ

التعدیالت من خالل دورة حیاة خطة التقییم. في حال مد فترة البرنامج القطري، یجب أن یظھر ھذا التغییر أیًضا  الكاملة للتغییرات و
 في مركز مصادر التقییم.   

 
 

ام  مدى  متابعة الثامنة:  الخطوة   �  بالخطة  اإلل�ت
 

جھات التنسیق اإلقلیمیة المعنیة بالتقییم بمتابعة تنفیذ خطة  المتابعة والتقییم التابع لوحدة البرنامج بالتعاون مع  المنسقین المعنیین ب قوم  ی س 
 التقییم لضمان اكتمال التقییمات، وأن یكون لدیھا استجابات إداریة، وأن تكون اإلجراءات الرئیسیة قد نُفذت. 

 
واإلجراءات الرئیسیة، ویتابع مع المكاتب  خطط التقییم وتنفیذ استجابات اإلدارة  ب العام    اإللتزام یتابع مكتب السیاسات ودعم البرامج   

 اإلقلیمیة لضمان التنفیذ واإلبالغ في الوقت المناسب. 
 

یقدم مكتب التقییم المستقل سنویًا تقاریر إلى المجلس التنفیذي بشأن عدد التقییمات المخطط لھا خالل سنة معینة، والعدد المكتمل من  
، وأسباب تلك التغییرات. یقدم مكتب التقییم المستقل أیًضا تقریًرا بشأن استجابات اإلدارة  التقییمات، وعدد التغییرات في خطط التقییم
 للتوصیات واإلجراءات الرئیسیة الُمكتملة.   

 
 . أمثلة على خطط التقییم جیدة التوازن 5الجدول 

 مخرجات  القطر 

تقییم البرنامج  
القطري  
 المشروعات  غیر ذلك  المخرجات   الالمركزي 

مشروعات مرفق  
البیئة العالمي  
(التقییمات  

النھائیة وتقییمات  
 منتصف المدة) 

 اإلجمالي 

 2019 -كمبودیا 
 19 5 8 1 3 1 1 2023حتى   

 2023-2019الفلبین، 
     2 1 7 10 20 

 2022-2018أوكرانیا، 
  1 4   12 5 22 

 2022-2018كینیا، 
  1 2  6 6 15 

 

https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503
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 واالستخدام التقي�م تنف�ذ  .4
 

 
 یر التقییمات التي طلبت إجراءھا وحدات البرنامج الخطوات األربع الرئیسیة المذكورة بالتفصیل في ھذا القسم. تتضمن عملیة تطو 

 

 

 

 

 التقي�م  تنف�ذ  
 

 األدوار والمسؤولیات   
 

 

والمؤسسة بشكل واضح في كل التقییمات باإلضافة إلى أدوار ومسؤولیات راسخة یجب أن یُحدد ھیكل اإلدارة  
التقییم بأكملھا. والذي سیعتمد على   تقییم مسؤوًال عن اإلشراف على عملیة  ومتفق علیھا، تتضمن مدیر 

ن مدیر  الموارد البشریة المتاحة في وحدة البرنامج.  ولتجنب تضارب المصالح، ال یمكن لمدیر التقییم أن یكو
 البرنامج/ أو المشروع قید التقییم. 

 

 
في سیاق ھذه المبادئ التوجیھیة، مفوض التقییم ھو الوكالة أو الكیان الذي یطلب تنفیذ التقییم، وفي ھذه الحالة ھو  مفوض التقییم:  

خطة التقییم والتي یُنفذ بموجبھا التقییم الالمركزي.      یمتلك المدیر األعلىضمن برنامج األمم المتحدة،  اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة  
 دق على الشروط المرجعیة النھائیة. ایعین مفوض التقییم، على سبیل المثال الممثل المقیم للمكتب القطري، مدیر التقییم ویص

  والجهات  ومسؤولياته  التقييم  مدير  أدوار   من  بدءًا  المركزية،  تقييمات  تنفيذ  بشأن  مفصلة  إرشادات   4  القسم   يوفر
  للتقييم؛   االستعداد  من  التحقق  مثل  التقييم  قبل  ما  خطوات  التالية:  الفرعية  األقسام  تتضمن   األخرى.  الفاعلة

 اإلدارة.  الستجابة  االستعداد ذلك  ويتضمن  التقييم، واستخدام  وفريقه؛ التقييم وإدارة للتقييم؛ والتحضير
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 1أو المشروع قید التقییم ("الُمقیّم").  مجموعة المشاریعھو المدیر المسؤول عن البرنامج أو المخرجات أو  مدیر البرنامج/ المشروع: 

  ینبغي أن یدعم مدیر البرنامج/ المشروع تنفیذ التقییم، ولكن لضمان االستقاللیة والمصداقیة لن یدیر التقییم. سیوفر المدیر المستندات 
 یة التقییم بأكملھا ومدیر التقییم، وستكون لدیھ خطة واضحة الستخدام نتائج التقییم.والمعلومات المطلوبة ویدعم عمل

 
ینبغي أن تنفصل إدارة التقییم عن إدارة البرنامج/ المشروع. إذا كان لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي متخصص رصد    مدیر التقییم: 

م. إذا لم یوجد ھذا المنصب، تُعیّن اإلدارة العلیا مدیر التقییم (على سبیل المثال  بدور إدارة التقیی   فیجب أن یقوموتقییم أو جھة تنسیق،  
 الممثل المقیم)

 
  یمكن أن یوصي مدیر التقییم بالموافقة النھائیة والمصادقة على جمیع جوانب عملیة التقییم بما في ذلك: (أ) ضمان قابلیة التقییم؛ و(ب)  

فریق التقییم وھیكلھ؛ و(د) التقریر األولي؛ و(ھـ) تنسیق التعلیقات على مسودة تقریر التقییم؛ شروط التقییم المرجعیة؛ و(ج) تعیین  
 و(و) تقریر التقییم النھائي.

 
للتقییم المشترك، یمكن أن یوجد مفوض مشارك ومدیر مشارك من طرف الوكالة الشریكة. ینبغي االتفاق على مسؤولیات إدارة التقییم 

 مرحلة قابلیة التقییم من عملیة التقییم.  وأدوارھا وھیكلھا قبل
 

 المتابعة والتقییم   مختص / مسؤول دور  :1المربع  
  النتیجة،  تقییمات  وتشمل  جمیعھا  التقییمات  جودة  تضمن  أن  الجھة  على  ال،  أم  التقییم  مدیر  ھو  والتقییم  المتابعة  مختص  /  مسؤول  أكان  سواء

 .إلخ المانحة، الجھات مشروعات وتقییمات ،)األخضر المناخ وصندوق العالمي البیئة مرفق( الرأسیة الصنادیق مشروعات والمشروع،

 
 على كل مرحلة قبل المتابعة إلى المرحلة التالیة، ویتضمن ذلك: مسؤول / مختص المتابعة والتقییم یصادق ینبغي أن 

 
 شروط التقییم المرجعیة ومراجعتھا، وضمان أنھا تطابق المتطلبات التوجیھیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ صیاغة 
  مراجعة تقریر التقییم األولي والموافقة علیھ، وضمان أنھ یطابق متطلبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 
 ھا؛مراجعة المسودة وتقاریر التقییم النھائیة والتوصیة بقبول 
 إجراءات المتابعةومراجعة استجابات اإلدارة و. 

 
 خطة تقییم وحدة البرنامج في مركز مصادر التقییم، وتتضمن:  مسؤول / مختص المتابعة والتقییم متابعةباإلضافة إلى ذلك، 

 
 خطة التقییم وتحدیثھا كما ھو مطلوب؛ ل  التحمیل اإللكتروني 
 اإلقلیمي؛  مسؤول/ مختص التقییملحصول على الموافقة من وإدارة التغییرات المتعلقة بخطة التقییم وا 
 التقییم خالل الجداول الزمنیة   مواردمستندات التقییم (الشروط المرجعیة، وتقاریر التقییم، إلخ) إلى مركز  ل  التحمیل اإللكتروني

 المحددة؛ 
 وتحدیثھا على أساس ربع سنوي؛  إجراءات المتابعةستجابات اإلدارة وال  التحمیل اإللكتروني 
 ونتائج تقییم الجودة.  إجراءات المتابعةوإبالغ اإلدارة بشأن االستجابة لخطة التقییم وإكمال استجابات اإلدارة و 

 

للتقییم ُمكون من الشركاء األساسیین   فریق التقییم المرجعي:  التقییم في وضع فریق مرجعي  التقییم ومدیر  ینبغي أن ینظر مفوض 
وأصحاب المصلحة الذین یمكنھم دعم التقییم واقتراح تعلیقات وتوجیھات في المراحل الرئیسة من العملیة. یضمن الفریق المرجعي  

 داقیة النتائج.   للتقییم الشفافیة في عملیة التقییم ویعزز من مص
 

وافق على أي تعدیالت في الخطط بوجود مبررات  ی على تنفیذ خطط تقییم المكتب القطري و  ناإلقلیمی   لي/ مختصي التقییمویشرف مسؤ 
یة  قدم  اإلرشادات التقنیة للمكاتب القطری كما  .  التقییم  تأكد من تحقیق المكاتب القطریة اللتزامات التقییم المذكورة في خطط ی منطقیة و

، لضمان الوفاء بااللتزامات المنصوص    في ھذه المكاتب  المتابعة والتقییم  مسؤول/ مختصفي تنفیذ التقییمات، وبشكل رئیسي لإلدارة و
المطلوبة.   والجودة  بالمصداقیة واالستقاللیة  التقییمات  تمتع  التقییم ولضمان  بموجب خطط  في  التقییم    مسؤول/ مختص قوم  ی ,علیھا 

 مركز مصادر التقییم. في  المطلوبة التعدیالتالموافقة على و المركز اإلقلیميعلى خطط تقییم  باإلشرافبنفس الدور  اإلقلیميالمركز 
 

المكاتب القطریة التي ال یوجد فیھا    مسؤول المتابعة والتقییم في  التقییم اإلقلیمي دعًما إضافیًا إلى    مسؤول/ مختصوفر  ی ینبغي أن  
الشروط المرجعیة بما    صیاغةیمكن للدعم الفني أن یتضمن: تقدیم المشورة حول  ومعني فقط بالمتابعة والتقییم.    أو  مختص  / مسؤول

ھاء  في ذلك دمج وجھات نظر المساواة في النوع االجتماعي؛ وتعیین الُمقیِّمین؛ والتعلیق على التقاریر األولیة؛ وتنفیذ التقییمات؛ واالنت 
االتصال الرئیسیة    جھة  يالتقییم اإلقلیمی   مختص   / مسؤول  ویعتبرى استجابات اإلدارة ومسودة تقاریر التقییم.  من التقییمات؛ والتعلیق عل

 عندما تنشب منازعات في عملیة التقییم.
 

 
لمخرجات التقییمات و/   عادةً، یتضمن ذلك اإلدارة العلیا لتقییمات البرنامج القطري، ومدیري البرنامج العالمي لتقییمات البرنامج العالمي، ومؤشرات المخرجات1

 البرنامج) لتقییمات المشروع. أو موظفي البرنامج (قادة فریق البرنامج، ومحللي 
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 تفاصیل أكثر عن األدوار والمسؤولیات في تنفیذ التقییم. 5یذكر القسم  
 

 تفاصیل األدوار والمسؤولیات والجداول الزمنیة المتوقعة لعملیة التقییم بأكملھا. 1یشرح الجدول  
 

 التقييم لعملية مرجعية قائمة  . 1  الجدول

 المسؤولیة  الجدول الزمني  النشاط  الخطوة 

حد 
وا

 ستة أشھر قبل البدء المقترح  التحقق من قابلیة التقییم 

 مفوض التقییم 
  مدیر التقییم 
  الرصد و التقییم  مسؤول/مختص 
  موظف البرنامج/ المشروع 

ان 
اثن

 

مسودة الشروط  صیاغة 
 من ثالثة إلى ستة أشھر قبل البدء المقترح المرجعیة 

 مفوض التقییم 
  مدیر التقییم 
 فریق   الرصد و التقییم مختص /مسؤول

 التقییم المرجعي
  موظف البرنامج/ المشروع 

 المرجعیة النھائیة الشروط 
 إلى مركز مصادر   التحمیل اإللكتروني

التقییم بعد أسبوعین من إكمال الشروط  
 المرجعیة 

 الرصد و التقییم مختص /مسؤول 

 شھر واحد قبل البدء المقترح أو قبل ذلك  تعیین فریق التقییم 

 مفوض التقییم 
  مدیر التقییم 
 الرصد و التقییم  مختص /مسؤول 
   اإلداریة  العملیاتفریق 
  موظف البرنامج/ المشروع 

الثة 
ث

 

طبقًا للشروط المرجعیة (من أسبوعین إلى   مراجعة التقریر األولي 
 أربعة بعد توقیع العقد) 

 مفوض التقییم 
  مدیر التقییم 
 والتقییم   الرصدمختص /مسؤول 
   فریق التقییم المرجعي 
  موظف البرنامج/ المشروع 

والزیارات  جمع المعلومات 
 فریق التقییم   طبقًا للشروط المرجعیة والتقریر األولي المیدانیة 

 فور االستالم  مراجعة مسودة التقریر
 طبقًا للشروط المرجعیة والتقریر األولي  

 مفوض التقییم 
  مدیر التقییم 
 متخصص الرصد والتقییم أو جھة التنسیق 
   فریق التقییم المرجعي 
  /المشروع موظف البرنامج 

 فریق التقییم   طبقًا للشروط المرجعیة والتقریر األولي تقریر التدقیق والتعلیقات
 فریق التقییم   طبقًا للشروط المرجعیة والتقریر األولي اكتمال التقریر النھائي

  التحمیل اإللكتروني
لتقریر النھائي إلى مركز  ل

 مصادر التقییم

إلى مركز مصادر التقییم  التحمیل اإللكتروني
 الرصد و التقییممختص /مسؤول  خالل أسبوعین من االستالم 

استجابة اإلدارة   
 إجراءات المتابعة و

ستة  تقییمات المشروع والمخرجات: خالل 
 من التقریر النھائي   أسابیع 

تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال  
التقریر  التنمیة المستدامة: خالل شھرین من 

 2النھائي

  مدیر التقییم 
   فریق التقییم المرجعي 
  موظف البرنامج/ المشروع 

 استجابة اإلدارة النھائیة 
إلى مركز مصادر التقییم  لتحمیل اإللكتروني

من استالم تقریر التقییم   ستة أسابیعخالل  
 النھائي 

 الرصد والتقییم مختص /مسؤول 

 
إرشادات فریق األمم المتحدة المعني بالتقییم حول التحضیر الستجابات اإلدارة بشأن تقییمات ، 2012المبادئ التوجیھیة لفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم، لعام  2

 تعطي بسخاء شھرین لالنتھاء من استجابات اإلدارة. م المتحدة للمساعدة اإلنمائیةإطار األم

http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
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تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في  وتحمیل 
من   خالل شھرینمجال التنمیة المستدامة: 

 التقریر النھائي 

عة
أرب

 

  الربع سنویة   متابعةال
 جراءات المتابعة  إل

تحدیث مركز مصادر التقییم في نھایة كل ربع  
 سنة 

 

  مدیر التقییم 
 وذك الرصد والتقییم  مختص /مسؤول

التي توفرھا  المعلومات  باللعتماد على 
 وحدات البرنامج

إغالق استجابة اإلدارة  
 إجراءات المتابعة و

عندما تكتمل كل اإلجراءات المخطط لھا أو بعد  
 الرصد والتقییم  مختص /مسؤول  خمس سنوات 

 

 

التحمیل  وجدولھا الزمني. ومع ذلك، فإن تواریخ االنتھاء ویمكن لوحدات التقییم أن تحدد توقیت كل مرحلة 
 .إلى مركز مصادر التقییم ُمحددة  اإللكتروني 
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  الخطوة األولى: قابلیة التقییم 
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 التقي�م  عمل�ة  بدء  - التقي�م قبل ما  األو�:  الخطوة  
 

" أو  "قابلیة التقییم  البرنامج/ المشروع للتقییم  جاھزیةالتحقق من 
 

 

یفحص تقییم قابلیة التقییم مدى إمكانیة تقییم المشروع أو البرنامج أو أّي نشاط آخر بطریقة موثوقة  
للتأكد    ھتقییم یحث على المراجعة المبكرة للمشروع أو البرنامج أو النشاط المقترح وھو وذات مصداقیة.  

 محددة بشكل دقیق ومن إمكانیة إثبات النتائج .  التقییم  ما إذا كانت أھداف م

 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة إجراء تقییم لقابلیة التقییم ألّي تقییم مقترح (ستة أشھر)    البرامج في على وحدات  

، أم مجاًال موضوعیًا) في وضع یمكن  مجموعة مشاریعً قبل بدئھ، للتأكد من أن النشاط (سواء أكان برنامًجا، أم نتیجةً، أم مشروًعا، أم  
المتابعة والتقییم أو أي منھم. یجب أن یشارك    مسؤول/ مختص ل مشترك بین مفوض التقییم ومدیر التقییم و تقییمھ. یتم ھذا اإلجراء بشك 

النتائج وضع  التقییم وأن یساھموا في تصمیم التقییم و   إعداد أصحاب المصلحة الرئیسیون في المشروع، وخاصة النظراء الوطنیین، في  
 وتقییم قابلیة التقییم.

 
توجھ تقییم قابلیة التقییم وتوضح المجاالت التي تحتاج للتحسین  لتحقق عملیة التقییم    یمكن أن ة مرجعیة والتي  قائم  2یوفر الجدول  

 أھدافھا.   
 

 التقييم  لقابلية المرجعية القائمة . 2  الجدول

 ال نعم  

لنوع المبادرات التي ستكون  ؟ ھل ھناك فھم مشترك نظریة تغییر واضحةھل لموضوع التقییم   .1
 موضوع التقییم؟

  

2.  
تقییم؟  ھل األھداف  لل  التي ستخضع لنتائج المبادرة (المبادرات)   عمل محددإطار  ھل ھناك 

محددة وقابلة  وبیانات المخرجات والنواتج والمدخالت واألنشطة محددة بوضوح؟ ھل المؤشرات 
 3؟ SMART للقیاس وقابلة للتنفیذ ومناسبة ومحددة الزمن

  

3.  
،  baseline dataبیانات أولیة  وجود یتضمن ذلك وھل ھناك معلومات كافیة للتقییم؟ 

الموثقة جیًدا،   سیر العملومعلومات  تم تجمیعھا من متابعة مجموعة من األھداف، وتقاریر  
 وتقاریر الزیارات المیدانیة، والمراجعات والتقییمات السابقة. 

  

4.  

ذا صلة، مع أخذ السیاق المتطور في االعتبار؟ ھل أغراض    المزمع إجراءهھل مازال التقییم 
  التي تھم كل أسئلة التقییم   ما  ونطاق التقییم محددان بوضوح ومعروفان لدي أصحاب المصلحة؟ 

فئة؟ ھل ھذه األسئلة واقعیة، مع األخذ في االعتبار تصمیم المشروع والمعلومات المتوقع إتاحتھا  
 للتقییم؟ المتوفرة  الموارد و

  

لتقییم كما  من ا ة الفعال اإلستفادةھل ستسمح العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة بالتنفیذ و  .5
 ؟مفترضھو

  

 كافیة (بشریة ومالیة) مخصصة للتقییم؟ موارد ھل ھناك   .6

  

 
 

 
 محددة، ویمكن قیاسھا، ویمكن تخصصیھا، وذات صلة، ومحددة زمنیًا.   3
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السابقة ھي "ال"، فال یزال یمكن المتابعة في التقییم. ستحتاج   3إلى    1من األسئلة    إذا كانت إجابة واحد أو أكثر
إلى    األطراف المعنیةالمتابعة والتنسیق  أو جمیعھم و  مسؤول/ مختصإدارة وحدة البرنامج، أو مدیر التقییم أو  

ا في التنفیذ).  إجراء التعدیالت والتحدیثات المناسبة لیصبح البرنامج/ المشروع قابًال للتقییم. (ما قد یسبب تأخیرً 
یوفر البرنامج/ أو المشروع    النتائج  وجمیع الوثائق.   عمل   إطار عند العمل مع الشركاء المنفذین، یجب تحدیث  

 بشكل جید  ھذه المتطلبات األساسیة بحلول وقت التقییم. الذي یتم إدارتھ ومتابعتھ 
 

قیود تعبئة الموارد أو التغیرات في  أو المخرج بسبب المشروع یتم تقلیص عندما أحد االعتبارات  ) 4صلة  (سؤال   أن یكون التقییم ذا
 الجانب تركیز األمم المتحدة على ھذا إلى انخفاض   یؤدي والذي الدولة أو  المؤسسي السیاق 

 
رنامج األمم المتحدة  ، یمكن إلدارة ب بإجراء تقییم ذا جدوىٍ ) للفریق  5السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة (سؤال    الظروفإذا لم تسمح   

. وقد یلزم أن یكون  تساعد على إجراء التقییممالئمة رأكثر    ، أن تقرر انتظار توفیر بیئة  األطراف الوطنیة المعنیةاإلنمائي، بالتعاون مع  
للتعامل مع األمور التي قد تطرأ (على سبیل المثال تغییر مواقع الزیارات المیدانیة).   ومنھجیتھ التقییم مرنًا في طریقة  جمع المعلومات 

 یجب اتخاذ مثل ھذه القرارات استناداً إلى دراسات راھنة وجدیة للوضع بحیث یكون التقییم  )، 2في حاالت األزمات (انظر المربع 
 مثل األوضاع األمنیة (سالمة المقیِّمین، وموظفي برنامج مناسباً مع التغیر السریع لظروف األزمة. یتعین تقدیر عوامل

 األمم المتحدة اإلنمائي المشاركین، واألشخاص الذین تجرى معھم المقابالت) والتأثیر المحتمل للتقییم على التوترات
ً الموجودة تقدیراً دقیق  . ا

 
 التخطیط والمراقبة والتقییم في حاالت األزمات  :2المربع 

 
إذا نُفذت مبادرة في حالة أزمة (متعلقة بصراعات وكوارث)، سیؤثر ذلك على كل مناحي البرمجة بما في ذلك التخطیط والمتابعة  

ة إلى حاالت األزمات مع  والتقییم. بشكل عام، یمكن نقل آلیات وطرق المتابعة والتقییم والتخطیط المذكورة في المبادئ التوجیھی 
 عدة تحذیرات مھمة: 

 
حاالت األزمات متغیرة، ویجب أن تستجیب برمجة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إلى التغیرات الجذریة التي تحدث في مثل   •

توثیق التغییرات  ولذلك، یجب أن یستمر تحلیل الموقف ومراقبتھ لضمان أن إعداد البرامج یظل ذا صلة. یجب   ھذه الظروف. 
وتنفیذھا.  وقت وضعھا  المتغیرة  المواقف  االعتبار  في  ومناسبتھا  التنمیة  مبادرات  مالءمة  مدى  وتقییم  متابعة  تأخذ  بحیث 

 سیتضمن ھذا تحلیًال مستمًرا للصراعات واألوضاع. 
 

ة حساسیة الصراعات واألزمات  األزمات (باحتمالیة) التوتر الشدید بین األطراف المختلفة. ولذلك، یجب مراعا  أوضاع تتسم   •
، أو على  موضوع وعملیات البرنامج تقللفي كل جوانب إعداد البرامج، بما في ذلك التخطیط والمتابعة والتقییم، لضمان أن  

المتابعة والتقییم من   فریق البرنامج والمستفیدین و  فریقاألقل ال  یتسببان في زیادة التوتر بین األطراف المختلفة. یظل أمن  
 ألمور المھمة، ویجب مراقبة تحلیل المخاطر لكل المعنیین بصورة دائمة ومراعاتھ في أنشطة المتابعة والتقییم.ا

 
من المھم التمتع بمنظور "شامل"، فمراعاة كیفیة ارتباط المشروعات والبرامج بعملیة السالم األوسع نطاقًا أمر حاسم، وخاصة   •

ب أن یراعي التخطیط والمتابعة والتقییم ھذا لتجنب أن یكون المشروع "ناجًحا"،  في برامج منع النزاعات وبناء السالم. یج
 فیما یخص تحقیق النتائج، ولكن لیس لھ أّي تأثیر فعلي على عملیة السالم أو لھ تأثیر سلبي. 

 
مصادر أخرى  لدعم التقییم توجدكما   4یوفر "ملخص التخطیط والمتابعة والتقییم لمنع األزمات والتعافي منھا" مزیًدا من اإلرشاد. 

    5في السیاقات اإلنسانیة وأوقات األزمات. 
 

 6الخاصة متاحة أیًضا وتوفر األدوات والطرق إلجراء التقییمات في أوقات األزمات والضعف.  19-إرشادات كوفید 
 

 
وثیقة البرنامج القطري وخطة التقییم. إذا لم  في وقت التصمیم والموافقة على  )6سؤال  كافیة ( مالیة    موارد   تخصیص وأخیًرا، یجب   

ھ موارد  تتح الموارد الالزمة لنطاق التقییم كامًال، فمن الحكمة تأجیل التنفیذ حتى تتوافر الموارد الكافیة بدًال عن المتابعة في تقییم تنقص
 ومن المحتمل لھ أال یغطي نطاقھ كامًال فیصبح قلیل الفائدة والمصداقیة. 

 

 
phttps://www.alnap.org/hel-، "دلیل تقییم العمل اإلنساني"، 2016شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني،   4

library/evaluation-of-humanitarian-action-guide 
توفر شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني إرشادًا وأدوات أكثر بشأن حاالت األزمات على موقعھا:  5

https://www.alnap.org/ 
6  http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml   

https://www.alnap.org/
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
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للتقییم وأن التأخیر مطلوب، یمكن عمل تعدیالت لخطة التقییم بتاریخ   جاھزة إذا ُوجد أن مشروًعا ما أو نتیجةً غیر    ییم: تأخیر التق 
 التقییم اإلقلیمي. مسؤول/ مختص وافق علیھا ی راجعھا وی انتھاء جدید. یجب تسلیم التعدیالت والتبریرات إلى مركز مصادر التقییم ل

 
تقییم من خطة التقییم في ظروف    ویمكن حذف حدات البرنامج جھودھا لتنفیذ كل التقییمات في خطة التقییم.  یجب أن تبذل و  حذف تقییم: 

). إذا ُوجد أن التقییم لم یعد ذا صلة أو من غیر المتوقع لھ أن یطابق متطلبات قابلیة التقییم، فحینئٍذ ینبغي  3.8استثنائیة فقط (انظر القسم  
المتابعة    مسؤول/ مختصوتوافق على الحذف بالتعاون مع    الخطة ة اإلنمائي العلیا ووحدة البرنامج أن تراجع  إلدارة برنامج األمم المتحد

موافقة مجلس إدارة البرنامج أو المشروع على الحذف. یجب تسلیم طلب الحذف إلى مركز   بعد التأكد منوالتقییم  و مدیر المشروع، 
وافق على حذفھ. ستُسجل كل التغییرات التي ستطرأ  ی التقییم اإلقلیمي و  مسؤول/ مختص  ھجع رای مصادر التقییم، وإرفاقھ بتبریر ُمفصل ل

 تنفیذ الخطة . اإلشراف على على خطة التقییم في مركز مصادر التقییم لتدعم 
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الخطوة الثانیة: تحضیر  
 التقییم
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 التقي�م تحض�ي  الثان�ة:  الخطوة  
 

 
 التقييم تحضير خطوات  .2 الشكل

 
 یجب االتفاق مع الشركاء على میزانیات التمویل ومصادره خالل صیاغة خطة التقییم وذكرھا بالتفصیل في الخطة. 

 
    مشروعات مرفق  ل  یوجد میزانیات مقترحة بالتفصیل في وثائق المشروع والبرنامج.  میزانیات تقییم المشروعیجب ذكر

 والتقییمات النھائیة.  لمراجعات منتصف المدةالبیئة العالمي 
   أو أن تُمول جزئیًا من المشروعات والبرامج الفردیة.  میزانیات تقییم المخرجات یمكن أن تقوم المكاتب القطریة بتمویل 

 

 

وتُمّكن   واقعیة  المیزانیات  تكون  أن  مصداقیة  إجراء  یجب  وذات  مستقلة  مفیدة  بحیث  تقییمات  نتائج  تحقق 
االستخدام   من  تحد  أن  ویمكن  التقییم  وعمق  نطاق  من  المحددة  أو  المنخفضة  المیزانیة  ستحد  للمنظمة. 

یزانیات متوسطة لطرق التقییم  والمصداقیة. یعطي تقریر التقییم السنوي الذي یصدره مكتب التقییم المستقل م
 7یمكن استخدامھا كمرجع. والمختلفة على المستوى العالمي وحسب اإلقلیم.  

 
 تشمل اعتبارات میزانیة التقییم الفردیة ما یلي: 

 عادة توجد تكالیف إضافیة عند تعیین شركة  ولكل الُمقیِّمین والخبراء المتخصصین القائمین على التقییم.    األتعاب المھنیة
 . مختصة 

 فریق ، تتضمن الرحالت الجویة من وإلى بلد التقییم، عند االقتضاء، والسفر داخل البلد (للُمقیِّم، والمترجم، و تكالیف السفر  
 فق والمشاركین اآلخرین). برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرا

 ومصروفات التنقل من  مثل بدل اإلقامة الیومیة في وقت التواجد في البلد لجمع البیانات    التكالیف اإلضافیة وغیر المھنیة
 محطات السفر.  وإلى

    متعلقة بورش العمل (ورش عمل أصحاب المصلحة أو الفریق المرجعي للتقییم أو التحقق من الصحة)    تكالیف اجتماعات أّي
نقل المشاركین،  الخفیفة، وتكالیف  المكان، والوجبات  (استئجار  المعلومات  التشاوریة أو جمع  المجموعات  أو اجتماعات 

 إلخ.). 
  عمل التحقق من صحة المعلومات ونشرھا.  في المقابالت، والزیارات المیدانیة، وورش  تكالیف الترجمة 
  بما في ذلك تكالیف التحریر والنشر والتوزیع.  االعداد والنشر تكالیف 
   لمصاریف غیر معروفة تظھر أثناء التقییم.طارئة إضافیة   تكالیف 

 
 من ھذه اإلرشادات نموذًجا لمیزانیة التقییم. 3یتضمن القسم 

 

 المرجعية  التقييم شروط 
 

 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   8

UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Prograhttps://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 
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وتساعد كدلیل ومرجع خالل  ومتطلبات وتوقعات التقییم  ،النطاقرجعیة ھي وثیقة مكتوبة تحدد  الشروط الم
 التقییم. 

 
  من والذي سیتم تقییمھ ولماذا،  ماواضحة ومحددة، موفرةً تفویًضا واضًحا لفریق التقییم بشأن  الجیدةیجب أن تكون الشروط المرجعیة

كل تقییم على  ب الخاصة ھدافاألممیزة للظروف  و المرجعیة تكون الشروط المتوقعة. یجب أن  النواتجسیكون معنی�ا بعملیة التقییم، و
 . لصیاغتھاوقت كاٍف  تخصیصمعاییر الجودة واستخدام تقریر التقییم، یجب  تحدید. لما للشروط المرجعیة من دور حاسم في حدة 

 
التوقیت، والھدف، والمدة،  مع لتخضع للتقییم،  إختیارھاستحدد النتیجة، والمشروع، والمجال الموضوعي، وأّي مبادرات جرى 

یتطلب وضع  حیث والمیزانیة المتاحة، ونطاق التقییم جوھر الشروط المرجعیة. ومع ذلك، ال یمكن للتقییم أن یتعامل مع كل القضایا، 
 محور تركیز التقییم، ومعاییره، ونتائجھ، مع أخذ الموارد المتاحة في االعتبار. حولإستراتیجیة   الشروط المرجعیة اختیارات

 
مفوض التقییم ویشاركھا مع فریق   امسودة الشروط المرجعیة األولیة بالمدخالت التي یزوده بھبصیاغة  مدیر التقییم  یقومیجب أن 

الخبرة الكافیة أن یعلقوا على   مالتقییم اإلقلیمي وغیره ممن لدیھ ل/ مختص لمسؤو یمكن  التقییم المرجعي للمراجعة والتعلیقات. 
 . للمؤسسة  مسودة الشروط المرجعیة لضمان أنھا تطابق معاییر الجودة 

 
ستة  قبل ثالثة أو عملیة تستغرق وقتًا طویًال. فمن المقترح أن تبدأ ھذه العملیة  الجھات المعنیةألن كتابة الشروط المرجعیة وإشراك  

 المقترح للتقییم، بناًء على نطاق التقییم ومدى تعقیده وعدد أصحاب المصلحة المعنیین.  البدء موعد من  أشھر 
 

شروط مرجعیة تقوم   صیاغةبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة على   البرامج فيیھدف نموذج الشروط المرجعیة إلى مساعدة وحدات  
تقییمات مت للحصول على  الجودة  الجیدعلى معاییر  التقییم  لوحدات  وافقة مع ممارسات  ینبغي  المرجعیة،  الشروط  . عند صیاغة 

التقییم لمعاییر جودة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للبرمجة، كما تستدعي الحاجة والضرورة (انظر   البرنامج مراعاة كیفیة تحقیق 
 8). 3المربع 

 
ریقة التقییم حتى یحدد فریق التقییم أفضل األسالیب واألدوات لجمع  یجب أن تتمتع الشروط المرجعیة بمرونة كافیة بشأن ط 

على سبیل المثال، یمكن أن توصي الشروط المرجعیة باستخدام استبیانات، وزیارات میدانیة، ومقابالت، ولكن   المعلومات وتحلیلھا.
على   اإلتفاقم وأصحاب المصلحة الرئیسیین. یجب ینبغي لفریق التقییم أن یكون قادًرا على مراجعة النھج بالتعاون مع مدیر التقیی 

 بدقة في التقریر األولي.  توضیحھاالتغییرات في النھج و

 
 
 

 معاییر الجودة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد البرامج  :3المربع 

 

 إستراتیجي 
)، وتتوافق مع الخطة اإلستراتیجیة لبرنامج األمم SDGsأھداف التنمیة المستدامة (تساھم أولویات إعداد البرامج ونتائجھا في تحقیق  

). تعتمد البرامج والمشروعات على تحلیل  UNSDCFsالمتحدة اإلنمائي وتتماشى مع أطر األمم المتحدة للتعاون في التنمیة المستدامة (
واضح، مدعوم بالدلیل ونظریات التغییر. یبرر األخیر سبب أن النھج المحدد ھو األكثر مالءمة وغالبًا ستحقق أو تساھم في النتائج  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مق یتم النظر  في دور  باإلضافة إلى إسھامات الشركاء.  تقییم  التنمویة المرغوبة  یُعاد  بالشركاء  ارنة 
 .الحاجةالفرص والتغیرات الجدیدة في السیاق التنموي بانتظام، مع أّي تعدیالت ذات صلة حسب 

 ذو صلة  
أھداف إعداد البرامج ونتائجھ متسقة مع االحتیاجات الوطنیة واألولویات والتعلیقات التي أدلت بھا المجموعات الُمستبعدة أو الُمھمشة   

التي تم إشراكھا حسب الحاجة. تأخذ إستراتیجیات إعداد البرامج الترابط بین تحدیات التنمیة ونتائجھا في الحسبان. تم دمج وأو كالھما  

 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   8
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الوصول إلى/ التحكم في الموارد للنساء والرجال،  إمكانیةالمختلفة  و  واألدوار  تحلیل النوع االجتماعي للنظر بشكل كامل في االحتیاجات
التدا اتخاذ  لمعالجتھا عند  ویتم  المناسبة  منتظمة  الحاجةبیر  البرامج والمشروعات بصورة  الُمستفادة    المعرفة . ستستخلص  والدروس 

 وتراجعھا حتى توجھ التصمیم والتكیف وتغییر الخطط واإلجراءات حسب المالئم، وللتخطیط لتوسیع النطاق. 

 قائم على المبادئ  
تطبق جمیع البرامج المبادئ األساسیة في حقوق اإلنسان، والمساواة في النوع االجتماعي والقدرة على الصمود واالستدامة وشمول  

یف جمیع األفراد. تُدمج االستدامة االجتماعیة والبیئیة بشكل منھجي. یُتجنب أّي أذى محتمل لألفراد والبیئة كلما أمكن ذلك، وإال فالتخف
 .هنا منارتھ. یمكن االطالع على المعاییر االجتماعیة والبیئیة الكاملة من حدتھ وإد

 المتابعة اإلدارة و
التغییر، ولدیھا مؤشرات  تحدید یتم نظریة  مناسب، وتتناسب مع  بمستوى  للتنفیذ   المخرجات والنواتج  وقابلة  للقیاس  محددة وقابلة 

وموجھة نحو تحقیق النتائج، مع أسس وأھداف خاصة ومصادر معلومات محددة. تُستخدم المؤشرات    SMART  سبة ومحددة الزمنومنا
تم اعتماد المؤشرات ذات الصلة من إطار الموارد والنتائج المدمجة في وی والمصنفة حسبھ، عند االقتضاء.   اإلجتماعي المراعیة للنوع

جرى تنفیذھا لدعم ی خطط متابعة وتقییم شاملة ومحددة التكلفة جاھزة  یوجد  الخطة اإلستراتیجیة في إطار نتائج البرنامج أو المشروع.  
ب   ، المخاطر  تحدید  یتم  والتقییم.  والمتابعة  األدلة  على  المعتمدة  إلى  اإلدارة  من  النظر  الخطط  كل  وضع  مع  والفرص،  التھدیدات 

منتظًما لتوجیھ    فاعل  واإلجراءات المناسبة إلدارتھا. حوكمة البرامج والمشروعات محددة، بأدوار ومسؤولیات واضحة، وتوفر إشرافًا 
 عملیة صنع القرار.

 ة ءاكفذات 
البرامج   الموارد. حجم  استخدام  كفاءة  مقاییس لضمان  وتنفیذه  البرنامج  تصمیم  ویتضمن  مبررة وصحیحة  البرامج  إعداد  میزانیات 
والمشروعات ومجالھا متناسب مع الموارد المتاحة ومع جھود تعبئة الموارد. تتضمن الخطط اعتبارات للتوسع والتواصل مع المبادرات 

بانتظام. تتضمن المتابعة واإلدارة ت الشراء مبكًرا وتمت مراجع  تم اإلنتھاء من مخططاتتأثیر أكبر.    األخرى ذات الصلة لتحقیق ة 
التحلیل واإلجراءات لتحسین الكفاءة في تسلیم النواتج المرغوبة بالجودة والتوقیت المرجوین، مثل دعم المكتب القطري لطرق التنفیذ 

دادیاسة الوطني. تُسترد التكالیف بالكامل (راجع س  )التكلفة اس�ت

 ال فع
یسترشد تصمیم البرامج وتنفیذھا بالمعرفة ذات الصلة، والتقییم، والدروس المستفادة لتطویر اإلستراتیجیة واإلبالغ عن تصحیح المسار. 
یتم تحدید المجموعات المستھدفة وإشراكھا بشكل منھجي، وجعل األولویة للمجموعات المھمشة والمستبعدة. تستجیب النتائج دوًما إلى 

وع االجتماعي ویتم تصنیفھا بدقة حسب مؤشر النوع االجتماعي. یستخدم المدیرون معلومات المراقبة في صنع القرارات تحلیل الن 
. یُستخدم التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عند االقتضاء ویتم تسجیلھ في إطار  المرجوة التي تزید من تحقیق النتائج  

 تقییمات شركاء التنفیذ المطلوبة وتماشت طریقة التنفیذ مع النتائجالنتائج. نُفذت 

 االستدامة والملكیة الوطنیة  
والشركاء الوطنیین، المشتركین خالل دورة إعداد البرامج في صنع القرار والتنفیذ والمتابعة.    الجھات المعنیةتُعد البرامج بالتشاور مع  

إستراتیجیة الستخدام األنظمة الوطنیة ، عند   وتنفیذ  . یتم تحدیدتحسینھاة المؤسسات الوطنیة ویتضمن إعداد البرامج تقییم قدرة واستدام
االقتضاء. تتضمن المراقبة استخدام مصادر المعلومات الوطنیة ذات الصلة، إذا أمكن. تحقیق استدامة النتائج عبر مؤشرات قدرة التتبع 

 وتنفیذ خطط التوسع واالنتقال.

 

 .1یجب أن تشمل الشروط المرجعیة، كحد أدنى، العناصر الموصوفة أدناه والتي ذُكرت بالتفصیل في المرفق  
 

 المعلومات األساسیة والسیاق  .1
  /البرنامج تصمیم  وقت  (في  والدیموغرافیة  والجغرافیة  والسیاسیة  واالقتصادیة  االجتماعیة  العوامل  تفاصیل  ذكر 

 المشروع والتقییم). 
  الواجب تقییمھا بوضوح (الحجم ومدى التعقید). المبادراتوصف 
 النوع) المشروع  من  المستفیدین  عن  تفاصیل  واإلجتماعي  توفیر  حقوق  ذوي  ،  وقضایا  الضعیفة،  والفئات  اإلعاقة، 

 اإلنسان)
 .عرض المخرجات والنواتج واإلنجازات الرئیسیة، ونظریة التغییر 

 
 ھدف التقییم ومجالھ وأغراضھ  .2

  ذلك. كیف سیفعلذكر سبب تنفیذ التقییم، ومن سیستخدمھ أو یتبع نتائجھ وتوصیاتھ و 
   .تحدید معاییر التقییم ومجال تركیزه 
   المشتركة األخرى  والقضایا  اإلعاقة  المرأة وقضایا  وتمكین  االجتماعي  النوع  في  المساواة  قضایا  (انظر  تضمین 

 ). 4المربع 
 

 یة معاییر التقییم واألسئلة الرئیس  .3

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards.html&data=02|01|richard.jones@undp.org|0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|636778912646202985&sdata=4Fi2k0l6o6WoN1WUSZt6cImU9IzBbiz98JYglO/IaO8=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/FRM_Resource%20Planning%20and%20Cost%20Recovery_Cost%20Recovery_Cost%20Recovery%20from%20Other%20Resources%20-%20GMS.docx&action=default&data=02|01|richard.jones@undp.org|0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|636778912646202985&sdata=75cGuLdwu+rnX2DBbKL/JJbb791hsJ9UJ9KHuqH9dCw=&reserved=0
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  ،والفاعلیة، والكفاءة، واالستدامة الخاصة بلجنة المساعدة اإلنمائیة (   9یمكن استخدام معاییر الصلة، واالتساقDAC  (
 10.) لتأطیر أسئلة التقییم2) (راجع القسم  OECDالتابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (

   .تضمین  أسئلة محددة لیُجاب عنھا خالل التقییم. یجب أن تكون األسئلة واضحة ومحددة بدقة وقابلة للقیاس 
   إدراج سؤال تقییم واحد على األقل متعلق بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة، ویُفضل على األقل سؤال

 . معیار تقییملكل 
 11اقة والقضایا األخرى المشتركة. إدراج أسئلة تقییم متعلقة بقضایا اإلع 

 
 المنھجیة  .4

  .النظر في النھج والمنھجیة بأكملھما 
 .(مع المرونة في التعامل مع تعدیالت فریق التقییم) إدراج مصادر المعلومات، وطرق الجمع والتحلیل المقترحة 
  هومصادر  التمویل الرجوع إلى متطلبات تحلیل . 
   وإدماج أھداف التنمیة المستدامة من فریق التقییم.     بالنوع اإلجتماعي   معالجة القضایا الخاصة  لیجب طلب منھجیات 

 
 نتائج التقییم (المخرجات األساسیة)  .5

  :ذكر تفاصیل نتائج التقییم الرئیسیة، ویشمل ذلك 
 (أ) تقریر التقییم األولي، ویتضمن خطة العمل والجدول الزمني للتقییم؛ 
 التقییم إلضافة التعلیقات؛ (ب) مسودة تقریر  
واألسئلة،    التعلیقات،  معالجة  تمت  كیف  بالتفصیل  موضًحا  المطلوبة  والتعدیالت  التقییم  تدقیق  سجل  (ج) 

 والتوضیحات؛ 
 (د) تقریر نھائي (یعالج التعلیقات، واألسئلة، والتوضیحات)؛  
 أو نتائج معرفیة أخرى.  إستعراضات (ه) وأی  

  بالنوع اإلجتماعي یجب أن تعالج جمیع نتائج التقییم قضایا حقوق اإلنسان واإلعاقة، والقضایا الخاصة . 
 

 تكوین فریق التقییم والكفاءات المطلوبة  .6
   .ذكر ھیكل فریق التقییم وعدد الُمقیِّمین المطلوب 
   التقییم التحلي بھا  تحدید المھارات، والمعرفة، والخبرة، والكفاءة المحددة المطلوب من الُمقیِّم وكل عضو في فریق 

 بالتفصیل.
   .كفاءات وخبرات النوع االجتماعي ضرورة 
   .یجب أن یتحلى عضو واحد على األقل من فریق التقییم أو الفریق المرجعي بالمعرفة أو الخبرة بشأن إدماج اإلعاقة 
 

 أخالقیات التقییم  .7
  عند قبول المھمة.  تعھد سلوك أخالقياألخالقیة وسیُطلب منھم توقیع سیلتزم استشاریو التقییم بأعلى المعاییر 
    تُنفذ تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفقًا للمبادئ الموضحة في المبادئ التوجیھیة األخالقیة لفریق األمم المتحدة

 12المعني بالتقییم.
 

 اإلدارة وترتیبات التنفیذ  .8
 منة في عملیة  وصف ھیكل اإلدارة والتنفیذ وتحدید األدوار، والمسؤولیات الرئیسیة وحدود السلطة لكل األطراف المتض

 التقییم. 
   .تحدید آلیات التعلیق على نتائج التقییم المختلفة 

 
 اإلطار الزمني لعملیة التقییم  .9

 .تحدید عدد األیام الُمخطط لھا للتقییم وعدد األیام المخصصة لفریق التقییم 
    ینبغي أن یشمل جدوًال زمنیًا للتقییم یذكر تواریخ: (أ) بدایة التقییم؛ و(ب) مخرجات التقییم؛ و(ج) جمع المعلومات

 والعمل المیداني؛ و(د) انتھاء التقییم. 
 

 
.   9201في  تمت إضافة "االتساق" كمعیار جدید من معاییر لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي حدیثًا 9

 ال یتطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معیار "االتساق"، ولكن یمكن النظر فیھ إذا ُوجد أنھ ذو صلة. 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   10
 .http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm  ،نوصي باتباع معاییر الصلة

ان تغطیة مجال التقییم بأكملھ. إذا اختارت وحدة التفویض أال تستخدم أحد المعاییر أو أكثر، ینبغي  واالتساق، والفاعلیة، والكفاءة، واالستدامة لضم
 ذكر ھذا بشكل صریح في الشروط المرجعیة، بما في ذلك أسباب الحذف. 

  عبر الرابط التالي: مالحظات فنیة: إطار مساءلة الكیانات بشأن إستراتیجیة األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة یمكنك االطالع 11
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources 

 uation.org/document/detail/2866http://www.unevalیمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   12

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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 عملیة التسلیم وأساس االختیار  .10
 طلب ھیكل  تفصیًال  مراجعة    التقدیم  یذكر  ومعاییر  المطلوبة  التسلیم  ومستندات  الداعمة  والمستندات  واإلجراءات، 

 الطلبات. 
 

روابط مستندات المعلومات األساسیة الداعمة والمبادئ التوجیھیة لبرنامج األمم المتحدة    -مرفقات الشروط المرجعیة   .11
 اإلنمائي. 

  .إطار نتائج التدخل ونظریة التغییر 
 ء الرئیسون. أصحاب المصلحة والشركا 
  .المستندات الواجب مراجعتھا والتدقیق فیھا 
 .نموذج مصفوفة التقییم 
  .مخطط  التقریر النھائي 
 تعھد السلوك األخالقي.  نموذج 
  توضح المبادئ التوجیھیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ) 4نموذج التقریر األولي (القسم   •
 ) 4نموذج تقریر التقییم والمحتوى المتوقع (القسم   •
 ) 6عملیة تقییم الجودة (القسم  •

 
 

 

سیتم تقییم الشروط المرجعیة في ضمان جودة التقییم. جمیع النقاط الملخصة أعاله تتوافق مع نظام التصنیف  
 ). 6(مرفق  

 
  

 
 للتقييم المرجعية الشروط  في  المرأة وتمكين االجتماعي النوع في  المساواة منظور دمج : 4 المربع

 
بتنفیذھا ال بد أن تدمج مبادئ حقوق اإلنسان  من حیث المبداْ  التقییمات التي نفذھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو أمر  ، جمیع 

لبات خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن  والمساواة في النوع االجتماعي، وتھدف إلى تحقیق مؤشرات أداء التقییم الخاصة بمتط
 لمزید من التفاصیل).  6(راجع القسم  13المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة

 
مھم: خطوة دمج منظور المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة في مجال التقییم، كما ھو موضح في الشروط المرجعیة،   

 خطوة أولیة حاسمة. یجب تنفیذ التقییم بشكل مستجیب للنوع االجتماعي، حتى لو لم یُصمم موضوع التقییم بناًء على ھذا المنظور. 
 
أمثلة   14،"مم المتحدة المعني بالتقییم "دمج حقوق اإلنسان والمساواة في النوع االجتماعي في التقییماتتوفر وثیقة توجیھ فریق األ 

حول كیفیة دمج ھذه العناصر في تعریف ھدف التقییم، وأغراضھ، وسیاقھ، ومجالھ، وكیفیة إضافة بعد جنساني إلى معاییر التقییم 
 )2(مرفق  تاحة أیًضا.القیاسیة. أمثلة من أسئلة التقییم المخصصة م

 
 ما مقومات التقییم المستجیب للنوع االجتماعي؟ 

 
 لك.  یعني ھذا: ذیشمل المنظور المستجیب للنوع االجتماعي ویتعلق بكل مما یفحصھ التقییم وكیف سیُنفذ 

تقییم درجة تأثیر التدخالت في تغییر عالقات القوة والعالقات بین الجنسین، بما في ذلك التفاوتات الھیكلیة والتفاوتات   •
 األخرى، والتمییز وعالقات القوة غیر المتكافئة؛  

 واستخدام عملیة شاملة وتشاركیة وتحترم كل أصحاب المصلحة (أصحاب الحقوق والمكلفین بمسؤولیات)  •
 
لتقییم الُمستجیب للنوع االجتماعي من المسؤولیة تجاه التزامات المساواة في النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، وتمكین یعزز ا 

التنمیة في النساء والرجال بشكل مختلف ومساھمتھا في تحقیق تلك   تأثیر برامج  المرأة عن طریق توفیر معلومات حول كیفیة 

 
un-ion/promotingcoordinat-system-work/un-we-https://www.unwomen.org/en/how-یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   13

resources-and-tools-accountability/key 
 http://www.uneval.org/document/detail/980یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   14

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
http://www.uneval.org/document/detail/980
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برامج التنمیة، ولیس العمل الخاص بنوع الجنس فقط (انظر مكتب التقییم المستقل التابع   االلتزامات. ینطبق ھذا على كل أنواع
 15، كیفیة إدارة التقییم المستجیب للنوع االجتماعي. دلیل التقییم). 2015لكیان األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، 

 
 للنوع االجتماعي؟ ما الذي تشملھ منھجیة التقییم المستجیبة  

 
یحدد التقییم كیفیة التعامل مع قضایا النوع االجتماعي في المنھجیة، بما في ذلك كیفیة جمع المعلومات وطرق التحلیل التي   •

 تدمج اعتبارات المساواة بین الجنسین وتضمن أن المعلومات الُمجمعة مصنفة حسب نوع الجنس. 
 األسالیب، مناسبًا لتقییم اعتبارات المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة. توظف منھجیة التقییم نھًجا مختلط  •
یوظف التقییم مجموعة متنوعة من مسار البیانات والعملیات (بمعنى آخر التثلیث والتحقق من الصحة) لضمان اإلدماج   •

 والدقة والمصداقیة. 
 المتأثرین بالتدخل، وخاصة األكثر ضعفًا، عند االقتضاء.  یتعامل إطار المعاینة وطرق التقییم مع تنوع أصحاب المصلحة •
 16بنزاھة واحترام لضمان السریة.   المعنیةتُراعى المعاییر األخالقیة خالل التقییم وتُعامل جمیع المجموعات  •
 

 مھم: یجب تضمین منظور داعم للمساواة في النوع االجتماعي ولتمكین المرأة في الشروط المرجعیة. 
 

 
ویلزم عند االقتضاء أن تنظر التقییمات في قضایا اإلعاقة المستمدة من إستراتیجیة األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة والمالحظات   

 العناصر الواجب مناقشتھا بالتفصیل:  5یشرح المربع  17الفنیة.
 

 التقييمات في  اإلعاقة قضايا دمج :5 المربع
 
 تولي الشروط المرجعیة الخاصة بالتقییم لقضایا اإلعاقة اھتماًما كبیًرا.  •
 تتحلى فرق التقییم بالمعرفة أو الخبرة أو كلیھما فیما یتعلق بالدمج عند الحاجة.  •
 تشمل أسئلة التقییم الجوانب المختلفة من دمج اإلعاقة  •
 یشمل تخطیط أصحاب المصلحة وتحدید طرق جمع المعلومات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلھم.  •
 توفر استنتاجات التقییم والتحلیل معلومات ودالئل بشأن دمج اإلعاقة.  •
 تعكس خالصة وتوصیات ھذه التقییمات االستنتاجات الخاصة بدمج اإلعاقة.  •
 

 
لكل من التقییمات النھائیة لمرفق البیئة العالمي ومراجعات منتصف المدة ھیكل الشروط المرجعیة ومتطلباتھ الخاصان بھا، وتشمل   

  المتطلبات المذكورة أعاله ومتطلبات مرفق البیئة العالمي المحددة اإلضافیة. ُحددت ھذه المتطلبات في المبادئ التوجیھیة لمرفق البیئة
 18قییمات النھائیة ومراجعات منتصف المدة. العالمي للت 

 
مركز  للتقییمات الموجودة فی جودة  التخضع جمیع الشروط المرجعیة إلى اختبار مكتب التقییم المستقل لتقییم الجودة خالل عملیة تقییم  

 . 6تفاصیل أسئلة تقییم الجودة الخمسة للشروط المرجعیة في القسم  توجد مصادر التقییم. 
 

إلى مركز مصادر التقییم ویمكن البحث فیھا حسب نوع التقییم وتصنیفات تقییم الجودة.  إلكترونیا  جمیع الشروط المرجعیة   یتم تحمیل
 19أدناه كدلیل.  6یمكن استخدام أمثلة الشروط المرجعیة الواردة في المربع  

 
 المرجعية الشروط نموذج  :6 لمربعا 
 

 الشروط المرجعیة لتقییم البرنامج القطري 
 ،نامج لوث�قة المدة منتصف مراجعة2020 نیبال  القطري  ال�ب

 
evaluation-women-library/publications/2015/4/un-https://www.unwomen.org/en/digital-یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  15

evaluation-responsive-gender-manage-to-how-handbook 
في إرشادات فریق   110-91والصفحات  41-37یتوفر مزید من اإلرشاد بشأن العناصر الرئیسیة في منھجیة التقییم المستجیبة للنوع االجتماعي في الصفحات   16

 والمساواة في النوع االجتماعي في التقییمات. یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:دمج حقوق اإلنسان بشأن  األمم المتحدة المعني بالتوجیھ
http://www.uneval.org/document/detail/980 

 /https://www.un.org/en/content/disabilitystrategyیمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  17
 http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtmlیمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   18
بسبب تصنیفاتھا تقییم الجودة. وقع االختیار فقط على الشروط المرجعیة التي    6عیة الواردة في المربع وقع االختیار على نموذج الشروط المرج  19

 ). ستُبذل الجھود حتى تتم التحدیثات سنویًا. 6) أو ُمرٍض جدًا (5حصلت على تقییم ُمرٍض (

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
http://www.uneval.org/document/detail/980
http://www.uneval.org/document/detail/980
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
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 المخرجات الشروط المرجعیة لتقییم 

 Evaluación de la contribución del PNUD a la generación de capacidades de، 2019السلفادور،   •
efecto en la ón de la inversión pública a nivel nacional y local y su planificación y ejecuci

"os básicos de saludcobertura y acceso universal a los servici 
 تقییم منتصف المدة لنتائج الحوكمة الدیمقراطیة ، 2019تنزانیا،  •
یوفر تنویع االقتصاد فرص عمل الئقة   2018-2016تقییم نتائج البرنامج القطري لكازاخستان ، 2018كازاخستان،    •

 للذین یعانون من العمل غیر الكافي الحتیاجاتھم، وللشباب والمستضعفین اجتماعیًا من النساء والرجال 
 

 الشروط المرجعیة لتقییم المشروع 
 التقییم النھائي للشراكة من أجل مشروع "بنغالدیش متسامحة، وشاملة للجمیع"  ،2020دیش، بنغال •
  2015التقییم النھائي إلعادة اإلعمار المرن وإنعاش المجتمعات الضعیفة التي تأثرت بشدة بزلزال  ، 2020نیبال،  •

 (االتحاد األوروبي الثاني)
 ي، التقییم النھائي لمشروع تعزیز التعایش االجتماعي في جیریم2020ھایتي،   •
تعزیز قدرة المجتمعات على الصمود من خالل اإلدارة   نھایة تقییم المشروع:، 2020الحزب الدیمقراطي الكوري،    •

 لمخاطر الكوارث  المجتمعیة
 

 

 للتقييمات   الداعمة  المستندات  
 

سیجمع مدیر التقییم، بمساعدة مدیر المشروع أو البرنامج، المستندات األساسیة التي سیتم توفیرھا لفریق التقییم، بمجرد تحدید مجال  
تنفیذ العمل المكتبي األولي لجمع المعلومات عن أنشطة الشركاء ونتائجھا، والمساعدة السابقة المتعلقة ببرنامج األمم  التقییم. یمكن 

مزیًدا من التفاصیل حول أنواع المعلومات التي    3إلنمائي والسیاق الحالي للمشروع أو البرنامج أو المخرجات. یوفر الجدول  المتحدة ا
 سیتم توفیرھا ومصادرھا. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8576
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8576
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
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 التقييم فريق معلومات  مصادر . 3  الجدول

 وصف المعلومات مصادر المعلومات 

إطار نتائج البرنامج العالمي واإلقلیمي  
 والقطري ونظریات التغییر 

   خمس سنوات المخرجات الرئیسیة التي یخطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحقیقھا في فترة من ثالث إلى ب  وھي تتعلق 
   نظریات التغییر ذات الصلة على المستوى القطري واإلقلیمي 
     توفر وثائق البرنامج القطري معلومات أساسیة ومنظور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمیة في قطر معین 

،  ة( التقاریر والمراجعات الدوری المتابعة 
ومحاضر جلسات اللجنة التوجیھیة) وتقاریر  

 التقییم. 

   التي أصدرھا الصلة  بالمواضیع ذات  الخاصة  التقییم  أو  تقاریر  الحكومة،  أو  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أو وحدات  المستقل  التقییم  مكتب 
 أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة اآلخرون. 

 .التقاریر المرحلیة السنویة والفصلیة، وتقاریر الزیارات المیدانیة، والمخرجات األخرى ووثائق المشروع والبرنامج الرئیسیة 
   لةیمكن استخدام مركز مصادر التقییم للبحث عن التقییمات ذات الصلة التي تنفذھا وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن مواضیع مماث 

 لشراكتھم مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تظھر ھذه التقاریر التقدم المحرز في تحقیق نفس المخرجات ومعلومات عن كیفیة وضعھم إستراتیجیة    تقاریر تقدم مبادرات الشركاء 

یمكن الحصول على معلومات بشأن التقدم المحرز في تحقیق المخرجات من المصادر الحكومیة، ومصادر القطاع الخاص والمصادر األكادیمیة،   المعلومات من المصادر الرسمیة  
 تحدة ومعاھد البحوث الدولیة واإلقلیمیة، بما في ذلك نظام األمم الم

    في حاالت كثیرة، من المصادر الجیدة لإلحصاءات الوطنیة أنظمةDevInfo   المعتمدة على الصعید الوطني ومواقع السلطات اإلحصائیة الوطنیة 
   یجب توفیر المعلومات المصنفة حسب النوع والفئات االجتماعیة األخرى ذات الصلة متي أتیحت 

التقییم قد تمت معالجتھا في أوراق بحثیة من المنظمات الحكومیة، وغیر الحكومیة،  قید  موضوع  للیمكن أن تكون المواضیع المتعلقة بالمخرجات    أوراق بحثیة 
 لمؤسسات األكادیمیةوالمؤسسات المالیة الدولیة، وا

یة  یمكن أن توجد المعلومات في عدة تقاریر مثل تقریر التنمیة البشریة، وتقریر أھداف التنمیة المستدامة وتقاریر أخرى نشرتھا منظمات وطن    التقاریر الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة
 وإقلیمیة ودون إقلیمیة، ومؤسسات مالیة دولیة، ومنظمات األمم المتحدة. 

  اإلستراتیجیات الوطنیة واإلستراتیجیات القطاعیة وتقاریر التقدم   
   ن  المساواة عدم مؤ�ش یمكن أن تكون التقاریر حول المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة مفیدة، مثل ن  بني  20في تقریر التنمیة البشریة   الجنسني

نظام أطلس   المعلومات المالیة واإلداریة  الصلة من  الشفافیة  المالي  التقاریر ذات  الُمدمجة، ولوحة   العمل  التنفیذیة، وخطة  المؤسسي، واللمحة  التخطیط  ، والتدقیق، ونظام 
 (المبادرة الدولیة للشفافیة في المعونة) 

  وتعبئة الموارد، وإدارة الموارد البشریة التقدم المحرزیوفر عدد من الوسائل المؤسسیة معلومات مالیة وإداریة أخرى ذات صلة بالتقییم. تشمل ، 
  تقاریر ضمان الجودة للبرنامج والمشروع 

 مصادر إضافیة على الصعید القطري

 
 http://hdr.undp.org/en/composite/GIIیمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  20

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GII


 

 
 

18 

تقاریر البرامج والمشروعات اإلقلیمیة ودون  
 اإلقلیمیة ذات الصلة 

  رجات تشیر ھذه التقاریر إلى مدى استكمال ھذه المشروعات والبرامج مساھمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء للتقدم نحو تحقیق المخ 

وثیقة البرنامج القطري أو شراكة إطار األمم  
المتحدة للمساعدة اإلنمائیة لتوحید األداء  
 بالكامل وتقریر سنوي قائم على النتائج   

   جمیع یوفر التقریر السنوي القائم على النتائج ملخًصا لمساھمات المشروعات، والبرامج، والبرامج الفرعیة، والمساعدة المرنة التي تساھم في
 رجات، على أساس سنوي المخ

  م السابقة،  یشمل أیًضا معلومات عن النواتج الرئیسیة، والشركاء اإلستراتیجیین، وإستراتیجیة الشراكة، ومدى التقدم المحرز الُمبلغ عنھ في األعوا
 وجودة مؤشرات المخرجات، والحاجة إلى مزید من العمل والمعلومات األساسیة 

إلنمائیة/ إطار  إطار األمم المتحدة للمساعدة ا
األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة  

المستدامة، وإطار األمم المتحدة للمساعدة  
اإلنمائیة ومراجعات البرنامج القطري 
السنویة والتقییمات القطریة الموحدة  

 والتقییمات 

  لمشتركة بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات  تشمل ھذه الوثائق المعلومات األساسیة عن موقف الدولة اإلنمائي، والشراكات، واألنشطة ا
 األمم المتحدة 
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 واالستبعاد   االجتماعي النوع ومراعاة الحقوق   على قائم  نهج 
 

تُقیم   21التنوع. تھتدي تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبادئ اإلنصاف، والعدالة، والمساواة في النوع االجتماعي، واحترام 
  تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدى تناول المبادرات لھذه المبادئ من خالل الجھود اإلنمائیة في دولة ما؛ ومراعاتھا اللتزام

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن تعمیم مراعاة النوع االجتماعي والنھج القائم على الحقوق في تصمیمھا وتنفیذھا، حسب  
 االقتضاء. 

 
تعمیم المنظور المراعي للنوع االجتماعي ھو عملیة تقییم آثار أي إجراء مخطط على النساء والرجال، بما في ذلك التشریع،  

المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي   القضایا إلعطاء والسیاسات، والبرامج، في كل المجاالت وعلى كل األصعدة. إنھا إستراتیجیة 
بعًدا جوھریًا في تصمیم السیاسات والبرامج، وتنفیذھا، ومتابعتھا، وتقییمھا في كل المجاالت السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة  

 حتى یستفید كل من النساء والرجال بشكل متساٍو، وال تستمر عدم المساواة. 
 
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدى مراعاة مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمعالجة قضایا المساواة  ینبغي أن تُقیم تقییمات ب  

في النوع االجتماعي في تصمیمھا، وتنفیذھا، ومخرجاتھا، وما إذا كان بإمكان النساء والرجال الحصول على مزایا البرنامج بنفس  
نبغي أن تناقش التقییمات مدى تأیید برنامج األمم المتحدة لمبادئ المساواة والتنمیة الشاملة،  القدر على النحو المقصود. بشكل مماثل، ی 

 مع مراعاة قضایا اإلعاقة، ومدى إسھامھا في تمكین السكان األكثر ضعفًا وفقًرا في المجتمع المعني وتلبیة احتیاجاتھم. 
 
ل إستراتیجیات التنمیة لمطالبات أصحاب الحقوق وااللتزامات المقابلة  یتطلب النھج القائم على الحقوق من أجل التنمیة ضمان تسھی  

للمكلفین بالمسؤولیات. یؤكد ھذا النھج الحاجة إلى معالجة األسباب المباشرة، والكامنة، والھیكلیة وراء عدم إعمال ھذه الحقوق. إن  
عام. ینبغي أن تُقیم التقییمات المدى الذي سّھلت بھ مبادرة ما  مفھوم المشاركة المدنیة، كآلیة للمطالبة للحقوق، جانب مھم في اإلطار ال

 قدرة أصحاب الحقوق على الحصول على حقوقھم، والمكلفین بمسؤولیات على الوفاء بالتزاماتھم، عند االقتضاء. 
 
 یجب أن تعالج التقییمات القضایا المشتركة، اعتماًدا على مجال تركیز التقییم.  
 

 الُمقيِّمين   اختيار 
 
تنافسی  الُمقیِّمین من خالل عملیة  التقییم. یختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  الُمقیِّمین أھمیة قصوى في جودة ومصداقیة  ة  الختیار 

 تشمل مجاالت الخبرة التي یجب مراعاتھا عند تكوین الفریق:  22وشفافة وفقًا لقواعد المؤسسة وضوابطھا لنظام الشراء. 
 

  في تنفیذ التقییمات وإدارتھا.  خبرة وتجربة مثبتتین 
 .خبرة مثبتة في تحلیل البیانات وكتابة التقاریر 
 .المعرفة الفنیة والخبرة في مجاالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموضوعیة؛ مع التفاصیل اعتمادًا على موضوع التقییم 
   النوع االجتماعي، وقضایا اإلعاقة، والنھج القائم على الحقوق،  المعرفة الفنیة والخبرة في المجاالت المشتركة، مثل المساواة في

 وتنمیة القدرات. 
  .المعرفة الفنیة بالموقف الوطني/ اإلقلیمي والسیاق 

 
 اعتمادًا على مجال التقییم ومصادره ومدى تعقیده، یمكن لوحدة البرنامج اختیار:

 
)a(  .ُمقیِّم واحد، وقد یكون وطنیًا أو دولیًا 
)b( یِّمین، یتكون من خبراء وطنیین أو دولیین أو كلیھما؛فریق من الُمق 
)c(   .أو شركة توفر ُمقیًِّما فردیًا أو فریقًا 

 
 عند توظیف فریق تقییم من شركة ما، ینبغي للوكالة المنفذة أن تراجع مؤھالت أعضاء الفریق المقترح لضمان وفائھم باحتیاجات التقییم. 
 
  ینبغي أن تبدأ عملیة االختیار قبل شھر واحد على األقل من میعاد البدء المقترح للتقییم، رغم أنھ من المستحسن البدء أبكر من ھذا ألن  

 الُمقیِّمین الجیدین مطلوبون بشدة ولیسوا متاحین دائًما عند طلبھم.
 

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml، 2019سیاسة التقییم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  21
)، POPPكما ھو مفصل في سیاسات وإجراءات البرنامج والعملیات ( 22
-8ef8-6a47-b883-https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96

e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
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یُفضل أن یكون أحدھما وطنیًا واآلخر دولیًا. سیسمح ھذا للُمقیِّمین    ومن المستحسن أن یتكون الفریق من اثنین من الُمقیِّمین على األقل؛
المعلومات المجمعة والُمسجلة، وتقسیم الجھود لمقابلة مزید من األشخاص وتبادل األفكار مع  بمقارنة المالحظات، والتحقق من دقة 

 حد ممكن، بالنسبة إلى التكوین الجغرافي والنوع االجتماعي.   بعضھم. باإلضافة إلى أنھ ینبغي لفریق التقییم أن یتمتع بالتوازن، إلى أقصى
 

 
 23المُقيِّم   بيانات   قواعد   :7 المربع 
 

توجد عدة قواعد بیانات للُمقیِّمین متاحة من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي یمكنھا أن توفر تفاصیل عن الُمقیِّمین ذوى  
(بما في   التقییمالخبرة على المستوى القطاعي، واإلقلیمي، والقطري.  یجب أن یراعي البحث عن الُمقیِّمین المعرفة والخبرة في 

المساواة في النوع  مثل  المشتركة ذات الصلة والمجاالت  التخصصیة علومات وكتابة التقاریر)، والمجاالت ذلك تحلیل الم
 وقضایا اإلعاقة، والنھج القائم على القضایا، وتنمیة القدرات، والخبرة الوطنیة/ اإلقلیمیة.  االجتماعي،

  
 ) شبكة السیاسة العالمیةGPN 24)/ قائمةExpRes 

 
رئیسي      عمل   مجال21   فيالستشاریین الذین تم فحصھم تقنیًا  ل   سریع  ھي آلیة نشر وتوظیف   ExpResشبكة السیاسة العالمیة/قائمة  

فرعًي لدعم عمل المكاتب القطریة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووحدات البرنامج والوكاالت الشریكة. تم عمل   عمل  مجال  79و
 مرشًحا تم فحصھ.   40لتقییمات ومراجعات منتصف المدة لمشروعات الصنادیق الرأسیة التي تتضمن حالیًا    2019قائمة مشابھة في  

 
 ExpResقائمة  مستشار من خالل  تعیین آلیة

  شبكة السیاسة العالمیة/قائمة قدم طلبًا عبرExpRes   یمكنك ذكر أسماء أي مرشحین محتملین تود أن یتم اعتبارھم، إن  .
 التعلیقات.  خانةُوجد، في  

  رسمیة.  عة جمراسیشارك فریق النشر السیر الذاتیة معك لتصنفھا بشكل غیر رسمي للمھام المتعلقة باألزمات، حیث ال یلزم
 سریع. تقییم للمھام غیر المتعلقة باألزمات، سیتم استخدام فھرس مؤشرات

  للتفاوض معھ والتعاقد بناء   قییمت أعلى بالمستشار الذي حازعلى عند التصنیف، سیتحقق فریق التقییم من اإلتاحة ویوصلك
 على أتعابھ في القائمة. 

   من نطاق األتعاب "األعلى". على سبیل المثال، إذا كانت  30سیظل نطاق األتعاب "األدنى" للمرشحین المقدمین في حدود ٪
دوالًرا في   350دوالر، ال یمكن أن تكون رسوم االستشاري األقل سعًرا أقل من   500أتعاب االستشاري األعلى سعًرا 

% عن المرشح األنسب التالي مادام ھو أفضل اختیار  30الیوم.  یمكن للمكاتب القطریة أن تختار خبیًرا ال تزید رسومھ عن 
 من الناحیة التقنیة. 

   ال تطلب مقترحات مالیة؛ ألن معلومات األتعاب مذكورة في القائمة. سیوفر فریق النشر إرشادات بشأن التفاوض حول
 لمھام األطول (تتعدى الشھر). ال یمكن لألتعاب أن تتجاوز السعر المعلن في القائمة. األتعاب ل

  یجب مشاركة العقود الفردیة الموقعة مع فریق النشر. یجب أیًضا مشاركة أّي تعدیالت في العقود، لضمان بقاء المبلغ
االستعانة بلجنة العقود، واألصول والمشتریات أو الھیئة   المسألة دوالر. إذا احتاجت  100000اإلجمالي التراكمي أقل من  

 االستشاریة اإلقلیمیة للمشتریات، یجب أیًضا مشاركة وثائق الموافقة تلك.

 /یجب تقدیم تقییم مكتوب/ تعلیق بشأن عمل كل ُمقیِّم عبر تقییم شبكة السیاسة العالمیةExpRes  .أو نموذج تقییم العقد الفردي 

 
  قیِّمین اإلقلیمیة  قوائم الُم

 
تحتفظ العدید من مراكز الخدمة اإلقلیمیة بقواعد بیانات وقوائم للُمقیِّمین، ویمكن لوحدات البرنامج الوصول إلیھا واستخدامھا. یتم 

التقییم اإلقلیمي المشورة والخبرة بشأن إیجاد ُمقیِّمین    مسؤول/ مختصشارك  ی تحدیثھا بشكل منتظم. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن  
 مناسبین. 

 
  مركز مصادر التقییم 

 

 
قاعدة بیانات الُمقیِّمین على أساس اإلحالة. لم یفحص االستشاریون ھذه القائمة بالكامل. االستشاریون المدرجون في ھذه  یحتوي مركز مصادر المعلومات  23

لمتابعة والتقییم أو كانوا أعضاء یعملون في أحد تقییمات برنامج األمم المتحدة  القائمة إما محالین من موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العاملین في مجال ا
لبیانات. ولذلك، یجب أن تبذل وحدة اإلنمائي. ال یحتفظ مكتب التقییم المستقل التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بأّي اتفاق طویل األجل مع االستشاریین في قاعدة ا

 في متابعة عملیة نظام الشراء في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. التوظیف العنایة الواجبة
 .ExpResتدیر ھذه القائمة شبكة السیاسة العالمیة/  24
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یوفر مكتب التقییم المستقل قاعدة بیانات عن خبراء التقییم من خالل مركز مصادر التقییم (تسجیل الدخول مطلوب). یمكن لوحدات  
حث في قاعدة البیانات باالسم، والمجال التخصصي، واإلقلیم، والدولة، ویمكن البرنامج أیًضا اإلضافة إلى قاعدة البیانات. یمكنك أن تب 

وستحتاج وحدات البرنامج    لإلستشاریین  فني  فحص  یجري أیًضا ربط الُمقیِّمین بعملھم التقییمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. لم   
 إلى طلب المراجع. 

 
یمكن البحث عن الُمقیِّمین غیر الموجودین في قاعدة البیانات الرئیسیة بالبحث العام في جمیع التقاریر. إذا نفذوا تقییمات لبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي وكان عملھم في مركز مصادر التقییمات، یمكن العثور على التقاریر مع درجات مراجعة تقییم الجودة  
ف البحث في مركز مصادر التقییم حسب اإلقلیم، أو الدولة، أو المجال الموضوعي عن الخبراء والُمقیِّمین الذین  لتقییماتھم. قد یكش 

 یمكن االستعانة بھم.
 
   25أُتیحت أیًضا مالحظة إرشادیة تسمى "العثور على ُمقیِّمین أكفاء باستخدام درجات تقییم الجودة ومركز مصادر التقییم".  

 یجري حالیًا وضع قائمة جدیدة. 
 

 
لضمان مصداقیة وقابلیة استخدام التقییم، یتعین على وحدات البرنامج أن تضمن استقاللیة الُمقیِّمین ونزاھتھم، وأنھ لیس لدیھم تضارب  

 ). 8مصالح (انظر المربع 
 
 

 

ینبغي أال یكون الُمقیِّمون قد عملوا على المشروع أو البرنامج أو المخرجات أو ساھموا في أّي منھا، أو إطار   
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة/إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة المستدامة، في أّي وقت، وبأّي  

عقود مستقبلیة على الُمقیِّم في موضوع التقییم. لن    طریقة. وبالمثل، ینبغي أال تكون ھناك فرص لعرض أيّ 
 یتمكن الُمقیِّم، في أّي من الحالتین، من تقدیم تحلیل موضوعي ومحاید لموضوع التقییم. 

 
 

 التقييم في المصالح تضارب مصادر :8 المربع

 
 ة سابق مھامتضارب المصالح بسبب 

 
المتحدة    األمم  أطر  بتقییم  استشاریین  تكلف  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  التقییم  بإجراء  الُمكلفة  للوحدات  یجوز  ال 

فیھا سابقًا،    شاركواللمساعدة اإلنمائیة السابقة، أو البرامج القطریة، أو المخرجات، أو القطاعات، أو المجاالت التخصصیة التي  
یم، أو التنفیذ، أو صنع القرار، أو التمویل. وتبعًا لھذا المبدأ، ال ینبغي أن یشارك في فریق التقییم موظفو برنامج  سواء في التصم

أو   المدنیة  الخدمة  الوحدات، وموظفو  المراكز اإلقلیمیة ومقر  الموجودون في  المستشارون  بما في ذلك  المتحدة اإلنمائي،  األمم 
 بشكل مباشر أو غیر مباشر بالبرنامج أو المشروع.  عالقة لھا تي قد تكون موظفو المنظمات غیر الحكومیة ال

 
وبصورة أعم، ینبغي لوحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مراعاة ما إذا كان تنفیذ عدة مھام قد یسبب تضاربًا في المصالح.   

  یتولى االستشاریون والُمقیِّمون مھام عدیدة لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائھ خالل حیاتھم المھنیة. قد یشمل ھذا مزیًجا 
ییم واألدوار االستشاریة مع وكاالت عدة على أصعدة مختلفة. ینبغي لوحدات البرنامج أن تحكم ما إذا كان االستشاري  من أدوار التق

الذي یعتمد علیھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدرجة كبیرة، قد یمنعھ من إجراء تقییم محاید. یوفر مركز مصادر التقییم سجًال  
 الُمقیِّم.  حدیثًا للتقییمات التي عمل بھا

 
 تضارب المصالح بسبب التدخل المستقبلي المحتمل  
 
وحدات البرنامج أن الُمقیِّمین لن یقدموا أّي خدمة (متعلقة أو غیر متعلقة بموضوع التقییم) لوحدة برنامج المشروع    تتأكدینبغي أن   

حقًا في تنفیذ برنامج أو مشروع كان محل تقییمھم.  وعلى  أو النتیجة التي ستُقیم في المستقبل القریب. ینبغي أال یشترك الُمقیِّمون ال
 الُمقیِّمین أال یشتركوا في تصمیم أّي مراحل الحقة من المشروعات التي قیّموھا. 

 
 التزام الُمقیِّمین بالكشف عن تضارب للمصالح 

 
مصالح محتمل أو فعلّي. یجب أن یناقش تقریر  على الُمقیِّمین إبالغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأصحاب المصلحة بأّي تضارب  

سلبیة. إذا ظھر تضارب في    نتائجفیف من أّي  خالتقییم أي تضارب مصالح فعلّي أو محتمل وأن یشیر إلى اإلجراءات الالزمة للت 
 كالھما.المصالح أو نشأ خالل التقییم، ینبغي للمنظمة أن تحدد ما إذا كان سیتم فصل الُمقیِّم أو إنھاء التقییم أو 

 
25  evaluator.pdf-good-finding-Guide-ce/ERChttps://erc.undp.org/resources/docs/guidan 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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من الممارسات الجیدة، مشاركة السیر الذاتیة للمرشحین المحتملین مع أصحاب المصلحة والشركاء قبل مشاركتھم. سیساعد ھذا في   

شركاء الذین  ال زمالء والضمان أال یوجد تضارب مصالح محتمل أو اعتراض على االختیار. یكون التحقق من المراجع بالتحدث مع 
لتحقق من كفاءتھم لدور الُمقیِّم. یعد مركز مصادر التقییم وتصنیفات تقییمات الجودة مصدًرا إضافیًا  سبق لھم العمل مع المرشحین ل

 للتحقق من جودة عمل الُمقیِّم. 
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   التقي�م  إدارة الثالثة:  الخطوة  

 التقييم إدارة مراحل .3 الشكل

 

 التقييم   فريق  إلى  إيجاز تقديم 
 

أّي تعاون أو دعم أو توجیھ   یمنعلضمان االستقاللیة، ینبغي للوكاالت المنفذة أن تتأكد من عدم التدخل في تنفیذ التقییم، ولكن ھذا ال
 لفریق التقییم. یتطلب التقییم الناجح مستوى جیًدا من التعاون والدعم من الوحدة المكلفة بإجراء التقییم.

 تشمل األدوار الداعمة لوحدة البرنامج، ومدیر التقییم، ومدیر المشروع:  

 إیجاز إلى التقییم  تقدیم  توقعحول    فریق  التقییم ومجالھ وشرح  المصلحة  ھدف  المتحدة اإلنمائي وأصحاب  برنامج األمم  ات 
لشروط المرجعیة وأھداف  لمشترك     فھم إلى    والوصول .  نواتج التقییمبالنسبة إلى معاییر الجودة المطلوبة في عملیة التقییم و

 التقییم. 
   بما في ذلك معاییر جودة    المتحدة اإلنمائي، تزوید فریق التقییم بالمبادئ التوجیھیة لسیاسة التقییم الخاصة ببرنامج األمم

تقاریر التقییم، وقواعد ومعاییر فریق األمم المتحدة المعني بالتوجیھ، وإرشادات تقییم الجودة. وعلى وجھ الخصوص، یجب أن  
متطلب   الُمقیِّمون  الم  إتباعیفھم  األمم  لفریق  األخالقیة  التوجیھیة  المبادئ  في  الواردة  األخالقیة  بالتقییم المبادئ  المعني  تحدة 

    26تعھد السلوك األخالقي للُمقیِّمین في نظام األمم المتحدة.  توقیعللُمقیِّمین، و
 إذا واجھوا صعوبة ما في الحصول على معلومات مھمة لتنفیذ التقییم، التأكد من إتاحة كل المعلومات ذات الصلة للُمقیِّمین .

 یجب تقدیم الدعم الالزم. 
  التقییم مسؤوًال عن  ولیة عن الشركاء، وأصحاب المصلحة، والمستفیدین  توفیر معلومات أ بینما یكون فریق  التقییم.  لفریق 

تحدید من یرغب في مقابلتھ وال یستطیع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التدخل في قرارتھ، یمكن تقدیم اقتراحات إضافیة لتسھیل  
 یدین.الوصول إلى الشركاء، وأصحاب المصلحة، والمستف

  ولتسھیل    تنظیم اجتماع استھاللي لتقدیم فریق التقییم إلى الفریق المرجعي للتقییم والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرین
 التواصل األولي. 

   .ینبغي لوحدات البرنامج أن تدعم التواصل وترسل طلبات    المساعدة في ترتیب المقابالت واالجتماعات والزیارات المیدانیة
 الحاجة لضمان عقد االجتماعات.   المقابلة حسب

 بما في ذلك منھجیة التقییم المفصلة التي حضرھا فریق  تقدیم التعلیقات بشأن جودة خطة العمل والتقریر األولي والتأكد منھا ،
 التقییم.  

 ،وخاصة في حاالت األزمات.    ضمان أمن االستشاریین، وأصحاب المصلحة، وطاقم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرافق
التقییم قد اجتازوا اختبارات األمم المتحدة األمنیة وأن یكونوا على درایة ببروتوكوالت األمن   ینبغي أن یكون أعضاء فریق 
ومتوافقین معھا، بما في ذلك اجتیاز دورات األمم المتحدة التدریبیة الخاصة باألمن والسالمة بشأن األمن األساسي في المجال  

 28واألمن المتقدم في المجال.  272
 

 الداعمة بالمعلومات التزويد   
 

بشأن جمیع التقاریر والمعلومات    دقیقة الموضح أعاله، سیجري فریق التقییم دراسة مكتبیة    تقدیم اإلیجازعقب االجتماعات التمھیدیة و
أیًضا   وینبغي  المناسب،  الوقت  في  البرنامج  توفرھا وحدة  أن  فینبغي  الصلة.  التقاریر  ذات  إلى  للوصول  الجھود  كل    المفقودة بذل 

 والمعلومات قبل مھمة وضع التقریر األولي وجمع المعلومات. 

 
فریق األمم المتحدة المعني بالتقییم، المبادئ التوجیھیة األخالقیة للتقییم، یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   26
. /2866http://www.unevaluation.org/document/detail 

 https://training.dss.un.org/course/category/1یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  27
 https://training.dss.un.org/course/category/2یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  28

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
https://training.dss.un.org/course/category/1
https://training.dss.un.org/course/category/2
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 األولي  التقييم تقرير 
 

 

الُمقیِّم بعد المراجعة األولیة للوثائق ذات الصلة. فھو یوضح   التقریر األولي ھو وثیقة مكتوبة یُحّضرھا 
في   سیُطبق  الذي  المفاھیمي  التقییم، اإلطار  وأسئلة  التغییر،  ونظریة  التقییم،  أھداف  فھم  یشمل  التقییم. 

واألسئلة الفرعیة المحتملة، ویحدد المنھجیة، ویوفر معلومات عن مصادر المعلومات وجمعھا، والمعاینة،  
 والمؤشرات الرئیسیة. 

 
وفرتھا وكالة التنفیذ. ینبغي على الُمقیِّمین وضع التقریر سیبدأ الُمقیِّمون عملیة التقییم بدراسة مكتبیة وتحلیل أولي للمعلومات التي  

األولي بناًء على الشروط المرجعیة، واالجتماعات المبدئیة مع وحدة برنامج/ أو مدیر التقییم (الفریق المرجعي) لبرنامج األمم  
ألمم المتحدة اإلنمائي للتقریر األولي في بدایة  والدراسة المكتبیة. یتعین على مدیر التقییم مشاركة نموذج برنامج ا المتحدة اإلنمائي ،

یشمل ذلك وصفًا لما یتم تقییمھ، ویشرح فھم الُمقیِّمین للمنطق أو النظریة وراء طریقة العمل  حیث المھمة مع قائد فریق التقییم. 
قات المتبادلة بینھم (انظر المربع  المفترضة للمبادرة، بما في ذلك اإلستراتیجیات، واألنشطة، والنواتج، والمخرجات المتوقعة والعال 

9 .( 

 

وفھم مجال وأغراض التقییم، مثل االحتیاجات   المتعلقة بالتقییم  یوفر التقریر األولي فرصة لتوضیح القضایا
التسلیم. یجب معالجة أّي قضایا أو سوء تفاھم یتم تحدیدھما، قبل جمع المعلومات  من الموارد وجداول 

 المیدانیة.  الزیاراتو
 

و األولي  التقریر  جودة  الرئیسیون  المصلحة  وأصحاب  التقییم  بإجراء  الُمكلفة  الوحدة  تراجع  أن  المرجعیة  ینبغي  بالشروط  التزامھ 
والمناقشات المعقودة مع فریق التقییم. ینبغي تسلیم التقریر األولي طبقًا لإلطار الزمني في الشروط المرجعیة، وعادة   وأھداف التقییم، 

 یكون من أسبوعین إلى أربعة بعد توقیع العقد. 
 

 

المرجعي   والفریق  التقییم  مدیر  یولي  أن  المھم  التقییم، ومن  عملیة  في  رئیسیة  مرحلة  األولي  التقریر 
ا كافیًا لھ. ینبغي جدولة اجتماع منفصل أو مكالمة ھاتفیة لمناقشة طریقة التقییم المنھجیة. تلزم  اھتمامً 

 المیدانیة.  الزیارات موافقة مدیر التقییم/ الفریق المرجعي على التقریر األولي رسمیًا قبل بدء
 
 
 
 
 

 األولي التقرير محتوى :9 المربع
 

 المعلومات األساسیة والسیاق، یوضحان فھم المشروع / أو المخرجات التي سیتم تقییمھا.  .1
 غرض التقییم، وھدفھ، ومجالھ. بیان واضح بشأن أغراض التقییم والجوانب األساسیة أو عناصر المبادرة التي سیتم فحصھا.  .2
معاییر التقییم وأسئلتھ المعاییر التي سیستخدمھا التقییم لتقییم األداء واألساس المنطقي. یجب إضافة أصحاب المصلحة الذین    .3

 ستتم مقابلتھم وأسئلة المقابالت والموافقة علیھا، باإلضافة إلى جدول زمني مقترح للزیارات المیدانیة. 
تقییم القائم على نُھج رسمیة (مخرجات، ومؤشرات، وأسس، ومعلومات واضحة)  تحلیل قابلیة التقییم. یوضح تحلیل قابلیة ال .4

 وموضوعیة (تعریف المشاكل الُمعالجة، ونظریة التغییر، وإطار النتائج)، واآلثار المترتبة على المنھجیة المقترحة. 
یلھا خالل التقییم. ینبغي أن یحدد  قضایا مشتركة توفر تفاصیل عن القضایا المشتركة التي سیتم تقییمھا، والنظر فیھا، وتحل .5

، وأن یضمن أن المعلومات الُمجمعة مصنفة  النوع اإلجتماعيالتقییم كیف تدمج طرق جمع المعلومات وتحلیلھا اعتبارات  
حسب نوع الجنس والفئات األخرى ذات الصلة، وأن توظف مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والعملیات لضمان دمج  

 المختلفین، بما في ذلك األكثر ضعفًا، عند االقتضاء. أصحاب المصلحة 
والمصادر، والنُھج    29توضح النموذج المفاھیمي الذي سیتم تبنیھ، وتصف طرق جمع المعلومات،   نھج التقییم ومنھجیتھ، .6

المعلومات،  التحلیلیة التي ستُستخدم، بما في ذلك األساس المنطقي الختیارھا (كیف ستوجھ التقییم) وحدودھا؛ أدوات جمع  
 واآلالت، والبروتوكوالت؛ وتناقش مدى الثقة في التقییم وصحتھ وخطة المعاینة. 

 مصفوفة التقییم، تحدد أسئلة التقییم الرئیسیة وكیف سیُجاب عنھم عبر الطرق المختارة.   .7
  تقدیم المعلومات، وتحلیلھا وجدول منقح للمراحل الرئیسیة، والمخرجات، والمسؤولیات، بما في ذلك مراحل التقییم (جمع   .8

 التقاریر). 
 

 طرق جمع المعلومات المختلفة.   2یحدد المرفق  29
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بالتفصیل، مرتبطة بأنشطة التقییم والمخرجات الُمفصلة في خطة العمل. یشمل    المالیة والبشریة  االحتیاجات من الموارد  .9
 ة معینة. المساعدة المحددة المطلوبة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مثل توفیر الترتیبات لزیارة مكاتب أو مواقع میدانی 

مخطط مسودة التقریر/ التقریر النھائي كما ھي مفصلة في المبادئ التوجیھیة، وضمان الجودة وقابلیة االستخدام (الموضحة   .10
أدناه). ینبغي أن یطابق مخطط التقریر المتفق علیھ معاییر الجودة الموضحة في ھذه المبادئ التوجیھیة ومتطلبات تقییم 

 . 6الجودة الموضحة في القسم 
 
 

 

 المعلومات  وجمع التقييم مهمة 
 

بمجرد الموافقة على التقریر األولي، المرفق بھ قائمة مفصلة بأصحاب المصلحة والمستفیدین الذین ستتم مقابلتھم أو االجتماع معم،  
 التقییم.ینبغي أن یُحضر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة خطة عمل مفصلة لالجتماعات المتفق علیھا مع فریق 

 
ینبغي أال یشارك فریق البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في اجتماعات أصحاب المصلحة أو  لضمان االستقاللیة والسریة،   

 . المقابالت واالجتماعات سریة وینبغي عدم تخصیص أّي بیانات أو نتائج لألفراد. المستفیدین 

 
فریق برنامج األمم  ل  عن النتائج األولیة  یقدم  ملخص المیدانیة وقبل صیاغة تقریر التقییم، على فریق التقییم أن  الزیاراتبعد انتھاء 

صحاب المصلحة الرئیسین أل إجتماع لتقدیم ملخص عن النتائج . یمكن أیضا تنظیم   المتحدة اإلداري وفریق البرنامج أو المشروع 
 صة لمناقش النتائج األولیة ومواجھة أي أخطاء حدثت أو سوء فھم قبل صیاغة تقریر التقییم. وفریق التقییم المرجعي. یوفر ھذا فر

 
 المراجعة وعملية التقرير صياغة 

 
مدیر التقییم ھو المسؤول األول عن جودة التقییم وینبغي أن یخطط لمراجعة صلة ودقة أّي تقاریر، واالمتثال للشروط المرجعیة. یتعین 

حدة  على مدیر التقییم مشاركة نموذج تقریر تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع قائد فریق التقییم وإعالمھم بنظام برنامج األمم المت 
الجودة.  اإلن  یلتزم ومائي لضمان  بأن  التقییم  فریق  قائد  بتذكیر  یوصى  التقییم،  النموذج في وقت سابق من عملیة  تمت مشاركة  إذا 

 بالنموذج.

 من تقریر التقییم، ینبغي أن یتأكد مدیر التقییم والفریق المرجعي للتقییم من جودة التقریر ویقدموا تعلیقاتھم.  ة بمجرد تقدیم المسودة األولى 

ینبغي أن یكون تقریر التقییم مقسًما بشكل منطقي، ویحتوي على استنتاجات، واستخالصات وتوصیات، ودروس قائمة على األدلة،   
 ومفھومة. ینبغي لتقریر تقییم الجودة:   بطریقة تجعل المعلومات متاحة یعرضوأن 

   .(أربع صفحات كحد أقصى) أن یحتوي على موجز تنفیذي مختصر 
  .أن یكون منظًما بشكل جید ومكتمًال 
 .أن یصف بشكل واٍف موضوع التقییم ولَم یتم تقییمھ 
 .أن یشمل تحلیًال لتصمیم المشروع، ونظریة التغییر، وإطار النتائج 
  یم التي تھم المستخدمین.أن یحدد أسئلة التقی 
  .أن یشرح الخطوات واإلجراءات المستخدمة في ھذه األسئلة 
  .أن یُعرف الحدود والقیود في تنفیذ التقییم 
   أن یحدد المجموعات المستھدفة التي یشملھا التقییم، سواء أتمت معالجة احتیاجات المجموعات المستھدفة خالل التدخل أم

 ال، مع ذكر السبب. 
  قضایا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، والقضایا المشتركة. أن یعالج 
  .أن یقدم النتائج المدعومة بدلیل ذي مصداقیة رًدا على األسئلة 
  .أن یوضح النتائج المستخلصة من االستنتاجات بناًء على الدلیل 
 بناًء على النتائج المستخلصة.  للتنفیذأن یقترح توصیات محددة وقابلة 
  .أن یُكتب مع مراعاة مستخدمي التقریر وكیف سیستخدمونھ 

 
 المخطط المعیاري لتقریر التقییم

 مزیًدا من المعلومات عن تقریر التقییم. باختصار، یشمل الحد األدنى من محتویات التقییم:  1یوفر المرفق  

 وفریق التقییم.  الذي سیتم تقییمھمع تفاصیل المشروع/ أو البرنامج/ أو المخرجات  العنوان والصفحات االفتتاحیة  .1
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والتقییم،   .2 المشروع  المشروعتفاصیل  عنوان  ذلك  في  رقمھبما  أخرى  و  ومعلومات  المشروع،  وتواریخ  والمیزانیات،   ،
 رئیسیة. 

 جدول المحتویات.  .3
 قائمة األسماء المختصرة واالختصارات.  .4
 م مستقل من أربع صفحات كحد أقصى یشمل معاییر الجودة وتصنیفات ضمانھا. قس  الموجز التنفیذي .5
 تشرح موضوع التقییم وسبب تقییمھ.مقدمة ولمحة عامة،  .6
تقییمھ .7 یتم  الذي  التدخل  التغییر)  وصف  (نظریة  النتائج  وإطار  العام،  والمنطق  التصمیم،  لیفھموا  للقراء  األساس  یوفر   ،

 مبادرة موضع التقییم.ومعلومات أخرى ذات صلة خاصة بال
 لتوفیر شرح واضح لمجال التقییم، واألغراض األساسیة واألسئلة الرئیسیة. مجال التقییم وأغراضھ،  .8
 یصف بالتفصیل النُھج والطرق المنھجیة الُمختارة.    نھج التقییم وطرقھ،   .9

 یصف اإلجراءات المستخدمة لتحلیل المعلومات المجمعة لتجیب عن أسئلة التقییم.  تحلیل المعلومات، .10
توضح استنتاجات التقییم، بناًء على المعلومات المجمعة، والنتائج المستخلصة من ھذه  االستنتاجات والنتائج المستخلصة،   .11

 االستنتاجات. 
الموجھة إلى المستخدمین المعنیین  والعملیة والممكن تنفیذھا  ینبغي أن یوفر التقریر عدًدا معقوًال من التوصیات    توصیات.  .12

 اتخاذھا.  یجب من التقریر حول اإلجراءات والقرارات التي 
ینبغي أن یشمل التقریر مناقشات الدروس الُمستفادة من تقییم التدخل، حسب االقتضاء وكما تتطلب    الدروس الُمستفادة.   .13

 الشروط المرجعیة. 
مراعاة قضایا المساواة في النوع    تنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصیات، والدروس الُمستفادة االسیتعین على جمیع    .14

 االجتماعي وتمكین المرأة، واإلعاقة، والقضایا المشتركة األخرى. 
 یجب أن تتضمن، كحد أدنى: المرفقات.   .15

a.  .الشروط المرجعیة للتقییم 
b. مصفوفة التقییم وأدوات جمع المعلومات 
c.  فراد والمجموعات التي تمت مقابلتھا أو استشارتھا، والمواقع التي تمت زیارتھا. قائمة األ 
d.  .قائمة المستندات الداعمة الُمراجعة 

 
 

 

التي  30مراعاة متطلبات تصنیفات تقییم الجودة ینبغي لمدیري التقییم عند مراجعة تقریر التقییم وھیكلھ ومحتواه 
یستخدمھا مكتب التقییم المستقل لیقیم جودة تقاریر التقییم. یمكن العثور على مزید من التفاصیل بشأن عملیة تقییم  

 . 6الجودة والمعاییر في القسم 
 
 

ھا في  الخاصة بھا، ویمكن العثور علی التقاریرللتقییمات النھائیة ومراجعات منتصف المدة الخاصة بمرفق البیئة العالمي متطلبات 
 31المبادئ التوجیھیة للتقییم الخاصة بھ. 

 

 التقييم  مراجعة عمليات  
 

 تقدیم التعلیقات الخاصة بمسودة تقریر التقییم 
 
ینبغي أن ینسق مدیر التقییم جمع كل التعلیقات واألسئلة، وطلبات التوضیح في وثیقة واحدة، والتي ینبغي مشاركتھا خالل الجدول   

الزمني المتفق علیھ. ینبغي أن یشمل المدخالت، والمساھمات، والتعلیقات من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والفریق المرجعي  
 لحة الخارجیة. للتقییم، وأصحاب المص

 

 

یتعین على مدیر التقییم ضمان أن مسودة تقریر التقییم تطابق الشروط المرجعیة، وذات صلة بالتقریر األولي   
 بما في ذلك القضایا المتفق علیھا خالل المرحلة األولى، وتم التحقق من دقتھا. 

 

 
 shtml-http://web.undp.org/evaluation/guideline/section.6یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  30
 aluation/guidance.shtml#gefhttp://web.undp.org/evیمكنك االطالع عبر الرابط التالي   31

http://web.undp.org/evaluation/guideline/section-6.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
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ینبغي توفیر التعلیقات، واألمثلة، واالقتراحات، وطلبات التوضیح بشأن مسودة التقییم في وثیقة "سجل تدقیق التقییم والتعدیالت  
أو سوء فھم للنُھج، یجب   الحقائق ). في حالة وجود أخطاء في 4المطلوبة" للتقییم ولیس في مسودة التقریر مباشرة (راجع الجدول  

 لتعلیقات والطلبات. توفیر الوثائق لدعم ا

 
في  ینبغي أن یرد الُمقیِّم أو فریق التقییم على التعلیقات باستخدام وثیقة سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة. إذا كان ھناك خالف  

. إذا استمر  االستنتاجات، یجب توثیق ھذا الخالف في سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة والجھود المبذولة للوصول إلى اتفاق 
خالف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول االستنتاجات، أو النتائج المستخلصة، أو التوصیات في تقریر التقییم، یجب توضیح ذلك  

 في استجابة اإلدارة، باألسباب الداعمة للخالف. 

 
سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة لیسا جزًءا من تقریر التقییم ولیسا وثیقة عامة، ولكنھ جزء من مرحلة اكتمال تقریر التقییم.   

مركز مصادر التقییم.    تحمیلھ إلكترونیا علىال ینبغي تضمین سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة للتقییم في التقریر النھائي أو 
ض الحاالت، إذا اختلفت الوحدة الُمكلفة بإجراء التقییم أو أصحاب المصلحة أو كالھما بشأن استنتاج ما، یمكن كتابة مالحظة  في بع

 في التقریر بشأن ھذا الخالف. 

 المطلوبة والتعديالت التقييم تدقيق سجل نموذج  .4 الجدول  

 
 رقم الفصل والقسم 

 

 
 رقم الفقرة/ 

 م السطر رق
 

 
 تعلیقات 

 
استجابات فریق التقییم أو  
 اإلجراءات الُمتخذة أو كالھما 

    
    

 
ینبغي أال تُجري وحدات البرنامج أّي تعدیالت لتقریر التقییم ولكن أن تعالج أّي خالف أو استنتاجات، أو نتائج مستخلصة، أو توصیات  

 عن طریق استجابة اإلدارة. 
 

 المخالفات   عن  واإلبالغ المنازعات تسويةو الشكاوى  
 

 تسویة المنازعات الشكاوى و
 

وء  المنازعات بین الُمقیِّمین والذین تكون عمیلة التقییم علیھم شائعة. یتیح سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة المجال لتسلیط الض
 استنتاجاتھ. على قضایا التقییم، وللُمقیِّم لتقدیم أدلة إضافیة لدعم 

المكتب اإلقلیمي  نائب مدیر  إلى  أي مخاوف جوھریة بالغإإذا استمر الخالف، یمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فریق التقییم  
 .(evaluation.office@undp.orgالذي یجري فیھ التقییم، بما في ذلك مكتب التقییم المستقل في مراسالتھم. (

والتصرف بإنصاف لمعالجة المخاوف والسعي إلى تسویة أي  ، سیضمن نائب المدیر اإلقلیمي االستجابة في الوقت المناسب 
 نزاعات. 

یمكن العثور على مزید من التفاصیل حول تسویة منازعات المتعاقدین األفراد في السیاسات واإلجراءات البرنامجیة  
 POPPs .(32التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( یةاإلدارو

 اإلبالغ عن المخالفات 

ي   اإلطار  یتعامل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مع كل المخالفات المزعومة بجدیة. وفقا لـ
نامج  لعمل   القانوين ي   ال�ب

  المتحدة   لألمم   اإلنمايئ
 33، مكتب التدقیق والتحقیق ھو القناة الرئیسیة الستالم المزاعم.للسلوك المتحدة األمم  لمعاي�ي  االمتثال عدم  مع  بالتعامل الخاص

 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   32

//popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individhttps:
ual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default 

33https://www.undp.org/accountability/audit/investigations  

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
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ضد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو قام بھ موظف في    أو أي مخالفات أخرى  نشجع بشدة أّي شخص لدیھ معلومات متعلقة باالحتیال
 ). 5206- 595- 844- 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن یبلغ عن ھذه المعلومات من خالل الخط الساخن للتحقیقات (+ 

علومات للتواصل معھم أو أن تبقى ھویتھم یتمتع األشخاص الذین یبلغون عن المخالفات من خالل الخط الساخن للتحقیقات بخیار ترك م
 سریة. غیر أنھ ال یمكن التبلیغ بشكل مجھول عن مضایقات في مكان العمل وإساءة استعمال السلطة. 

الخط الساخن للتحقیقات، یُشجع األشخاص على أن یكونوا محددین قدر اإلمكان، ویشمل ذلك التفاصیل األساسیة عن على  بالغ  اإلعند  
والتحقیقات من التحقیق على   التدقیقوكیفیة وقوع ھذه الحوادث ومن كان متورًطا فیھا. ستُمكن المعلومات المحددة مكتب    مكان، ووقت،

 نحو الئق في المخالفات المزعومة. 

لحمایة السریة، مباشرةً  یمكن الولوج إلى الخط الساخن للتحقیقات، الذي یدیره مزود خدمة مستقل نیابةً عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 من أّي مكان في العالم مجانًا بعدة طرق: 

 
ي  اإلحالة  نموذج  .1

وين  مستقل). ثالث طرف موقع إلى توجیھك (سیتم اإلل��ت
 

ساعة/ یومیًا) اتصل    24(المترجمون الفوریون متاحون   العالم�ة  لألرقام هنا   انقر  التكالیف معكوسة - الھاتفیة المكالمات .2
 في الوالیات المتحدة األمریكیة  5206-595-844-1على +

 
 reportmisconduct@undp.org التحقیقات علىالتدقیق ومكتب  إلى مباشرة  إلكتروني برید رسالة  أرسل .3

 
 العادي البرید .4

 
 نائب المدیر (التحقیقات) 

 والتحقیقات  التدقیقمكتب 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

One UN Plaza ,DC1 ,4th Floor 
New York ,NY 10017 USA 

 

وتسویة المنازعات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والشكاوى  لضمان أن الُمقیٍّمین مدركون تماًما لعملیات اإلبالغ عن المخالفات  
  تضمینھ في جمیع عقود الُمقیّم موضحبالتفصیل في المرفق   النموذج الذي یجب توقیع العقود. عند یجب إعطاؤھم ھذه التفاصیل في 

 . 4  رقم

 

 

 

 

 

 

 

http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org
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استجابة اإلدارة،   -الخطوة الرابعة: استخدام التقییم 
 وتبادل المعرفة ونشرھا 

 



 

 
 

31 

 التقي�م  استخدام الرابعة:  الخطوة  
 

 الالمركزية   التقييمات بشأن اإلدارة استجابة إعداد   
 

 استجابة اإلدارة؟ لماذا نحضر  

 

استجابة اإلدارة ھي اآللیة الرسمیة لضمان استخدام استنتاجات التقییم، والنتائج المستخلصة، والدروس  
المستفادة، والتوصیات. ینبغي أن تساھم استجابة اإلدارة في فاعلیة التدخل، والتعلم، والمساءلة الخاصة  

 شاركة. بالتدخل موضع التقییم، والمنظمات والمؤسسات الم

 

یتعین على جمیع تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تصیغ استجابات اإلدارة لكل توصیة. یضمن ھذا االستخدام الفعال  
 الستنتاجات التقییم والتوصیات، من خالل إجراءات متابعة مدروسة. 

 وبحلول أي تاریخ. متابعة ینبغي أن تشمل استجابات اإلدارة إجراءات ُمفصلة وتوضح الوكالة أو الوحدة المسؤولة عن كل إجراء 

یراقب المقر الرئیسي، ومكتب التقییم المستقل، والمكاتب اإلقلیمیة استجابات اإلدارة وإجراءات المتابعة الرئیسیة عن كثب لضمان   
لتقییمات. ال ینبغي اعتبار اإلعداد الستجابة اإلدارة كنشاط یتم لمرة واحدة. ینبغي توثیق التعلم الناتج عن  استخالص الدروس من ا

تُمّكن عملیة تطویر استجابات اإلدارة   عملیة استجابة اإلدارة ومراعاتھ عند تصمیم مشروع أو برنامج جدید أو تحدید المخرجات. 
وال سیما للمشروعات المكتملة) أصحاب المصلحة الرئیسیین من التفكیر في نتائج المشروع  وصوًال إلى تقییمات المشروع النھائیة ( 

 وتستخلص دروًسا قابلة للتطبیق في مشروعات أخرى لتدعم األنشطة، والمشروعات، ومخرجات وحدات البرنامج.

 ما ھي استجابة اإلدارة؟  

. یمكن لوحدات البرنامج أن تقبل  قبل كل توصیة أم ال وكیف ستتعامل معھاأوًال، تحدد استجابة اإلدارة ما إذا كانت وحدة البرنامج ت 
 وال بد أن تقدم تبریًرا الختیارھا.توصیة أو أن ترفضھا، البشكل كلي أو جزئي 

 
   :توافق على التوصیة كاملةً وستسعى إلى اتخاذ إجراءات لتحقیقھا. مقبول كلیًا 
 توافق على بعض عناصر التوصیة. ینبغي أن تذكر استجابة اإلدارة بالتفصیل العناصر التي توافق علیھا مقبول جزئیًا :

 . صحیحةوتلك التي ال توافق علیھا، وتوضح أسباب اعتبار أجزاء من التوصیة غیر 
 متابعة  وضح اإلدارة سبب رفضھا للتوصیة وعدم متابعتھا إیاھا (ال تحتاج اإلدارة تضمین أّي إجراءات  : یجب أن ت مرفوض

 ). في ھذه الحالة
 

 اإلجراءات الرئیسیة 

 

 عند قبول التوصیات كلیًا أو جزئیًا، فإنھا تتطلب استجابة إدارة مكافئة وإجراءات متابعة رئیسیة. 

 
 باآلتي:  إجراءات المتابعةلضمان تحقیق توصیة التقییم. من المھم أن تقوم  متابعةقد تكون للتوصیات عدة إجراءات   

  .تذكر بوضوح طبیعة اإلجراء وكیف سیتعامل مع التوصیات 
  .تشیر إلى األطراف (الوحدة أو المنظمة) التي ستتحمل تنفیذ اإلجراء الرئیسي ومسؤولة عنھ 
  شھًرا من التقییم.  18خالل  المتابعةجراءات إ لالنتھاء. ومن األفضل أن تكتمل  بإطار زمني واضح  محددة 
  سھل التنفیذ، والمتابعة واإلشراف. ی عددھا معقول حتى 

 
رنامج  یتعین مناقشة استجابات اإلدارة وإجراءات المتابعة الرئیسیة والموافقة علیھا في ھیئات المشروع (حسب االقتضاء). إذا اختلف ب 

، یمكنھم إیضاح ذلك في استجابة اإلدارة وال یتعین إضافة أّي إجراءات  معینة  توصیة  علىاألمم المتحدة اإلنمائي أو الشریك المنفذ  
 متابعة رئیسیة. 
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وإرسالھا إلى مركز مصادر التقییم خالل ستة    المتابعة جراءات إیتعین الموافقة على استجابات اإلدارة وا 
 أسابیع من اكتمال تقریر التقییم. یمكن العثور على نموذج استجابة اإلدارة في المرفقات. 

 
 

 والتوصيات  المرجعية الشروط  :10 المربع

. في الوقت ذاتھ، ینبغي بشكل فعلي  ھاوتنفیذ  تھاابعمت   یمكنمن المھم أن تطلب الشروط المرجعیة للتقییم بوضوح توصیات مستھدفة  
 ) بین  ویتراوح عددھا  وإدارتھا  تنفیذھا  یمكن  التي  التوصیات  واقعیة من  بمجموعة  المرجعیة  الشروط  تطالب  )، وعند  10- 7أن 

 ینبغي للُمقیٍّمین مراعاة تجمیع التوصیات تحت عناوین  عامة لضمان ذلك.  التقاریرمراجعة مسودات 
 
: (أ) تطویر استجابات اإلدارة  وتتطلب موارد أكبرإذا كان عدد التوصیات كبیًرا جًدا، یمكن أن یصبح من الصعب تنفیذھا وإدارتھا   
إلى مركز مصادر التقییم؛ و(ج) مراقبة تنفیذ    المتابعة  جراءاتإ التوصیات، واستجابات اإلدارة و  تحمیل؛ و(ب)  المتابعةجراءات  إو

 عنھا. إعداد التقاریروالمتابعةجراءات إاستجابات اإلدارة و
 

 

 استجابات اإلدارة للمشروعات المشتركة

یتعاون برنامج األمم المتحدة  بالنسبة للمشروعات المشتركة وتقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة، ینبغي أن  
و اإلدارة  استجابات  تطویر  معھم  وینسق  المشروع  مع شركاء  اإلنمائي المتابعةإجراءات  إاإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  . وحدات 

 ات فقط.الخاصة بتلك التوصی  المتابعةإجراءات إمسؤولة فقط عن تلك التوصیات الُمستھدفة لھا، وینبغي أن تطور استجابات اإلدارة و
 

 المتابعة جراءاتإمتابعة تنفیذ 

واإلبالغ عن اإلنجازات من خالل مركز مصادر   المتابعةإجراءات إالمسؤولة عن مراقبة تنفیذ ھي الجھة متخصصو المتابعة والتقییم 
تنفیذ ھذا   ینبغي  التقییم طبقًا لذلك، باستخدام الوثائق الداعمة حسب  على أساس ربع سنوي،  التقییم.  وینبغي تحدیث مركز مصادر 

االقتضاء. كما تشرف المكاتب اإلقلیمیة على التنفیذ وتتابعھ وتتابع التنفیذ مع وحدات البرنامج. یمكن استخدام مركز مصادر التقییم 
 . المتابعةجراءات إ لمراقبة تنفیذ استجابات اإلدارة والتزامات 

 

 

، قید التنفیذ المكتملة، أو    المتابعة إجراءات  إیقدم مكتب التقییم المستقل تقاریر عن عدد استجابات اإلدارة و 
 في تقریره السنوي.   التي أصبحت غیر قابلة للتطبیق ، أو تنفیذھا المتأخر أو

 
 

 

المبادرة التي تم تقییمھا.  جمیع التقییمات بغض النظر عن حالة  لتتطلب سیاسة التقییم استجابات اإلدارة  
 یمكن العثور على نموذج استجابة اإلدارة في المرفقات. 

 

 األخير   التقييم تقرير نشر 
 

للمعلومات یمكن    عاممركز مصادر التقییم موقع    34. إلى مركز مصادر التقییم  إلكترونیا  جمیع خطط التقییم وتقاریر التقییم  تحمیل یجب  
خطط التقییم والتقییمات. بعض المعلومات في مركز مصادر التقییم متاحة فقط الستخدام برنامج األمم    ألستعراضللجمیع الولوج إلیھ 

برنامج عدة   یمكن أن ترشح كل وحدة  الدخول.  إمكانیة  المستقل  التقییم  یوفر مكتب  الداخلي وتتطلب أن  أشخاص  المتحدة اإلنمائي 
 البیانات والوصول إلیھا ألھداف اإلشراف.  من أجل تحمیل الموقع اإللكتروني  للدخول إلى  ل على أذونات مختلفة للحصو 

 
  مسؤول/ مختص حظى  ی . عادة ما  الدخول الخاص على الموقع اإللكتروني  خطط التقییم والشروط المرجعیة والتقییمات  یتطلب تحمیل 

 المراقبة والتقییم  بإذن الوصول لمركز مصادر التقییم باستخدام بریده اإللكتروني الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكلمة السر. 
 

 الوثائق التالیة فقط للتقییمات المكتملة:  تحمیل یتعین 

 
 /https://erc.undp.orgي: یمكنك االطالع عبر الرابط التال 34

https://erc.undp.org/


 

 
 

33 

 
 المرجعیة.  الشروط  صیاغة  من اكتمال خالل أسبوعین الشروط المرجعیة النھائیة للتقییم،  تحمیل 
 على التقریر واكتمالھ.  الموافقةمن  خالل أسبوعینتقریر التقییم النھائي  تحمیل 
  كجزء من التقریر األساسي.  تحمل إذا لم  مع تقریر التقییم المرفقات الداعمة،  تحمیل 

 
سجالت تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة والتقاریر األولیة إلى مركز مصادر    تحمیل ینبغي عدم    أّي وثائق أخرى.   تحمیل ال یتعین  
الوثائق النھائیة فقط. ال    تحمیلینبغي أن تتذكر وحدات البرنامج أن موقع مركز مصادر التقییم ھو موقع عام، ولذلك ینبغي    التقییم.

ع خط تحت النص المضاف ومن الُمفضل أن ترسل كملفات  ینبغي أن تحتوي الوثائق على التعلیقات أو شطب النص المحذوف ووض
PDF رغم أن مستندات ،Word  :مقبولة. ولذلك 

 
  سجالت تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة إلى مركز مصادر التقییم تحمیل ال یجب 
   التقاریر األولیة بشكل منفرد إلى مركز تقییم المصادر  تحمل ینبغي أال 

 
، یتعین تحدیث المعلومات التي سبق إدخالھا بما في ذلك تاریخ االنتھاء، ونفقات التقییم، وأسماء أعضاء  حملیھت بمجرد اكتمال التقییم و

 35. توضح إرشادات مركز مصادر التقییم المزید من المعلومات. وأدوارھم فریق التقییم
 

 المتابعة إجراءاتإالتوصیات واستجابة اإلدارة و
 

 أیًضا المعلومات التالیة إلى مركز مصادر التقییم ضمن الجدول الموضح أدناه:  یحملیتعین على مدیر التقییم أن 
 

 خالل  التقریر النھائي (  تحمیلمركز مصادر التقییم عند    فيتوصیات التقییم الموجھة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائی   تسجیل
 ). أسبوعین من االكتمال 

 من استالم تقریر التقییم النھائي. خالل ستة أسابیع اإلدارة للتقییمات في مركز مصادر التقییم  استجابات تسجیل 
  للتقییم في مركز مصادر التقییم مع استجابات اإلدارة.  المتابعةجراءات إإدخال 

 
من التوصیات. یتم اإلبالغ عن   كفقرة واحدة تحملعلى حدة وینبغي أال  منھا كل التوصیات في مركز مصادر التقییم  تسجیل یجب

 في مركز مصادر التقییم  تسجل ولذلك یجب أن  ومتابعتھا بشكل منفصل   المتابعةإجراءات إالتوصیات الفردیة واستجابات اإلدارة و
منفصلة  صفحة   على أیًضا تسجیلھا یجب فعلى حدة. إذا تطلبت الشروط المرجعیة من فریق التقییم أن یعدوا الدروس الُمستفادة،   كل

 مخصصة لھذه المعلومات. 
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وط نموذج . 1 الملحق  للتقي�م  المرجع�ة  ال�ش
 

 ینبغي أن تشمل الشروط المرجعیة العناصر الموضحة أدناه، كحد أدنى. 
 

 المعلومات األساسیة والسیاق   .1
 
یوضح قسم المعلومات األساسیة ما الذي یتم تقییمھ ویحدد العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والجغرافیة والدیموغرافیة التي   

تؤثر مباشرةً في التقییم. ینبغي أن یكون الوصف ُمركًزا وموجًزا (صفحتین كحد أقصى) وأن یوضح تلك القضایا األكثر صلة بالتقییم 
 األوصاف الرئیسیة للمعلومات األساسیة والسیاق التي ینبغي تضمینھا:. فقط

    یتم التي  المرنة)  والمساعدة  والمواضیع،  المشروعات،  والمشروع، ومجموعة  والبرنامج،  (المخرجات،  التدخل  وصف 
 تقییمھا.

  اسم التدخل (على سبیل المثال اسم المشروع)، الھدف واألغراض بما في ذلك متي وكیف بدأ، ومن من المفترض أن ینتفع
 تحقیقھا، ومدة التدخل وحالة التنفیذ ضمن اإلطار الزمني.  بھ وما ھي المخرجات أو النواتج التي یعتزم

   نطاق التدخل ومدى تعقیده، بما في ذلك، مثًال، عدد المكونات إن زادت عن واحد، وحجم ووصف السكان الذي یھدف كل
 مكون لخدمتھم، مباشرةً وعلى نحو غیر مباشر. 

  لوضع العام، والتحدیات حسب االقتضاء. السیاق والحدود الجغرافیة، مثل اإلقلیم، أو الدولة، أو ا 
   إجمالي الموارد المطلوبة للتدخل من جمیع المصادر، بما في ذلك الموارد البشریة والمیزانیات من برنامج األمم المتحدة

 اإلنمائي، والجھات المانحة، والمساھمین اآلخرین ومجموع النفقات. 
    في بما  التدخل،  في  المتضمنون  الرئیسیون  اآلخرون  الشركاء  المصلحة  وأصحاب  والشركاء،  المنفذة  الوكاالت  ذلك 

 الرئیسیون ومصالحھم وشواغلھم وصلتھم بالتقییم. 
  .التغیرات المالحظة منذ بدء التنفیذ والعوامل المساھمة 
 نسان،  ، واإلعاقة، والفئات الضعیفة، وقضایا حقوق اإلاإلجتماعي  توفیر معلومات مفصلة عن المستفیدین من المشروع (النوع

 إلى آخره) 
   أولویات مع:  الموضوع  الشریكال كیفیة مالءمة  والدولیة؛    ة حكومة  واإلقلیمیة،  القطریة،  التنمیة  وأھداف  وإستراتیجیاتھا؛ 

اإلنمائي؛   المتحدة  األمم  لبرنامج  العامة  واألھداف  واألولویات  المستدامة،  التنمیة  وأھداف  العمل؛  وأطر  واإلستراتیجیات 
 أو اإلقلیمیة أو العالمیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حسب االقتضاء.  والبرامج القطریة

 .الخصائص الرئیسیة للسیاسات االقتصادیة واالقتصادات الوطنیة، واإلقلیمیة، والدولیة ذات الصلة بالتقییم 
   .وصف كیف یالئم ھذا التقییم سیاق التقییمات السابقة والجاریة ودورة التقییم 

 
تضم  الخطط  ینبغي  و  األولي،  التمویل  مقترح  المثال  سبیل  (على  والسیاق  األساسیة  المعلومات  عن  أكثر  مفصلة  معلومات  ین 

 ،و متابعة الخطط والمؤشرات) أو اإلشارة إلیھا في المرفقات. اإلطار المنطقي أو نظریة التغییراإلستراتیجیة، و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في شكل جدول كما یلي:  یمكن أیًضا تضمین معلومات المشروع األساسیة  
 

 معلومات المشروع/المخرجات 

  عنوان المشروع/المخرجات 

  رقم المشروع   /ُمعرف أطلس

   المخرجات العامة والنواتج

  القطر 
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  المنطقة 

  تاریخ توقیع وثیقة المشروع 

 تواریخ المشروع 
 النھایة المخطط لھا  البدایة 

  

  میزانیة المشروع 

  المشروع في وقت التقییم نفقات 

  مصادر التمویل 

  36الطرف الُمنفذ

 
 ھدف التقییم ومجالھ وأغراضھ  .2
 

سیستخدمون النتائج   وكیف الذي سیستخدمھ أو یتخذ إجراًء بشأن نتائجھ،    ومنتنفیذ التقییم،    سبب یشرح ھذا القسم من الشروط المرجعیة  
أو یتخذون إجراًء بشأنھا. ینبغي أن یتضمن الھدف بعض المعلومات األساسیة وتبریرات إجراء التقییم في ھذا الوقت وكیف یالئم 

 التقییم خطة تقییم وحدة البرنامج. تبني اإلفادة الواضحة عن الغرض أساًسا لتقییم مصمم بشكل جید. 
 
 وأغراضھ بالتفصیل ما یلي ویشملھ: ینبغي أن یوضح مجال التقییم  
 

    والمجموعات الجغرافیة،  والمنطقة  التنفیذ،  الزمني، ومرحلة  اإلطار  یشمل ھذا  قد  التقییم.  التي سیشملھا  التدخل  جوانب 
 تضمینھا.  سیتم) مخرجاتالمستھدفة التي سیتم النظر فیھا، وأّي مشروعات (

   على التقییم معالجتھا أو األھداف التي یجب أن یحققھا التقییم. القضایا الرئیسیة التي تھم المستخدمین ویتعین 
 

القضایا المتعلقة مباشرةً باألسئلة التي سیجیب عنھا التقییم حتى یحصل المستخدمون على المعلومات التي یحتاجونھا  یجب أن یتضمن 
ساقھ، أو كفاءتھ، أو فاعلیتھ، أو استدامتھ. یجب أیًضا  . أّي قضیة قد تتعلق بصلة التدخل، أو ات المنتظر إتخاذھاللقرارات أو اإلجراءات  

، وكیف راعى قضایا  إدماج النوع االجتماعي في جھود التنمیةأن تناقش تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كیف سعى التدخل إلى  
 اإلعاقة وطبق النھج القائم على الحقوق. 

 
 معاییر التقییم واألسئلة التوجیھیة الرئیسیة  .3
 
ین  تحدد أسئلة التقییم المعلومات التي سینتجھا التقییم. یقدم ھذا القسم األسئلة التي عندما یجاب عنھا، ستوفر لمستخدمي التقییم المعنی  

المساعدة   لمعاییر لجنة  ینبغي تجمیع األسئلة طبقًا  المعرفة.  أو زیادة  أو اإلجراءات  القرارات  یبحثون عنھا التخاذ  التي  المعلومات 
  مائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي للتقییم األربعة أو الخمسة: (أ) الصلة؛ و(ب) االتساق؛ و(ج) الفاعلیة؛ اإلن 

 و(د) الكفاءة؛ و(ه) االستدامة (وأّي معاییر أخرى مستخدمة).   
 
 

 

من  حرفیا  الرئیسیة للتقییم وأال تنسخ    اإلھتمامات  لمعالجة ینبغي أن یصیغ مدیر التقییم أسئلة التقییم الفردیة  
 القائمة التوضیحیة أدناه. 

 
لألسئلة التي یمكن تغطیتھا واقعیًا   مطولة ینبغي أن تحتوي الشروط المرجعیة على مجموعة معقولة وغیر  

 محدد الوقت.  ة تقییمی مھمة في 
 

 نموذج أسئلة ألنواع مختلفة من التقییم:
یتعین على أسئلة التقییم التوجیھیة أن تكون موضحة في الشروط المرجعیة وینقحھا فریق التقییم باالتفاق مع أصحاب مصلحة التقییم 

 التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
 

 
 نموذج أسئلة تقییم المخرجات 

 

 
ن المسؤول بشكل كلي عن تنفیذ المشروع (صاحب الحق)، واالستخدام الفعال للموارد وتسلیم النواتج في وثیقة وخطة عمل ھذا ھو الكیا 36

 المشروع الموقع علیھما. 
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 الصلة/ االتساق 
تتوافق المبادرة مع تفویض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واألولویات الوطنیة، ومتطلبات النساء والرجال والفئات  إلى أّي مدى   •

 الضعیفة المستھدفة؟ 
 إلى أّي مدى توجد صلة بین دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وإنجازات أھداف التنمیة المستدامة في الدولة؟  •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي النُھج المراعیة للنوع االجتماعي وحساسیة النزاعات والقائمة على حقوق اإلنسان؟ إلى أّي مدى یتبنى   •
إلى أّي مدى تعتبر مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي انعكاًسا لالعتبارات اإلستراتیجیة، بما في ذلك دور برنامج األمم المتحدة    •

 عین ومیزتھ المقارنة؟ اإلنمائي في سیاق تنمیة م
 مناسبة لسیاق التنمیة؟  للوصول للنتائج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي اتبعھا طریقة ال إلى أّي مدى كانت  •
 إلى أّي مدى كانت نظریة التغییر الموجودة في نموذج المخرجات تمثل رؤیة مناسبة وذات صلة یمكن على أساسھا بناء المبادرات؟  •

 
 الفاعلیة 
 ّي مدى تم إحراز تقدم في تحقیق المخرجات؟ ما مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التغییر الملحوظ؟ إلى أ •
 ما النتائج والتغییرات الرئیسیة التي تم تحقیقھا للرجال والنساء والفئات الضعیفة؟  •
 نواتج البرنامج القطري إلى تقدم على مستوى المخرجات؟ ل الوصول كیف أدى   •
 ھل تحققت أّي نتائج غیر متوقعة على مستوى المخرجات متجاوزةً المخرجات المخطط لھا؟   •
إلى أّي مدى حّسن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من قدرات الشركاء المنفذین الوطنیین لتأیید القضایا البیئیة، بما في ذلك قضایا   •

 تغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث؟ 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلیة لتعزیز الوعي البیئي والوعي بمخاطر  إلى أّي مدى شارك   •

 الكوارث في الدولة؟ 
 إلى أّي مدى أدت النتائج على مستوى المخرجات والنواتج إلى تحقیق المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة؟  •
 ة؟ ما مدى استفادة المجموعات المھمش  •
 ؟التي تم تحقیقھا نتائجالفي  وإدارة المعرفة  ما مدى مساھمة التعاون بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  •
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتوسع أو النظر في المضي قُدًما؟ لما مجاالت البرنامج األكثر صلة وإستراتیجیة  •

 
 الكفاءة 
 االقتصادي للموارد عن مخرجات المشروع؟إلى أّي مدى أسفر االستخدام  •
 إلى أّي مدى استخدمت الموارد لمعالجة قضایا النوع االجتماعي وعدم المساواة؟  •
 إلى أّي مدى تم االلتزام بمواعید تسلیم نواتج البرامج القطریة الجیدة؟   •
 القطریة؟ إلى أّي مدى كانت طرائق الشراكة مساعدةً في إنجاز نواتج البرامج  •
إلى أّي مدى زودت أنظمة المتابعة اإلدارة بتدفق المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، ما سمح لھا بالتعلم وتعدیل التنفیذ طبقًا   •

 لھذا؟
إلى أّي مدى عزز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قضایا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمیة   •

 شریة في إنجاز نواتج البرنامج القطري؟ الب 
 إلى أّي مدى أثّرت ممارسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسیاساتھ، وعملیاتھ وقدراتھ في إنجاز مخرجات البرنامج القطري؟  •
اء المنفذین، إلى أّي مدى شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو نسق مع المستفیدین اآلخرین (من الرجال والنساء)، والشرك •

 ووكاالت األمم المتحدة األخرى والنظراء الوطنیین لتحقیق نتائج على مستوى المخرجات؟ 
 

 االستدامة
إلى أّي مدى أسس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي آلیات تضمن استدامة المستفیدین من اإلناث والذكور من مخرجات البرنامج  •

 القطري؟ 
ون بالقدرات الوطنیة، بما في ذلك إستراتیجیات االستدامة، للحفاظ على النتائج على مستوى  إلى أّي مدى یحظى الشركاء الوطنی  •

 المخرجات؟ 
 إلى أّي مدى تكون األطر السیاسیة والتنظیمیة مصممة لدعم استمرار الفوائد للرجال والنساء في المستقبل؟  •
 لموظفون والموظفات، إلخ)؟ إلى أّي مدى التزم الشركاء بتوفیر الدعم المستمر (الدعم المالي، وا •
قضایا   • في  الرئیسیون  المصلحة  أصحاب  أحرزھا  التي  النتائج  في  قدًما  للمضي  وسیاسات  وإجراءات  آلیات  توجد  مدى  أّي  إلى 

 المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمیة البشریة؟ 
الشراكات مع منظمات وطنیة   • تعقد  أّي مدى  الخاص  إلى  المتحدة، والقطاع  الحكومیة، ووكاالت األمم  أخرى، والمنظمات غیر 

 وشركاء التنمیة للحفاظ على النتائج المحرزة؟ 
 
 

 نموذج أسئلة تقییم المشروع: 
 

 الصلة/ االتساق 
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   إلى أّي مدى یتماشى المشروع مع أولویات التنمیة الوطنیة، ونواتج البرنامج القطري ومخرجاتھ، والخطة اإلستراتیجیة لبرنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي، وأھداف التنمیة المستدامة؟ 

  إلى أّي مدى یساھم المشروع في نظریة التغییر في مخرجات البرنامج القطري ذات الصلة؟ 
  أّي مدى تم النظر في الدروس الُمستفادة من المشروعات األخرى ذات الصلة أثناء التصمیم؟ إلى 
   إلى أّي مدى تم اعتبار وجھات نظر الرجال والنساء التي ستؤثر في المخرجات، وأولئك الذي یمكنھم أن یساھموا بمعلومات أو

 موارد أخرى لتحقیق النتائج المعلنة خالل عملیات تصمیم المشروع؟ 
  إلى أّي مدى یساھم المشروع في قضایا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، والنھج القائم على الحقوق؟ 
   إلى أّي مدى استجاب المشروع بشكل مناسب للتغیرات السیاسیة والقانونیة واالقتصادیة والمؤسسیة، إلخ؟ 

 
 الفاعلیة 
   القطري ونواتجھ، وأھداف التنمیة المستدامة، والخطة اإلستراتیجیة لبرنامج  إلى أّي مدى ساھم المشروع في مخرجات البرنامج

 األمم المتحدة اإلنمائي، وأولویات التنمیة الوطنیة؟ 
  إلى أّي مدى تحققت مخرجات المشروع مع مراعاة الرجال والنساء والفئات الضعیفة؟ 
  برنامج القطري المقصودة؟ تحقیق نواتج ومخرجات ال عدمما العوامل التي أسھمت في تحقیق، أو 
  إلى أّي مدى كانت إستراتیجیة شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مناسبة وفعالة؟ 
  ما العوامل التي أسھمت في الفاعلیة أو عدم الفاعلیة؟ 
 ع أن  في أّي مجاالت حقق المشروع أكبر اإلنجازات؟ ما سبب وجود العناصر الداعمة وما ھذه العناصر؟ كیف یمكن للمشرو

 یستفید من ھذه اإلنجازات أو یوسعھا؟
 في أّي مجاالت حقق المشروع أقل اإلنجازات؟ ما العوامل المقیدة ولماذا؟ كیف یمكن أو كیف أمكن التغلب علیھا؟ 
  ما اإلستراتیجیات البدیلة، إن وجدت، التي كان یمكن أن تكون أكثر فاعلیة في تحقیق أغراض المشروع؟ 
   المشروع ونواتجھ واضحة وعملیة ویمكن تنفیذھا ضمن إطاره؟  ھل تخاطب بوضوح النساء، والرجال، والفئات  ھل أغراض

 الضعیفة؟ 
  إلى أّي مدى اشترك أصحاب المصلحة المختلفون في تنفیذ المشروع؟ 
  الضعیفة في تحقیق أغراض    إلى أّي مدى تتسم إدارة المشروع وتنفیذه بالتشاركیة، وھل تساھم مشاركة الرجال، والنساء، والفئات

 المشروع؟ 
    إلى أّي مدى كان المشروع مستجیبًا بشكل مناسب الحتیاجات المكونات الوطنیة (الرجال، والنساء، والفئات األخرى) وألولویات

 الشریك المتغیرة؟
  اإلنسان؟إلى أّي مدى ساھم المشروع في قضایا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، وإعمال حقوق 

 
 الكفاءة 

 
  إلى أّي مدى كان ھیكل إدارة المشروع كما ھو محدد في وثیقة المشروع ذا كفاءة في تحقیق النتائج المتوقعة؟ 
  إلى أّي مدى استخدمت الموارد لمعالجة قضایا عدم المساواة بشكل عام، وقضایا النوع االجتماعي بشكل خاص؟ 
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفیذ المشروع وإنجازه ذات كفاءة وفعالة من حیث التكلفة؟ إلى أّي مدى كانت إستراتیجیة 
   إلى أّي مدى كان استخدام الموارد المالیة والبشریة اقتصادیًا؟ ھل كانت الموارد (األموال، والموظفون والموظفات، وعنصر

 لتحقیق المخرجات؟ الوقت، وعنصر الخبرة، إلخ) مخصصة بشكل إستراتیجي 
  إلى أّي مدى تم استخدام الموارد بكفاءة؟ ھل كانت األنشطة الداعمة لإلستراتیجیة فعالة من حیث التكلفة؟ 
   إلى أّي مدى تم تسلیم أموال المشروع وأنشطتھ في الوقت المناسب؟ 
  المتحدة فاعلیة وكفاءة إدارة المشروع؟  إلى أّي مدى تضمن أنظمة المتابعة والتقییم التي یستخدمھا البرنامج اإلنمائي لألمم 

 
 االستدامة

 
  ھل ھناك أّي مخاطر مالیة قد تھدد استدامة مخرجات المشروع التي تؤثر في النساء، والرجال، والفئات الضعیفة؟ 
  إلى أّي مدى استفاد الرجال، والنساء، واألشخاص الضعیفون المستھدفون من تدخالت المشروع على المدى البعید؟ 
 أي مدى ستتوفر الموارد المالیة واالقتصادیة للحفاظ على الفوائد التي یحققھا المشروع؟  إلى 
   ھل ھناك أّي مخاطر اجتماعیة أو سیاسیة قد تھدد استدامة مخرجات المشروع ومساھمات المشروع في نواتج البرنامج القطري

 ومخرجاتھ؟ 
 تي یعمل من خاللھا المشروع مخاطر قد تھدد استدامة فوائد المشروع؟ ھل تشكل األطر، والسیاسات، وھیاكل الحوكمة والعملیات ال 
  إلى أّي مدى تشكل إجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تھدیًدا بیئیًا على استدامة مخرجات المشروع، ما قد یؤثر في المستفیدین

كیة صاحب المصلحة كافیًا لیسمح باستدامة فوائد  من المشروع (الرجال والنساء) بطریقة سلبیة؟ ما احتمالیة أن یكون مستوى مل
 المشروع؟ 

   إلى أّي مدى توجد آلیات وإجراءات وسیاسات للسماح ألصحاب المصلحة الرئیسین بالمضي قدًما في النتائج المحرزة في قضایا
 المساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمیة البشریة؟ 

 المشروع طویلة المدى؟  أھدافعم أصحاب المصلحة (الرجال، والنساء، والفئات الضعیفة)إلى أّي مدى ید 
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  إلى أّي مدى وثق فریق المشروع الدروس الُمستفادة على أساس مستمر وشاركھا مع األطراف المناسبة التي یمكنھا التعلم من
 المشروع؟ 

    یراعي  إلى أّي مدى تتسم تدخالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإستراتیجیات خروج جیدة التخطیط والتصمیم وتتضمن بعًدا
 ؟ النوع اإلجتماعي

   المھمشة المشروع والفئات  المستفیدین اإلناث والذكور من  لدعم  الخروج واالستدامة  لتقویة إستراتیجیات  یمكن عملھ  الذي  ما 
 أیًضا؟

 
 

 نموذج أسئلة التقییم بشأن القضایا المشتركة 
 
 حقوق اإلنسان  
 

   إلى أّي مدى استفاد الفقراء، والمحلیون، وأصحاب اإلعاقات الجسدیة، والنساء، والرجال، والفئات المھمشة والمحرومة من عمل
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدولة؟ 

 
 المساواة في النوع االجتماعي 

، باإلضافة إلى  أخرى مرتبطة بالنوع اإلجتماعيیتعین التحقق من جمیع معاییر التقییم وأسئلتھ المستخدمة لمعرفة ما إذا كانت ھناك أبعاد  
 أسئلة المساواة في النوع االجتماعي الموضحة. 

 
 تنفیذه، ومتابعتھ؟إلى أّي مدى عولجت قضایا المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة في تصمیم المشروع، و 
   ھل مؤشر النوع االجتماعي المخصص لھذا المشروع یمثل الواقع؟ 
   إلى أّي مدى عزز المشروع التغییر اإلیجابي في قضایا المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة؟ ھل ظھرت أّي آثار عرضیة

 للنساء، أو الرجال، أو الفئات الضعیفة؟ 
 

 اإلعاقة
 

  ص ذوو اإلعاقة وأشركوا بطریقة مجدیة في تخطیط البرنامج وتنفیذه؟ھل استشیر األشخا 
   ما نسبة المستفیدین من البرنامج من األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 
  ما العوائق التي یواجھھا األشخاص ذوو اإلعاقة؟ 
 37ھل اُتبع نھج ثنائي المسار؟   

 
 
 

 المنھجیة   .4
 

مصادر المعلومات وأدوات من المحتمل أن تسفر عن أكثر  الشروط المرجعیة نھًجا وطریقة شاملین لتنفیذ التقییم، وأیًضا    تقترح قد  
ومع ذلك، ینبغي أن تنبع القرارات النھائیة بشأن التصمیم والطرق    اإلجابات موثوقیة وصحة عن أسئلة التقییم ضمن حدود الموارد. 

مع وحدة البرنامج، والُمقیِّمین، وأصحاب المصلحة الرئیسیین حول ما ھو مناسب وممكن تنفیذه لتحقیق   المحددة للتقییم من التشاورات
 ھدف التقییم وأغراضھ ولإلجابة عن أسئلتھ مع مراعاة عناصر المیزانیة، والوقت، والمعلومات. 

 
توقع من الُمقیِّم أن یتبع نھًجا تشاركی�ا واستشاری�ا  ینبغي أن یستخدم التقییم مزیًجا من طرق وأدوات التقییم النوعي والكمي. من الم 

یضمن المشاركة الوثیقة مع مدیري التقییم، والشركاء المنفذین، والمستفیدین المباشرین اإلناث والذكور.  قد تشمل األدوات والنُھج 
 المنھجیة المقترحة: 

 
  .ھا: ین سیشمل ھذا مراجعة لكل الوثائق ذات الصلة، من ب  مراجعة الوثیقة 

o   .(اتفاقیة المساھمة) وثیقة المشروع 
o  .نظریة التغییر وإطار النتائج 
o  .تقاریر ضمان جودة البرنامج والمشروع 
o  .خطط العمل السنویة 
o  .تصامیم النشاط 
o  والسنویة الموحدة.  الربعیةالتقاریر 

 
األشخاص   تستھدفیجمع النھج ثنائي المسار بین البرامج والمشروعات العامة التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة والبرامج والمشروعات التي  37

للمالحظات الفنیة. إطار مساءلة   9ذوي اإلعاقة. من العناصر المھمة في أّي إستراتیجیة السعي إلدماج ذوي اإلعاقة بنجاح. راجع أیًضا الفصل 
 https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources الكیانات. إستراتیجیة األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة:

https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
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o  .تقریر المتابعة القائم على النتائج 
o     .النقاط الرئیسیة في اجتماعات مجلس إدارة المشروع 
o  .تقاریر المتابعة الفنیة/المالیة 

  مع أصحاب المصلحة الرئیسیین (الرجال والنساء) مثل النظراء الحكومیین الرئیسیین، وأعضاء    المقابالت واالجتماعات
 األمم المتحدة القطري، والشركاء المنفذین:الجھات المانحة، وممثلي منظمات المجتمع المدني الرئیسیة، وأعضاء فریق 

o   ،مبنیة على أسئلة مصممة ألصحاب مصلحة مختلفین استناًدا إلى أسئلة التقییم القائمة على مقابالت شبھ منظمة
 مبادئ الصلة، واالتساق، والفاعلیة، والكفاءة، واالستدامة. 

o  جال، والمستفیدین، وأصحاب المصلحة. النساء، والر  منوالمخبر الرئیسي  مناقشات المجموعة التشاوریة 
o   تامة ودون الكشف عن ھویتھم. ینبغي أال یخصص تقریر   بسریة ینبغي إجراء جمیع المقابالت مع الرجال والنساء

 التقییم النھائي تعلیقات معینة لألفراد. 
  البرنامج، وأعضاء فریق األمم المتحدة  المشاركون والمشاركات في وحدات  مع  بما في ذلك    االستقصاءات واالستبیانات

 القطري، و/ أو االستقصاءات واالستبیانات ألصحاب المصلحة األخرین على المستویین اإلستراتیجي والبرنامجي. 
   والتحقق من صحة النواتج والتدخالت الرئیسیة الملموسة في الموقع. الزیارات المیدانیة 
  متابعة، والمناقشات الجماعیة، وما إلى ذلك. مثل تخطیط المخرجات، وزیارات ال طرق أخرى 
   لضمان أقصى قدر من صحة    والطرق   المعلوماتمن  المتابعة وغیرھا    عملیةوذلك من    معلومات  وتحلیلھا المراجعة .

 المعلومات (الجودة) والثقة فیھا وتعزیز استخدامھا، سیضمن فریق التقییم تثلیث مصادر المعلومات المتعددة. 
    النوع التقییم قضایا حقوق اإلنسان، واإلعاقة، والنوع  االجتماعي وحقوق اإلنسانمنظور  نتائج  تعالج جمیع  . یجب أن 

 االجتماعي.
 

التقییمالمنھجي    األسلوب ینبغي توضیح   ، بما في ذلك جدول المقابالت،  تقریر التقییم األوليفي    بدقة   النھائي الذي سیتم اتباعھ في 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وأصحاب المصلحة الرئیسیون،    مناقشتھ بین  یتم  المیدانیة، والمعلومات التي ستستخدم، وأنوالزیارات  

 والُمقیِّمون ویتفقوا علیھ. 
 

 نتائج التقییم (المخرجات)  .5
 

التقییم مع جدول زمني  ینبغي أن توضح الشروط المرجعیة بدقة المخرجات التي یتوقعھا برنامج األمم المتحدة   اإلنمائي من فریق 
بالتفصیل طول  المرجعیة  الشروط  تحدد  أن  أیًضا  ینبغي  التقییم.  نتائج  وجدول الكتمال  (عدد  التقییم  نتائج    تقاریر  مفصل  المتوقعة 

 الصفحات). قد تشمل ھذه النتائج: 
 

  ) اد إلى وباتباع المناقشات األولیة مع برنامج األمم ینبغي تنفیذ التقریر األولي باالستن   صفحة) 15-10تقریر التقییم األولي
المتحدة اإلنمائي بعد الدراسة المكتبیة وینبغي االنتھاء منھ قبل بدء التقییم (قبل أّي مقابالت رسمیة، أو توزیع االستقصاءات،  

 أو الزیارات المیدانیة) وقبل الزیارة القطریة في حالة وجود ُمقیٍّمین دولیین.
   قد یطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد التقییم مباشرةً استخالص معلومات واستنتاجات    معلومات التقییم. استخالص

 أولیة. 
   .(ضمن الطول المتفق علیھ) صفحة تشمل    60إلى    40من المقترح أن یكون عدد الصفحات من    مسودة تقریر التقییم

 الموجز التنفیذي. 
    ینبغي أن تراجع وحدة البرنامج وأصحاب المصلحة الرئیسیون    المطلوبة لتقریر التقییم.سجل تدقیق التقییم والتعدیالت

مسودة تقریر التقییم ویقدموا مجموعة واحدة من التعلیقات للُمقیِّم ضمن الفترة الزمنیة المتفق علیھا، كما ھو موضح في  
في سجل تدقیق التقییم ت التي أجراھا على مسودة التقریربالتعلیقات والتغییراینبغي أن یحتفظ الُمقیِّم  والمبادئ التوجیھیة.  

 لیظھر كیف عالج ھذه التعلیقات. 
  .تقریر التقییم النھائي 
    (عند االقتضاء). العروض ألصحاب المصلحة أو الفریق المرجعي للتقییم أو كلیھما 
  االستخدام، إن كان ذلك مناسبًا.أو المشاركة في فعالیات تبادل المعرفة لتعظیم موجز التقییم ونتائج معرفیة أخرى 
 

 تكوین فریق التقییم والكفاءات المطلوبة   .6
 
وین  یذكر ھذا القسم بالتفصیل المھارات والكفاءات والصفات المطلوبة من الُمقیِّم / الُمقیِّمین الفرادى في فریق التقییم، والھیكل والتك 

 المتوقعین في فریق التقییم، بما في ذلك أدوار ومسؤولیات أعضاء الفریق. قد یتضمن ھذا: 
 

   تنفیذ/ إدارة التقییمات، المعرفة ذات الصلة، الخبرة اإلقلیمیة/القطریة الخاصة. المؤھالت المطلوبة: التعلیم، ومدى الخبرة في 
    :المعرفة الفنیة بالمجاالت الموضوعیة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ومھارات وخبرة قیادة الفریق،  الكفاءات الفنیة

 البیانات، وكتابة التقاریر، وما إلى ذلك. بمحددات معینة اعتماًدا على محور تركیز التقییم، وتحلیل 
 :الخبرة في قضایا النوع االجتماعي/الكفاءة في فریق التقییم ضروریة. یجب أن یتحلى عضو واحد    المعرفة والخبرة الفنیة

ة والخبرة  على األقل من فریق التقییم أو الفریق المرجعي بالمعرفة أو الخبرة أو كلیھما بشأن إدماج اإلعاقة. المعرفة الفنی 
 في المجاالت المشتركة، مثل المساواة، وقضایا اإلعاقة، والنھج القائم على الحقوق، وتنمیة القدرات. 
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   .المھارات اللغویة المطلوبة 
 

ات،  ینبغي أن یحدد القسم أیًضا نوع الدلیل (سیر ذاتیة، أو نماذج عمل، أو مراجع للتواصل) الذي یُتوقع أن یدعم مزاعم المعرفة، والمھار
 والخبرة. 

 
ینبغي أن تطلب الشروط المرجعیة صراحة استقالل الُمقیِّمین عن أّي منظمات سبق لھا االشتراك في تصمیم التدخل موضوع التقییم،  

    38أو تنفیذه، أو تقدیم المشورة في أّي جانب منھ. 
 

 أخالقیات التقییم  .7
 

تنفیذ تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سیجري وفقًا للمبادئ الموضحة في  ینبغي أن تشمل الشروط المرجعیة بیانًا صریًحا بأن  
 39"المبادئ التوجیھیة األخالقیة للتقییم" لفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم. 

 
 یتضمن النص الموحد:  
 

لفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم. یجب أن  "سیجري ھذا التقییم وفقًا للمبادئ الموضحة في "المبادئ التوجیھیة األخالقیة للتقییم"  
یضمن االستشاري حقوق وسریة مقدمي المعلومات، ومن أجرى معھم المقابالت، وأصحاب المصلحة من خالل تدابیر تضمن االمتثال  

الستشاري أیًضا أمن  للمدونات القانونیة وغیرھا من المدونات ذات الصلة التي تحكم جمع المعلومات واإلبالغ عنھا. یجب أن یضمن ا
المعلومات المجمعة قبل وبعد التقییم والبروتوكوالت لضمان عدم الكشف عن ھویة مصادر المعلومات وسریتھا في حالة توقع ذلك.  
یجب أیًضا استخدام المعلومات والمعارف المجمعة في عملیة التقییم فقط ألھداف التقییم ولیس الستخدامات أخرى بإذن صریح من  

 األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء". برنامج 
 

 ترتیبات التنفیذ  .8
 

یصف ھذا القسم ھیكل اإلدارة والمنظمة للتقییم ویحدد األدوار، والمسؤولیات الرئیسیة، وحدود السلطة لكل األطراف الُمشاركة في  
 عملیة تقییم فعالة وذات كفاءة. عملیة التقییم. تھدف ترتیبات التنفیذ إلى توضیح التوقعات، والتغلب على أّي غموض، وتسھیل 

 
  ینبغي أن یصف ھذا القسم األدوار والمسؤولیات المحددة للُمقیِّمین، بما في ذلك أعضاء الفریق، مدیر التقییم، وحدة البرنامج الُمكلفة 

والمسؤولیات   واألدوار  التكوین  عن  صراحةً  اإلعالن  أیًضا  یجب  المصلحة.  وأصحاب  التقییم  اللجنة  بإجراء  ألعضاء  المتوقعة 
 االستشاریة أو كیانات ضمان الجودة األخرى وترتیبات العمل الخاصة بھم. یتعین تحدید آلیة التعلیق بشأن نتائج التقییم المختلفة. 

 
السلطة؛ وح الواجب مراعاتھا: حدود  القضایا  المشترك.  التقییم  حالة  في  المشاركة  الوكاالت  أدوار ومسؤولیات  توضیح  دود  ینبغي 

، والمعدات، والمواد؛ وعملیات الموافقة  التجھیزاتالموافقة وعملیاتھا؛ واالعتبارات اللوجستیة مثل كیف سیتم توفیر مساحة المكتب و
 على المخرجات ومسؤولیة ذلك. 

 
 اإلطار الزمني لعملیة التقییم  .9
 

الُمقیِّمون، أو فریق التقییم، مسؤولین عنھا وخاضعین للمساءلة بشأنھا،  یسرد ھذا القسم ویصف جمیع المھام والمخرجات التي سیكون 
بما في ذلك المكتب المكلف بإجراء التقییم (على سبیل المثال خطة العمل، واالتفاقیات، ومشروع التقریر، والتقریر النھائي). یجب أن  

تمالھ. كحد أدنى، یجب ذكر التوزیع الزمني لألنشطة  یشیر إلى كل موعد محدد أو إطار زمني، باإلضافة إلى من المسؤول عن اك
 التالیة:

 
   .دراسة مكتبیة 
 المعلومات للُمقیِّمین. تقدیم ملخص عن 
  .إعداد الصیاغة النھائیة لتصمیم التقییم وطرقھ وإعداد التقریر األولي المفصل 
 ستبیانات). جمع المعلومات وتحلیلھا داخل الدولة (الزیارات المیدانیة، والمقابالت، واال 
 التقریر.  مسودةإعداد 
  التقریر (لضمان الجودة).  مسودة اجتماع أصحاب المصلحة ومراجعة 
 .دمج التعلیقات وإعداد الصیاغة النھائیة لتقریر التقییم 

 
 

مقر جزًءا  ولھذا السبب ینبغي أال یكون موظفو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقیمون في المكاتب القطریة، أو المراكز اإلقلیمیة، أو وحدات ال  38
 من فریق التقییم. 

  . یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:2020بادئ التوجیھیة األخالقیة للتقییم"، فریق األمم المتحدة المعني بالتقییم، "الم  39
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866


 

 
 

42 

 ھا. باإلضافة إلى أنھ قد یكون من المتوقع من الُمقیِّمین دعم جھود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تبادل المعرفة ونشر
 
المطلوبة للتقریر األولي، وتقاریر التقییم، والمخرجات األخرى في مرفقات الشروط المرجعیة للتقییم الذي یتم   النماذجینبغي تضمین  

كل عضو في فریق التقییم والفترة التي سیتم إشراكھم فیھا (على سبیل المثال  لالتكلیف بھ. ینبغي أیًضا أن یبین ھذا القسم عدد أیام العمل
 یوم عمل في فترة ثالثة أشھر).  30
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 مثال على توزیع أیام العمل والجدول الزمني للتقییم (مخرجات التقییم) 
 

عدد األیام   النشاط 
 الطرف المسؤول  المكان  تاریخ االنتھاء  المقدرة 

 المرحلة األولى: الدراسة المكتبیة والتقریر األولي 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (مدیرو البرنامج وموظفو المشروع،   لتقدیم إیجازاجتماع 

 حسب الحاجة) 
 في وقت توقیع العقد -

 2018یونیو  1
برنامج األمم  

المتحدة اإلنمائي أو  
 عن بعد

مدیر التقییم والشخص المكلف   
 بإجراء التقییم 

 العقدفي وقت توقیع  - مشاركة الوثائق ذات الصلة مع فریق التقییم 
 2018یونیو  1 

عبر البرید  
 اإللكتروني 

مدیر التقییم والشخص المكلف  
 بإجراء التقییم 

دراسة مكتبیة، تصمیم التقییم ومنھجیتھ، وخطة العمل المحدثة بما في ذلك قائمة أصحاب  
 المصلحة الذین ستتم مقابلتھم 

 خالل أسبوعین من توقیع العقد أیام  7
 2018یونیو  15إلى  1 

 فریق التقییم  من المنزل

 تسلیم التقریر األولي 
 صفحة بحد أقصى)  15( 

 خالل أسبوعین من توقیع العقد -
 2018یونیو  15

 فریق التقییم  

 خالل أسبوع واحد من تسلیم التقریر األولي - التعلیقات على التقریر األولي والموافقة علیھ 
 2018یونیو  22

 مدیر التقییم  المبادئ التوجیھیة 

 المرحلة الثانیة: مھمة جمع المعلومات 
 خالل أربعة أسابیع من توقیع العقد  أیام  15 التشاور والزیارات المیدانیة، والمقابالت المتعمقة، والمجموعات التشاوریة 

 2018یولیو  21إلى  1من 
 في الدولة 

 
مع الزیارات  

 المیدانیة 

المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم 
سینسق مع شركاء المشروع  
المحلي، وموظفي المشروع،  

والسلطات المحلیة، والمنظمات  
 غیر الحكومیة، وما إلى ذلك. 

 فریق التقییم  في الدولة  2018یولیو  21 یوم واحد  المعلومات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأصحاب المصلحة تقدیم ملخص عن
 الثالثة: كتابة تقریر التقییمالمرحلة 

  5-4صفحة بحد أقصى دون المرفقات)، والموجز التنفیذي ( 50إعداد مسودة تقریر التقییم (
 صفحات) 

 خالل ثالثة أسابیع من انتھاء البعثة المیدانیة  أیام  7
 أغسطس  15یولیو إلى   21

 فریق التقییم  من المنزل

 التقییم فریق   أغسطس  15 - تسلیم مشروع التقریر
 خالل أسبوعین من تسلیم مسودة تقریر التقییم  -  تعلیقات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصاحب المصلحة على مشروع التقریر

 2018أغسطس  29
مدیر التقییم والفریق المرجعي  المبادئ التوجیھیة 

 للتقییم 
 خالل أسبوع واحد من استالم التعلیقات  واحد یوم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالمعلومات  تقدیم ملخص عن

 2018سبتمبر  4
برنامج األمم  

المتحدة اإلنمائي  
 عن بعد

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  
والفریق المرجعي للتقییم،  

 وصاحب المصلحة، وفریق التقییم 
ب القطري  اختتام تقریر التقییم بدمج اإلضافات والتعلیقات التي أضافھا موظفو المشروع والمكت

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 خالل أسبوع واحد من استخالص المعلومات األخیر أیام  4

 2018سبتمبر  11
 فریق التقییم  من المنزل

صفحة كحد   50إلى المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( النھائيتسلیم تقریر التقییم  
 أقصى دون الموجز التنفیذي والمرفقات)

 خالل أسبوع واحد من استخالص المعلومات األخیر -
 2018سبتمبر  11

 فریق التقییم  من المنزل

    35 إجمالي عدد األیام الُمقدر للتقییم
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ھذا مثال توضیحي وللتقییمات الفردیة متطلباتھا الخاصة بھا بناًء على طبیعة ومدى تعقید المخرجات أو المشروعات، والمیزانیة   
المتاحة، وحجم فریق التقییم، والموعد النھائي لالنتھاء، والمشاركة أو التضمین في عملیات أخرى. عادة ما تتطلب تقییمات البرامج 

 یوًما.  30والمعقدة أكثر من   والمشروعات األكبر
 
 یجب أن یكون مجال التقییم، وعدد األیام، والمیزانیات واقعیة ومتوازنة، وإال فمن الممكن أن تھدد مصداقیة التقییم وبالتالي فائدتھ.  
 

 عملیة تسلیم النموذج ومعاییر االختیار  .10
 

 وفقًا لما تقتضیھ وحدة البرنامج.
 

 المرجعیة مرفقات الشروط  .11
 
 یمكن استخدام المرفقات لتوفیر تفاصیل إضافیة عن المعلومات األساسیة للتقییم والمتطلبات لتسھیل عمل الُمقیِّمین. تشمل بعض األمثلة:  
 

 .توفر معلومات مفصلة أكثر عن التدخل موضع التقییم.  إطار نتائج التدخل ونظریة التغییر 
  .مة بأصحاب المصالح الرئیسیین وأفراد آخرین ینبغي استشارتھم، مع اإلشارة  قائ   أصحاب المصلحة والشركاء الرئیسون

 إلى صلتھم وعالقتھم بالتقییم ومعلومات التواصل معھم. یمكن أن یقترح ھذا المرفق مواقع للزیارة أیًضا.   
  .الُمقیِّمون في بدایة التقییم قائمة بالوثائق المھمة وصفحات اإلنترنت التي ینبغي أن یقرأھا    الوثائق الواجب الرجوع إلیھا

وقبل انتھاء تصمیم التقییم والتقریر األولي. ینبغي أن یقتصر ذلك على المعلومات الضروریة التي یحتاجھا فریق التقییم.  
 قد تشمل مصادر المعلومات والوثائق اآلتي: 

 
o  .وثائق اإلستراتیجیة الوطنیة ذات الصلة 
o  التخطیط األخرى (على سبیل المثال وثائق المشروع والبرنامج). الوثائق اإلستراتیجیة ووثائق 
o  .مؤشرات وخطط المراقبة 
o   .(على سبیل المثال اتفاقیات التعاون مع الحكومات والشركاء) ترتیبات الشراكة 
o  .التقدیرات والتقییمات السابقة 
o التقییم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وقواعد ومعاییر فریق بالتوجیھ،    سیاسة  األمم المتحدة المعني 

 ووثائق السیاسة األخرى. 
 

  (ُمقترح تضمینھا مع المخرجات في التقریر األولي). مصفوفة التقییم أداة صممھا الُمقیِّمون لتكون خریطة    مصفوفة التقییم
شكل مرئي للمناقشات مع  ومرجعًا لتخطیط التقییم وتنفیذه. وأیًضا تعد أداة لتلخیص تصمیم التقییم ومنھجیتھ وعرضھما ب 

أصحاب المصلحة. تذكر المصفوفة بالتفصیل أسئلة التقییم التي سیجیب عنھا التقییم، ومصادر المعلومات، وأدوات جمع  
المعلومات وتحلیلھا المناسبة لكل مصدر من مصادر المعلومات، والمعیار أو المقیاس الذي سیُقیم كل سؤال باستخدامھ.  

 مصفوفة التقییم.نموذج  5یوفر الجدول  
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقييم مصفوفة نموذج . 5  الجدول

 

معاییر  
التقییم ذات  

 الصلة 

األسئلة  
 الرئیسیة

األسئلة الفرعیة  
 المحددة 

مصادر  
 المعلومات 

طرق/ أدوات جمع  
 المعلومات 

المؤشرات/  
 معاییر النجاح 

طرق تحلیل  
 المعلومات 
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   الُمقیِّمون الجدول    المھام، والمراحل، والمخرجات.جدول یقدم  بناًء على اإلطار الزمني المحدد في الشروط المرجعیة، 
 الُمفصل. 

  .یجب أن یتضمن التقریر النھائي، على سبیل المثال ال الحصر، العناصر المحددة في    الشكل المطلوب لتقریر التقییم
 دناه). أ 4نموذج تقاریر التقییم (راجع المرفق 

 3(مرفق   معلومات اإلتصال عملیة تسویة المنازعات والمخالفات و ( 
  .ینبغي أن تطلب وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من كل عضو في فریق    تعھد السلوك األخالقي الخاص بالتقییم

 40التقییم أن یقرأ بعنایة "تعھد السلوك األخالقي الخاص بالتقییم في نظام األمم المتحدة" ویفھمھ ویوقعھ. 
 
 

 
40  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866#:~:text=The%20UNEG%20Ethical%20Guidelines%20for%20Evaluatio
n%20were%20first%20published%20in%202008.&text=This%20document%20aims%20to%20support,day%20to%20day%2

0evaluation%20practice. 
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ي  االستخدام الشائعة المعلومات  جمع  طرق لمصادر/  ملخص  . 2 الملحق 
ي   المتحدة  األمم رنامج ب  تقي�مات   �ن

 41اإلنمايئ
 

 التحدیات  المزایا الوصف النھج/المصدر

أنظمة متابعة برنامج  
 األمم المتحدة اإلنمائي 

تستخدم مؤشرات األداء لقیاس التقدم، وال سیما النتائج الفعلیة  
 مقارنة بالنتائج المتوقعة

   ،یمكن أن تكون طریقة موثوقة، وفعالة من حیث التكلفة
 وموضوعیة لتقییم تقدم النواتج والمخرجات 

  القابلة لالستمرار التي   المتابعةاعتماًدا على أنظمة
وضعت أھدافًا ومؤشرات أساسیة وجمعت معلومات  

موثوقة متعلقة باألھداف بمرور الوقت، باإلضافة إلى  
 المعلومات المتعلقة بمؤشرات المخرجات 

الوثائق الحالیة، بما في ذلك المعلومات الكمیة والوصفیة عن    التقاریر والوثائق
المبادرة، ونواتجھا، ومخرجاتھا، مثل الوثائق من أنشطة  
تنمیة القدرات، وتقاریر الجھات المانحة، واألدلة اإلثباتیة 

 األخرى 

  فعالة من حیث التكلفة    قد یكون من الصعب صیاغة األدلة المستندیة وتحلیلھا رًدا
 سئلة على األ

   من الصعب التحقق من مقدار الثقة في المعلومات
 وصحتھا 

یوفر نھًجا موحًدا للحصول على المعلومات على نطاق واسع    االستبیانات 
من الموضوعات من عدد كبیر أو متنوع من أصحاب  

المصلحة (عادة تُستخدم تقنیات المعاینة) للحصول على  
معلومات حول مواقفھم، ومعتقداتھم، وآرائھم، وتصوراتھم،  

ومستوى رضاھم، وما إلى ذلك مما یخص العملیات،  
المخرجات، وعوامل سیاق مبادرة برنامج والمدخالت، و

 األمم المتحدة اإلنمائي 

    جیدة لجمع المعلومات الوصفیة على نطاق واسع من
 الموضوعات سریعًا بتكلفة قلیلة نسبیًا

  سھلة التحلیل 
  توفر السریة للمستجیبین 

 

 قد یؤدي التقریر الذاتي إلى إبالغ متحیز 
  ینقصھا العمق قد توفر المعلومات صورة عامة ولكن 
  قد ال توفر معلومات دقیقة عن السیاق 
  عرضة للمعاینة المتحیزة 

تطلب ردوًدا شخصیة على األسئلة المحددة مسبقًا والمصممة   المقابالت 
للحصول على معلومات متعمقة حول انطباعات أو تجارب  
الشخص، أو لمعرفة المزید عن إجاباتھ عن االستبیانات أو  

 االستقصاءات 

 طیة ومدى أكبر وأعمق لمعلومات موضوع ما تسھل تغ 
 

  قد تستغرق وقتًا طویًال 
  قد تكون صعبة التحلیل 
   قد تكون ُمكلفة 
 إمكانیة تحیز الباحث الستجابات العمیل 

تستلزم استخدام نموذج مراقبة ُمفصل لتسجیل معلومات دقیقة   مراقبة میدانیة 
من الموقع عن كیفیة عمل برنامج ما (األنشطة الجاریة،  

  یمكن رؤیة عملیات برنامج ما أثناء حدوثھا 
 قلم مع األحداث المفاجئة یمكن أن تتأ 

   قد یكون من الصعب تصنیف السلوكیات الُمالحظة أو
 تفسیرھا 

 قد یكون غالي الثمن 

 
 حدة اإلنمائي. الطرق الموصوفة توضیحیة وغیر شاملة ألنواع الطرق المطبقة في سیاق تقییم برنامج األمم المت 41
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والعملیات، والمناقشات، والتفاعالت االجتماعیة، والنتائج 
 الملحوظة كما لوحظت مباشرة، أثناء المبادرة) 

  (الموقع) عرضة لتحیز االنتقاء 

تتقابل مجموعة صغیرة (ستة إلى ثمانیة أشخاص) الكتشاف   المقابالت الجماعیة
آراء أصحاب المصلحة، أو وجھات النظر المتشابھة أو  

أو األحكام بشأن مبادرة أو سیاسة تنمیة، لجمع  المتضاربة، 
المعلومات عن التغییرات الملموسة وغیر الملموسة الناتجة  

 من المبادرة

   طریقة سریعة وموثوقة للحصول على االنطباعات العامة
 من أصحاب المصلحة المختلفین

   طریقة ذات كفاءة للحصول على معلومات ذات مدى
 واسع ومتعمقة في وقت قصیر

 
 

  قد یكون من الصعب تحلیل االستجابات 
  تتطلب منسقًا ُمدربًا 
 قد یكون من الصعب جدولتھا 

 المخبرون الرئیسیون 
 
 

مقابالت نوعیة متعمقة، عادة ما تكون فردیة، مع مجموعة  
كبیرة من أصحاب المصلحة الذین لدیھم معرفة أولیة بعملیات  

ھؤالء توفیر معرفة  المبادرة وسیاقھا. یمكن لخبراء المجتمع 
 خاصة، وفھم للمشكالت، والتوصیة بحلول 

   یمكنھم توفیر لمحة عن طبیعة المشكالت والتوصیة
 بحلول 

   یمكنھم توفیر وجھات نظر مختلفة عن قضیة واحدة أو
 عدة قضایا 

  عرضة للمعاینة المتحیزة 
   یجب أن یكون ھناك وسائل للتحقق من المعلومات أو

 التأكد منھا 

 الخبراء لجنة 
 
 

استعراض النظراء، أو الفریق المرجعي، المكون من خبراء  
خارجیین لتوفیر مدخالت عن المواضیع الفنیة أو المواضیع  

 األخرى التي یغطیھا التقییم

  تضیف مصداقیة 
   یمكنھا أن تكون مصدًرا (خبیًرا) إضافیًا للمعلومات التي

 توفر عمقًا أكبر 
  صحة المعلومات أو النتائج یمكنھا التحقق من أو إثبات

 في مجال الموضوع 

   ،تكلفة ا��ستشارة والنفقات ا��خرى المتعلقة
 إن وجدت 

  یجب أن تضمن الحیادیة وانعدام تضارب المصالح 

 دراسات حالة 
 

تتضمن فحًصا شامًال من خالل مقارنة الحاالت للحصول   
على معلومات متعمقة بھدف الفھم الكامل لدینامیكیات 

التشغیل، واألنشطة، والنواتج، والمخرجات، وتفاعالت  
 مشروع أو برنامج تنمیة

   مفیدة في اكتشاف العوامل التي تساھم في النواتج
 والمخرجات 

 د التي ما تكون عادة غیر  تستلزم الكثیر من الوقت والموار
 متاحة للتقییمات التي ُكلف بإجرائھا 

  قد تكون صعبة التحليل 

المشاركة عن بعد/  
 االفتراضیة 

في أوقات األزمات، أو تحدیات الوصول، أو أّي عراقیل،  
تكون األدوات االفتراضیة/ األدوات عن بعد خیارات مجدیة  

، وعبر الھاتف،  WhatsApp، و Skype، وZoomمثل 
 واألدوات األخرى. 

 

   قد یكون رخیًصا ولكن یتعین مراعاة تكالیف التسجیل
 والحزم المختلفة 

  یقلل تكالیف السفر 
  یقلل األثر الكربوني على األفراد والمنظمات 

   یستلزم اتصال إنترنت ثابتًا والوصول إلى التكنولوجیا
الكمبیوتر، وأجھزة المحمول، واإلنترنت، وما إلى  (أجھزة 

 ذلك)
   ،یتطلب مھارات معینة في مجال تكنولوجیا المعلومات

 والتواصل، والتیسیر 
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باإلضافة إلى ذلك، یمكن توقع وثائق جدیدة، إن ُوجدت:  
اصل  صور األقمار الصناعیة، وتحلیالت وسائل التو

 االجتماعي، وتحلیالت معلومات البیانات الكبیرة األخرى. 

   ،یتطلب خبرات خاصة في تجمیع المعلومات، وتحلیلھا
ومھارات تفسیر المعلومات خاصة للوثائق الجدیدة كما ھو  

 موضح
 جتماعات  تختلف االجتماعات االفتراضیة عن اال

الشخصیة (فقدان بعض جوانب التواصل في علم النفس  
 البشري) 

   من غیر الممكن اإلدالء بمالحظات أو مقابلة الناس
 مصادفة أو بشكل غیر رسمي. 

  ربما ال تحظى بعض الفئات أو األفراد بفرصة المشاركة 
   قد تستلزم وقتًا أكثر لتنفیذ التقییم 

 



 

 
 

54 

ي  المخالفات   عن  اإلبالغ وعمل�ة المنازعات  و�س��ة الشكاوى . 3 الملحق 
  المتحدة األمم برنامج  اتتقي�م  �ن

ي 
 اإلنمايئ

 

 تسویة المنازعات الشكاوى  

یمكنك    مخاوف جوھریة بشأن تنفیذ تقییم أو وضع اللمسات األخیرة على تقریر التقییم،  عضو في فریق التقییم  لدى أو    كانت لدیكإذا  
یمكنك إرسال مخاوفك دون الكشف عن ھویتك في أي مرحلة من مراحل    التحدث بحریة مع اإلدارة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

غم من أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي یشجع اإلبالغ السریع لضمان  عملیة التقییم ، بما في ذلك بعد االنتھاء من التقییم ، على الر
 معالجة المشكالت في الوقت المناسب. 

 ، قد تقرر تنبیھ إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إذا: على سبیل المثال

 د معك إلجرائھتوصیات التقییم الذي تم التعاق أوو/استنتاجات  أو لتغییر نتائج و/غیر مالئمةوط بضغ شعرت • 

 للتقییم حتى یتم تعدیلھ الستیعاب طلبات مفوض التقییم (بخالف معالجة مخاوف الجودة فیما یتعلق بالتقریر) المالیة  ة• تم حجب الدفع 

 • لم یتم تزویدك بالمعلومات التي تعتبرھا جوھریة لتقریر التقییم

 بإمكانیة الوصول الكافي لمقابلة أو إجراء اتصاالت مع أصحاب المصلحة • تأثر نطاق أو عمق التقییم سلبًا ألنھ لم یتم تزویدك 

والتصرف  ،  الذي سیضمن الرد في الوقت المناسب  ي ذي الصلة اإلقلیم  المكتب  إلى نائب مدیرجوھریة  مخاوف    أي عن  بالغ  اإلیُرجي  
نزاعات  أي  تسویة  إلى  والسعي  مخاوفك  لمعالجة  التقبإنصاف  مكتب  تضمین  أیًضا  یُرجي  مراسالتك  .  في  المستقل،  ییم 

)).evaluation.office@undp.org 

 

 اإلبالغ عن المخالفات 

ي   اإلطار  یتعامل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مع كل المخالفات المزعومة بجدیة. وفقا لـ
نامج  لعمل   القانوين ي   ال�ب

  المتحدة   لألمم   اإلنمايئ
والتحقیق  للسلوك   المتحدة  األمم   لمعاي�ي   االمتثال  عدم  مع  بالتعامل   الخاص التدقیق  مكتب   ،(OAI)  ا القناة  الستالم  ھو  لرئیسیة 

 42المزاعم.

ضد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    غیر ذلك من المخالفات  أو التبدید أو اإلساءة أو  نشجع بشدة أّي شخص لدیھ معلومات متعلقة باالحتیال
-595- 844- 1(+  أو قام بھ موظف في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن یبلغ عن ھذه المعلومات من خالل الخط الساخن للتحقیقات

5206 .( 

یتمتع األشخاص الذین یبلغون عن المخالفات من خالل الخط الساخن للتحقیقات بخیار ترك معلومات للتواصل معھم أو أن تبقى ھویتھم 
 سریة. غیر أنھ ال یمكن التبلیغ بشكل مجھول عن مضایقات في مكان العمل وإساءة استعمال السلطة. 

عند إبالغ الخط الساخن للتحقیقات، یُشجع األشخاص على أن یكونوا محددین قدر اإلمكان، ویشمل ذلك التفاصیل األساسیة عن مكان، 
من التحقیق على   التدقیق والتحقیقاتووقت، وكیفیة وقوع ھذه الحوادث ومن وماذا كان متضمنًا بھا. ستُمكن المعلومات المحددة مكتب  

 لفات المزعومة. نحو الئق في المخا

رةً  یمكن الولوج إلى الخط الساخن للتحقیقات، الذي یدیره مزود خدمة مستقل نیابةً عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لحمایة السریة، مباش
 من أّي مكان في العالم مجانًا بعدة طرق: 

 
ي  اإلحالة  نموذج 

وين  مستقل). ثالث طرف موقع إلى توجیھك (سیتم اإلل��ت
 

-1ساعة/ یومیًا) اتصل على +   24(المترجمون الفوریون متاحون   العالم�ة  لألرقام هنا   انقر  التكالیف معكوسة - الھاتفیة المكالمات
 في الوالیات المتحدة األمریكیة   844-595-5206

 
 reportmisconduct@undp.org والتحقیقات على التدقیقمكتب  إلى مباشرة  إلكتروني برید رسالة  أرسل

 
 العادي البرید

 
42 https://www.undp.org/accountability/audit/investigations 

mailto:evaluation.office@undp.org
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org


 

 
 

55 

 نائب المدیر (التحقیقات) 
 والتحقیقات  التدقیقمكتب 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
One UN Plaza ,DC1 ,4th Floor 

New York ,NY 10017 USA 
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ي  المتحدة  األمم  برنامج تقي�م  تق��ر   نموذج . 4 الملحق 
 اإلنمايئ

 
ھو أن یكون دلیًال إلعداد تقاریر تقییم مھمة ومفیدة وموثوقة وتطابق معاییر الجودة. ال تلزم تقاریر  نموذج تقریر التقییم  الھدف من  

 المحتوى التي ینبغي تضمینھا في تقریر تقییم الجودة. التقییم باتباع شكل محدد لكل قسم على حدة. ولكن، تقترح مجاالت 
 
ینبغي أن یكون تقریر التقییم مكتمًال ومنظًما بشكل منطقي. ینبغي أن یكون مكتوبًا بوضوح وأن یفھمھ الجمھور المعنّي. في السیاق   

 التالي:  القطري، ینبغي ترجمة التقریر إلى اللغات المحلیة كلما أمكن ذلك. ینبغي أن یشمل التقریر
 

 المعلومات األساسیة التالیة: العنوان والصفحات االفتتاحیة ینبغي أن یذكر  .1
  .اسم التدخالت في التقییم 
  .اإلطار الزمني للتقییم وتاریخ التقریر 
 .دول التدخالت في التقییم 
 .أسماء المنظمات والُمقیِّمین 
  .أسما المنظمات الُمكلفة بإجراء التقییم 
  .اإلقرارات 

 
المشروع والتقییم  تفاصیل م .2 البیئة  علومات  تقاریر مرفق  التقییم (ما عدا  تقاریر  النھائیة من  النسخ  الواجب تضمینھا في 

 في الصفحة الثانیة (كصفحة واحدة):  43العالمي)
 

 معلومات المشروع/المخرجات 

  عنوان المشروع/المخرجات 
  ُمعرف أطلس 

   المخرجات العامة والنواتج
  القطر 

  المنطقة 
  تاریخ توقیع وثیقة المشروع 

 تواریخ المشروع 
 النھایة المخطط لھا  البدایة 

  
  إجمالي المیزانیة المخصصة 

  نفقات المشروع في وقت التقییم
  مصادر التمویل 

  44الطرف الُمنفذ 
 
 
 
 
 

 معلومات التقییم 

نوع التقییم 
(المشروع/المخرجات/الموضوع/  

 البرنامج القطري، إلخ) 

 

 
 لتقییمات مرفق البیئة العالمي متطلبات نموذج معلومات المشروع الخاصة بھا. 43
قة وخطة عمل ھذا ھو الكیان المسؤول بشكل كلي عن تنفیذ المشروع (صاحب الحق)، واالستخدام الفعال للموارد وتسلیم النواتج في وثی 44

 المشروع الموقع علیھما. 
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المراجعة النھائیة/ مراجعة منتصف  
 المدة/ أخرى 

 

 النھایة  البدایة  الفترة تحت التقییم 
  

  الُمقیِّمون
   عنوان البرید اإللكتروني للُمقیِّم

 االنتھاء  البدایة  تواریخ التقییم 
   

 
 یتضمن المربعات، واألشكال، والجداول، والمرفقات مع صفحة المراجع. جدول المحتویات،  .3

 
 قائمة األسماء المختصرة واالختصارات.  .4

 
 قسم مستقل من صفحتین أو ثالثة:  الموجز التنفیذي (أربع/ خمس صفحات كحد أقصى).  .5

   (المشروعات)، أو البرنامج (البرامج)، أو السیاسات، أو أّي  ینبغي أن یصف بإیجاز التدخل في التقییم (المشروع
 تدخل أخر) كان موضع التقییم.

  .ینبغي أن یشرح ھدف التقییم وأغراضھ، بما في ذلك جمھور التقییم واالستخدامات المعنیة 
  .ینبغي أن یصف الجوانب األساسیة من نھج التقییم وطرقھ 
 لنتائج المستخلصة، والتوصیات. ینبغي أن یلخص االستنتاجات الرئیسیة، وا 

 
 المقدمة   .6

  تلألسئلة التي طرح  معالجتھ یشرح سبب إجراء التقییم (الھدف)، وسبب تقییم التدخل في ھذا الوقت، وسبب . 
    یحدد الجمھور الرئیسي أو المستخدمین للتقییم، وما الذي أرادوا تعلمھ من التقییم وما سبب ذلك، وكیف یُتوقع

 التقییم.    منھم استخدام نتائج
    .(المشروع (المشروعات)، أو البرنامج (البرامج)، أو السیاسات، أو أّي تدخل أخر) یحدد التدخل موضع التقییم 
   وتطابق التقییم  أھداف  التقریر  في  المذكورة  المعلومات  تحقق  وكیف  ومحتویاتھ  التقریر  بھیكل  القارئ  یعّرف 

 احتیاجات المستخدمین المعنیین من المعلومات. 
 

أساًسا لمستخدمي التقریر لفھم منطقھ ولتقییم مزایا منھجیة التقییم ولفھم قابلیة تطبیق نتائج التقییم. یتعین  وصف التدخل    یوفر   .7
 أن یوفر الوصف معلومات كافیة لمستخدم التقریر لیفھم معنى التقریر. ینبغي أن:

  التي یسعى لمعالجتھا.  ة أو القضیة المشكل  و  ومن یسعى لالستفادة منھ ،  الموضوع الذي یتم تقییمھیصف 
    الرئیسیة التي تقوم علیھا   وإستراتیجیات التنفیذ والفرضیات ،  نموذج النتائج المتوقعة أو إطار النتائجیشرح

 اإلستراتیجیة / نظریة التغییر. 
   التقییم الوطنیةیربط  أو أطر  باألولویات  المستدامة،  التنمیة  للتعاون من أجل  المتحدة  أولویات إطار األمم  أو   ،

أھداف وخطط البلد المعني أو البرنامج  تمویل الشركات متعددة السنوات، أو أھداف الخطة اإلستراتیجیة، أو  
 األخرى. 

   على سبیل المثال الخطط واإلستراتیجیات، واألطر المنطقیة،    تغییرات مؤثرةفي تنفیذ التدخل وأّي    المرحلةیحدد)
 ونظریة التغییر) التي حدثت خالل المدة، ویشرح آثار ھذه التغییرات على التقییم.

 .یحدد ویصف الشركاء الرئیسیین المشتركین في التنفیذ وأدوارھم 
    المشتركة ذات الصلة التي یعالجھا التدخل،  یشمل المعلومات وتحلیل فئات اجتماعیة معینة متأثرة. یحدد القضایا

 مثل قضایا المساواة في النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، والفئات المھمشة/ والضعیفة، وشمول جمیع األفراد.
   یصف نطاق التدخل، مثل عدد المكونات (على سبیل المثال مراحل المشروع) وحجم السكان المستھدفین (الرجال

       والنساء) لكل مكون.
  بما في ذلك الموارد البشریة والمیزانیات. إجمالي المواردیشیر إلى ، 
   الذي یعمل التدخل    والمشھد الجغرافي،  العوامل المؤسسیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، واالجتماعیةیصف سیاق

 ضمنھ، ویشرح التحدیات والفرص التي تقدمھا ھذه العوامل لتنفیذھا ومخرجاتھا. 
    على   معوقات التنفیذ(على سبیل المثال منطق التدخل، أو نظریة التغییر، أو    التدخل  تصمیم نقاط ضعف  یوضح)

 سبیل المثال محدودیة الموارد).   
 

 ینبغي أن یوفر التقریر شرًحا وافیًا لمجال التقییم، واألغراض األساسیة واألسئلة الرئیسیة.  مجال التقییم وأغراضھ. .8
   .لتقریر معاییر التقییم، مثل الفترة الزمنیة، وشرائح السكان المستھدفة والمنطقة  ینبغي أن یحدد ا  مجال التقییم

 الجغرافیة المتضمنة وأّي مكونات، أو نواتج، أو مخرجات تم تقییمھا أو لم تُقیّم.
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   .أنواع القرارات التي ستعتمد على التقییمات، والقضایا التي ستُراعى ینبغي أن یوضح التقریر    أغراض التقییم
 ي صناعة ھذه القرارات، وما یتعین على التقریر تحقیقھ للمساھمة في ھذه القرارات. ف
  .ویشرح األساس المنطقي    45ینبغي أن یحدد التقریر معاییر التقییم أو معاییر األداء المستخدمة   معاییر التقییم

 وراء انتقاء ھذه المعاییر الخاصة. 
  .ینبغي أن یُفّصل التقییم أسئلة التقییم الرئیسیة التي یناقشھا التقییم ویشرح كیف تلبي إجابات ھذه    أسئلة التقییم

 األسئلة احتیاجات المستخدمین من المعلومات. 
 

التقییم وطرقھ.   .9 التقییم  46نھج  تقریر  المنتقاة، والطرق والتحالیل؛ واألساس    األسالیبتفصیًال    ینبغي أن یصف  المنھجیة 
المنطقي النتقائھا؛ وكیف أسفرت النُھج والطرق المستخدمة، في حدود الوقت والمیزانیة، عن المعلومات التي ساعدت في  

بین الجنسین، واإلعاقة،    ینبغي أن یحدد التقریر كیف نوقشت قضایا المساواة   اإلجابة عن أسئلة التقییم وحققت أھدافھ.
وقابلیة الضرر، واإلدماج االجتماعي في المنھجیة، بما في ذلك كیفیة دمج طرق جمع المعلومات وتحلیلھا العتبارات  

ینبغي أن یساعد   النوع االجتماعي، واستخدام المعلومات المصنفة والتواصل مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصالح. 
ي الحكم على مزایا الطرق المستخدمة في التقییم ومصداقیة االستنتاجات، والنتائج المستخلصة،  الوصف مستخدمي التقریر ف

 والتوصیات. ینبغي أن یتضمن وصف المنھجیة مناقشات لكل من اآلتي: 
 

   .نھج التقییم 
  :فة إلى  مصادر المعلومات (الوثائق الُمراجعة وأصحاب المصالح الذین تمت مقابلتھم) باإلضا  مصادر المعلومات

 األساس المنطقي النتقائھم وكیفیة معالجة المعلومات التي تم الحصول علیھا أسئلة التقییم.
  .إذا اُستخدم نموذج ما، ینبغي وصف حجم النموذج وخصائصھ، ومعاییر االختیار؛   إطار النموذج والمعاینة

االقتضاء وحسب  ھادف)؛  عشوائي،  المثال،  سبیل  (على  النموذج  اختیار  مجموعات  وعملیة  تعیین  تم  كیف   ،
مناقشة   ذلك  في  بما  المستھدفین،  للسكان  ممثًال  النموذج  كان  مدى  أّي  وإلى  التجریبیة؛  والمجموعات  المقارنة 

 محدودیة النموذج لتعمیم النتائج. 
  :الطرق واإلجراءات المستخدمة في جمع المعلومات، بما في ذلك مناقشة    أدوات وإجراءات جمع المعلومات

مع المعلومات (على سبیل المثال بروتوكوالت المقابالت)، ومالءمتھا لمصدر المعلومات، والدلیل على  أدوات ج
 مقدار الثقة فیھا وصحتھا، باإلضافة إلى استجابتھا للنوع االجتماعي. 

   :المثال،    المعیار أو المقیاس الذي سیُستخدم في تقییم األداء المتعلق بأسئلة التقییم (على سبیل   47معاییر األداء
 المؤشرات اإلقلیمیة أو الوطنیة، ومقاییس التصنیف). 

  :الذین اشتركوا وكیف ساھم مستوى مشاركة الرجال والنساء في مصداقیة التقییم   مشاركة أصحاب المصلحة
 والنتائج.   

  :األخالقیة األمم   االعتبارات  فریق  (راجع  وسریتھ  المخبر  لحمایة حقوق  المتخذة  التدابیر  ذلك  في  المتحدة    بما 
 48المعني بالتقییم، "المبادئ التوجیھیة األخالقیة للتقییم" لمزید من المعلومات). 

  :ومھارات أعضاء الفریق،    المعلومات األساسیة تكوین فریق التقییم، والمعلومات األساسیة الخاصة بالُمقیِّمین
 الجغرافي للتقییم.ومالءمة مزیج المھارات الفنیة، والتوازن بین الجنسین والتمثیل 

  للمنھجیة  القیود اتخاذھا    تحدیدھاینبغي    الرئیسیة  یُمكن  أّي خطوات  إلى  باإلضافة  مفتوح،  بشكل  ومناقشتھا 
 للتخفیف منھا. 

 
المعلومات.   .10 التقییم.    تحلیل  لتجیب عن أسئلة  المجمعة  المعلومات  لتحلیل  المستخدمة  التقریر اإلجراءات  ینبغي أن یصف 

والنتائج  المعلومات  دقة  على  الموافقة  خطوات  ذلك  في  بما  الُمنفذة،  العدیدة  التحلیل  ومراحل  خطوات  تُفصل  أن  ینبغي 
االجتماعیة المختلفة، وما إلى ذلك). ینبغي أن یناقش  لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة (الرجال، والنساء، والفئات  

تحلیل المعلومات والثغرات  التقریر أیًضا مالءمة التحلیالت ألسئلة التقییم. ینبغي أیًضا مناقشة نقاط الضعف المحتملة في  
 النتائج المستخلصة. والقیود في المعلومات، بما في ذلك تأثیرھا المحتمل على الطریقة التي قد تُفسر بھا االستنتاجات و

 
تقدیم    .11 یتمكن   االستنتاجات ینبغي  التقییم حتي  تتمحور حول أسئلة  ینبغي أن  المعلومات.  تحلیل  للوقائع مستند على  كبیان 

النتائج المخطط لھا والنتائج  ینبغي شرح الفروق بین  مستخدمو التقریر من الربط بسھولة بین ما كان مطلوبًا وما ُوجد. 
باإلضاف  تصمیم  الفعلیة،  في  المخاطر  أو  الفرضیات  مناقشة  ینبغي  المرغوبة.  النتائج  تحقیق  المؤثرة على  العوامل  إلى  ة 

المشروع أو البرنامج التي أثرت بعد ذلك في التنفیذ. ینبغي أن تعكس االستنتاجات قضایا المساواة في النوع االجتماعي،  
 إلى اآلثار غیر المتوقعة المحتملة. وتمكین المرأة، واإلعاقة، والقضایا المشتركة، باإلضافة 

 
 

ون والتنمیة في  معاییر التقییم الشائع تطبیقھا في تقییمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھي معاییر لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعا 45
 المیدان االقتصادي وھي الصلة، واالتساق، والكفاءة، والفاعلیة، واالستدامة. 

فة المعالجة الكاملة في التقریر. ربما تحتوي مرفقات التقریر على بعض المعلومات الفنیة  یتعین أن تتلقى جمیع جوانب المنھجیة الموصو 46
 الُمفصلة. 

ملخص للمصفوفة یعرض مصادر المعلومات، واألدوات والطرق المستخدمة في جمع المعلومات، في كل سؤال تقییم والمعیار أو المقیاس   47
 ة لتبسیط منطق المنھجیة  لقارئ التقریر.المستخدم لتقییم كل سؤال. ھذه أداة موضحة جید 

 http://www.unevaluation.org/document/detail/2866، المبادئ األخالقیة للتقییم: 2020فریق األمم المتحدة المعني بالتقییم،  48

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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شاملة ومتوازنة وموضحة لنقاط القوة والضعف للتدخل ومخرجاتھ. ینبغي أن یكون    النتائج المستخلصة  ینبغي أن تكون    .12
دید المشاكل  مثبتًا باألدلة جیًدا ومتصًال منطقیًا باستنتاجات التقییم. ینبغي أن تستجیب أسئلة التقییم الرئیسیة وتقدم آراًء بشأن تح

المھمة أو توفیر حلول لھا أو كلیھما أو المشاكل المتعلقة بصنع القرار للمستخدمین المعنیین، بما في ذلك القضایا المتعلقة  
 بالمساواة في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، باإلضافة إلى قضایا اإلعاقة والقضایا المشتركة األخرى. 

 
عدًدا معقوًال من التوصیات العملیة والقابلة للتنفیذ والمجدیة الموجھة إلى مستخدمي القرار    ینبغي أن یوفر التقریر  توصیات. .13

المعنیین حول اإلجراءات أو القرارات التي یجب اتخاذھا. ینبغي أن تكون التوصیات على وجھ الخصوص مدعومة باألدلة  
تي ناقشھا التقییم. ینبغي أن تعالج استدامة المبادرة وتعلق  ومرتبطة باالستنتاجات والنتائج المستخلصة من األسئلة الرئیسیة ال

على دقة إستراتیجیة االنسحاب من المشروع، حسب االقتضاء. ینبغي أیًضا أن توفر التوصیات مشورة محددة للمشروعات  
الجتماعي، وتمكین أو البرامج المشابھة أو المستقبلیة. ینبغي أن تناقش التوصیات أّي قضایا خاصة بالمساواة في النوع ا

المرأة، وأولویات العمل لتحسین ھذه الجوانب. یتعین أیًضا مناقشة التوصیات المتعلقة بقضایا اإلعاقة والقضایا المشتركة  
 األخرى. 

 
الُمستفادة.  .14 نقاًشا    الدروس  التقریر  ینبغي أن یشمل  أو في كلیھما،  المرجعیة  الشروط  الطلب في  أو عند  حسب االقتضاء 

للدروس الُمستفادة من التقییم، وھي، المعرفة المكتسبة حدیثًا من ظروف معینة (التدخل، أو السیاق، أو المخرجات، أو حتى  
روس ملخصة ومبنیة على دلیل محدد مقدم في التقریر. ینبغي طرق التقییم) المنطبقة في سیاق مشابھ. ینبغي أن تكون الد

 أیًضا مراعاة قضایا المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة وقضایا اإلعاقة والقضایا األخرى المشتركة. 
 

التقریر. .15 ا  مرفقات  األساسیة  المعلومات  التقریر  لمستخدم  لتوفر  یلي  ما  المقترحة  المرفقات  تتضمن   أن  لتكمیلیة  ینبغي 
 والتفاصیل المنھجیة التي تحسن مصداقیة التقریر:   

  .الشروط المرجعیة للتقییم 
   إجراء وأدلة  (االستبیانات،  المعلومات  جمع  وأدوات  التقییم  مصفوفة  مثل  بالمنھجیة،  متعلقة  إضافیة  وثائق 

 المقابالت، وبروتوكوالت المراقبة، وما إلى ذلك)، حسب االقتضاء. 
 لمجموعات التي تمت مقابلتھا أو استشارتھا، والمواقع التي تمت زیارتھا. یمكن حذف ھذا للحفاظ  قائمة األفراد وا

 على السریة إذا وافق فریق التقییم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
  .قائمة المستندات الداعمة الُمراجعة 
 .إطار النتائج أو نموذج نتائج المشروع أو البرنامج 
  اجات مثل الجداول التي تعرض التقدم المحرز في النواتج، واألھداف المتعلقة بالمؤشرات  جداول ملخصة لالستنت

 المحددة. 
  .تعھد السلوك األخالقي الخاص بالتقییم ُموقع من الُمقیِّمین 
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 اإلدارة  استجابة  نموذج . 5 الملحق
 

 نموذج استجابة إدارة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
 : التقییم] [عنوان  تاریخ 

 
 الوحدة/المكتب:   المنصب:  أعده:    
 الوحدة/المكتب:   المنصب:  أجازه: 

 الوحدة/المكتب:   المنصب:  الُمدخل والمحدث في مركز مصادر التقییم:
 

 . 2توصیة التقییم رقم  
 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاریخ االنتھاء  )   المتابعةإجراء (ات) ا إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة 
الحالة   تعلیقات 

(بدأ،  
اكتمل،  

میعاد   دون 
 تسلیم) 

2.1     
 2.2     
 2.3     

 
 

 التنفیذ إلكترونیًا في قاعدة بیانات مركز مصادر التقییم. * تتم متابعة حالة 

 . 1توصیة التقییم رقم  
 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاریخ االنتھاء    المتابعةإجراء (ات) إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة* 
 الحالة  تعلیقات 

(بدأ،  
اكتمل،  

میعاد   دون 
 تسلیم) 

1.1     
 1.2     
 1.3     

 . 3توصیة التقییم رقم  
 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاریخ االنتھاء  المتابعة إجراء (ات)إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة 
الحالة   تعلیقات 

(بدأ،  
اكتمل،  

میعاد   دون 
 تسلیم) 

3.1     
 3.2     
 3.3     



1 
 

 5القسم 
 

 األدوار والمسؤولیات 
 في التقییم الالمركزي

 
 

 المبادئ التوجیھیة لتقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 2021تحدیث یونیو 



 

 

1 

ي  والمسؤول�ات األدوار  .1
 الملخص  الالمرك��ة:  التقي�مات  �ف

 

 

 الالمركزية  التقييمات  تنفيذ  وفي  عليها،  واإلشراف  التقييم  خطط  إعداد  في   والمسؤوليات  األدوار   أدناه  الجدول  يلخص 
 واستخدامها.  وتعميمها،

 

  الالمركزية،  التقييمات تنفيذ وفي وتنفيذها، التقييم خطط  إعداد عملية في  والمسؤوليات األدوار 5 القسم  يلخص
 واستخدامها.  وتعميمها،

 



 

 

2 

 المسؤولیات  الشخص / المنظمة  الدور  

 
 الشخص الُمكلف بإجراء التقییم / المالك

 

 
بإجراء   الذي یطالب الھیئة أو الكیان 

التقییم. في برنامج األمم المتحدة  
اإلنمائي، تقع مسؤولیة التقییمات  

الالمركزیة في نھایة األمر على عاتق  
اإلدارة العلیا للمكتب اإلقلیمي،  

، والتي "تمتلك"  والقطري، والعالمي
خطة التقییم للبرنامج الخاص بھا، على  

 سبیل المثال، 
 

 مدیرو المكاتب  •
 الممثلون المقیمون •

 

 
  ضمان التنفیذ في الوقت المناسب  ، وإستراتیجیة، ومحددة التكلفة  ممثلة للبرنامجإعداد خطة تقییم شاملة، و ضمانو  تولي

 لخطة التقییم
  تعزیز العمل في التقییم المشترك مع نظام األمم المتحدة والشركاء اآلخرین 
  لمبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وأن تكون أُطر النتائج الواضحة والشاملة (نظریة التغییر) في  ضمان قابلیة التقییم

 مكانھا المحدد
   ضمان توفر جمیع البیانات المطلوبة والوثائق ذات الصلة 
  تعیین مدیر تقییم 
  حمایة استقاللیة ممارسة التقییم وضمان جودة التقییمات 
  ضمان تنفیذ جمیع خطوات عملیة التقییم كما ھو محدد في المبادئ التوجیھیة لتقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 عملیة التقییم  القضایا المشتركة األخرى في جمیع خطواتالتأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و 
  محددة المدة لتنفیذھا  متابعةضمان إعداد استجابات إداریة لجمیع التقییمات مع وجود إجراءات 
 اعتماد الشروط المرجعیة (الجودة و مسؤول عنTORsقبل    ) النھائیة، وتقاریر التقییم النھائیة، واالستجابات اإلداریة

 التقدیم النھائي لمركز مصادر التقییم
 

 التقییم مدیر 
 

 البرنامج/ المشروع)  مدیر (لیس  
 
 

 
المتابعة والتقییم   مسؤول /اختصاصي 

)M&E  ( 
 

في الحاالت التي ال یوجد بھا  
مخصص للمتابعة   مسؤول اختصاصي / 

والتقییم، یجب أن تضمن وحدة البرنامج 
أال یكون مدیر التقییم ھو مدیر  

 البرنامج / المشروع. 
 

التقییم  مسؤول مختص/ وفر ی یمكن أن 
اإلقلیمي المعني بالتقییم الدعم اإلضافي  

في حال توفر قدرات تقییم محدودة على 
 مستوى المكتب القطري. 

 
  ************ 

یمكن أداء بعض من المسؤولیات  
  مختص/ مسؤول الُمدرجة من قِبَل 

 لمتابعة والتقییم 

 
    تقدیر قابلیة التقییم، واإلعداد، والتنفیذ، واإلدارة، واالستخدام  -تولي مھام عملیة التقییم والمشاركة في كل مراحلھا 
   مھامھ متى ما كان ذلك ممكنًا  قیادة  وتولي الفریق المرجعي للتقییم تأسیس 
     تقدیر قابلیة التقییم تولي مھام عملیة 
   والتمسك بنموذج الشروط المرجعیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتأكد من  المرجعیة الشروط  تولي مھام إعداد ،

 القضایا المشتركة األخرىدمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و 
   إعداد الوثائق الداعمة ذات الصلة لعروض التقییمات / تعیین ُمقیّمین والمشاركة مع فرق العملیات 
   في اختیار الُمقیِّمین الخارجیین وتعیینھم  المشاركة 
  حمایة استقاللیة التقییمات 
  بمساعدة موظف المشروع أو البرنامج توفیر الدعم اإلداري والبیانات المطلوبة والوثائق للمقیِّمین 
  تنظیم اجتماع البدء في المشروع لتعریف الُمقیِّمین بالفریق المرجعي للتقییم، متى ما كان ذلك ممكنًا، ولمناقشة تعیین التقییم 
 التنسیق مع مدیر (مدیري) البرنامج / المشروع طوال عملیة التقییم 
 لتقییم الرئیسي، وضمان اتباع التقییم لنھج شامل  الُمقیِّمین بوحدة البرنامج األوسع، واإلدارة العلیا، والجھات المعنیة با  ربط

 یتمتع بالشفافیة تماًما
   ومراجعتھا واعتمادھا، بما في ذلك أسئلة التقییم والمنھجیات  التقاریر األولیة تداول 
  في  أن القضایا المشتركة األخرى قد تم النظر فیھا  التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و

 التقاریر األولیة، بما في ذلك المنھجیة المتجاوبة مع النوع االجتماعي 
     ومراجعتھا والتعلیق علیھا (وفقًا للشروط المرجعیة والتقریر األولي)مسودة تقاریر التقییم  تداول 
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     النظر فیھا في    المشتركة األخرى قد تم   وأن القضایا التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة
بھا والمصنفة   المتعلقة  البیانات  وأن  الصلة،  التقییم ذات  أسئلة  اإلجابة عن جمیع  التقییم، والتأكد من  تقاریر  مسودة 

 حسب الجنس قد قُدمت وتم تحلیلھا وتوضیحھا 
     جمع التعلیقات التي طُرحت على مسودة تقاریر التقییم ودمجھا في وثیقة تعلیق واحدة (سجل تدقیق التقییم والتعدیالت

 المطلوبة) ومشاركتھا مع فریق التقییم الستكمال تقریر التقییم  
  النھائي   مراجعة التقییم  اإلنم   تقریر  المتحدة  األمم  برنامج  تقریر  لنموذج  االمتثال  من  الجودة  للتأكد  ولضمان  ائي 

 وللحصول على االعتماد النھائي من المكلف بإجراء عملیة التقییم 
   لجمیع التوصیات الموجھة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   المتابعةإجراءات  إ و   إعداد استجابات اإلدارة المشاركة في 
   النھائیة، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات  التأكد من أن الشروط المرجعیة للتقییم، وتقاریر التقییم

 األخرى ذات الصلة متاحة للجمھور العام عن طریق مركز مصادر التقییم داخل اإلطار الزمني المحدد 
    ومتابعتھا وإعداد تقریر عنھا كل ربع سنة  المتابعةجراءات  إ تسھیل تنفیذ استجابات اإلدارة و 
   المعرفة تبادل  تنظیم  تسھیل  المثال، من خالل  سبیل  القرار، على  البرامج وصنع  إعداد  في  االستنتاجات  واستخدام 

 أو دمج النتائج والتوصیات في اجتماعات منتظمة  محددة   فعالیات اجتماعات و 
   مع موظف البرنامج / المشروع وموظف التواصل من  بالتعاون  عن التقییم"     خاصة  التشجیع على إعداد "ملخصات

 التوزیع والتعلم على نطاق أوسع أجل  
 

 مدیر البرنامج / المشروع 

 

 
مدیر البرنامج / المخرجات / المشروع  
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قید  

 التقییم 
 

 عادة ما یكون: 
 كبار المدیرین للبرامج القطریة  •
مدیرو البرنامج / المشروع    •

 العالمي للبرامج العالمیة
البرنامج اإلقلیمي / مدیرو    •

 المشروع 
موظفو البرنامج (قادة فریق    •

 البرنامج ومحللو البرنامج) 

 
 في تلك العملیة    إشراكھامشاركة الجھات المعنیة ذات الصلة في إعداد خطة التقییم و 
 األمم المتحدة اإلنمائي في مشروع أو مجال موضوعي، أو مجال نتائج ُمعین  التأكد من قابلیة تقییم مبادرات برنامج 
  دعم تقدیر قابلیة التقییم للمشاریع والبرامج ذات التقییمات الُمخطط لھا 
    للتقییم مع شركاء المشروع الرئیسین عند الحاجة، والمشاركة في الدعوات/ االجتماعات عند دعم تأسیس فریق مرجعي 

 الطلب 
   مشورة لمدیر التقییم والفریق المرجعي للتقییم بشأن تفاصیل ومجال الشروط المرجعیة للتقییم وكیفیة استخدام    /علوماتمتقدیم

 االستنتاجات
  ضمان استقاللیة التقییمات وحمایة ذلك 
  (على سبیل المثال: بیانات المتابعة ذات الصلة) والوثائق (التقاریر، والمحاضر،  توفیر جمیع البیانات المطلوبة لمدیر التقییم

 والمراجعات، والدراسات، وما إلى ذلك) وقائمة جھات االتصال/الجھات المعنیة، وما إلى ذلك. 
   التأكد من توفر البیانات والوثائق عموًما، وخاصة البیانات والوثائق المرتبطة بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة

 لمدیر التقییم  القضایا المشتركة األخرى و
 إبداء التعلیقات والتوضیحات على الشروط المرجعیة، والتقاریر األولیة، ومسودة تقاریر التقییم 
   لجمیع التوصیات الموجھة لبرنامج األمم    متابعةاالستجابة لتوصیات التقییم عن طریق توفیر استجابات إداریة وإجراءات

 المتحدة اإلنمائي
 لى كل الجھات المعنیة بما في ذلك مجلس المشروع ضمان تعمیم تقریر التقییم ع 
  المتعلقة بتوصیات التقییم ذات الصلة  المتابعة إجراءات إتنفیذ 
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دعم التقییم، وضمان الجودة، إدارة بوابة  

 مركز مصادر التقییم

 
المعني   المسؤول االختصاصي أو 

 بالمتابعة والتقییم 
 

 (المكتب العالمي، واإلقلیمي، القطري) 
 
 

 والحصول على الموافقة على  تحمیل خطة التقییم إلى مركز مصادر التقییم، وإدارة التغییرات المطلوبة على خطة التقییم، و
 التغییرات المطلوبة من مختص/ مسؤول التقییم اإلقلیمي

 ونتائج تقدیر الجودة بعةالمتا إجراءات  إتقدیم تقریر لإلدارة بشأن االمتثال لخطة التقییم، واستكمال االستجابات اإلداریة، و ، 
  في جمیع خطوات عملیة التقییم  -إذا كان مختلفًا-دعم مدیر التقییم 
  المشاركة في الفریق المرجعي للتقییم إن ُوجد 
 مع التأكد من أنھا تتوافق مع متطلبات المبادئ التوجیھیة لبرنامج الموافقة علیھا مراجعة  الشروط المرجعیة للتقییم ودعم ،

 القضایا المشتركة األخرى المتحدة اإلنمائي، بما فیھ المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة واألمم 
  المشاركة في اختیار مقیِّمین خارجیین وتوظیفھم متى ما كان ذلك ممكنًا 
 امج األمم المتحدة  ، مع التأكد من أنھا تتوافق مع متطلبات برن عملیة الموافقة علیھ مراجعة  التقریر األولي للتقییم ودعم

 القضایا المشتركة األخرى اإلنمائي، بما في المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و
  والتأكد أیًضا من أنَّ المساواة في النوع االجتماعي وتمكین الموافقة علیھا مراجعة مسودة وتقاریر التقییم النھائیة ودعم ،

 القضایا المشتركة األخرى مشمولة المرأة و
 المتابعة إجراءات إمراجعة االستجابات اإلداریة و 
   التأكد من أن الشروط المرجعیة للتقییم، وتقاریر التقییم النھائیة، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات

 األخرى ذات الصلة متاحة للجمھور العام عن طریق مركز مصادر التقییم داخل اإلطار الزمني المحدد 
  في تسھیل تبادل المعرفة واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار  - إذا كان مختلفًا-دیر التقییم دعم م 
 ومتابعتھا وإعداد تقریر عنھا كل ربع سنة   المتابعةجراءات إتسھیل تنفیذ استجابات اإلدارة و 
  االستجابة اإلداریة من خالل مركز مصادر التقییم ویدعم تنمیة قدرات المتابعة   تتبعیضمن موظف المتابعة والتقییم اإلقلیمي

 والتقییم وتبادل المعرفة. فھو یغلق عملیة استجابة اإلدارة عند اكتمال جمیع اإلجراءات الُمخطط لھا أو بعد خمس سنوات 
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 للتقییم (اختیاري) الفریق المرجعي 

 
الجھات المعنیة للمشروع / الُمخرجات  

، و/أو الشركاء الحكومیون، األساسیة
و/أو الجھات المانحة بما في ذلك  

 الممثلون من مجالس إدارة المشروع 
 

كما یجب أن یتضمن أیًضا األشخاص  
الذین یتمتعون ببعٍض من المعرفة الفنیة 

وتنفیذه والخبرة في تصمیم التقییم 
یجب أال یتضمن   وضمان جودتھ.

الفریق المرجعي للتقییم ممثلین عن  
المشروع الذي یتم تقییمھ، لتجنب  

 تضارب المصالح 

 
  لشروط المرجعیة، والتقاریر األولیة، ومسودة تقاریر  اا المساھمة فيأداء دور استشاري على مدار عملیة التقییم عن طریق

 التقییم ومراجعتھا
 المشكالت المشتركة األخرى في جمیع خطوات عملیة  عاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة والتأكد من مرا

 التقییم 
 التأكد من اتباع معاییر التقییم الخاصة بفریق األمم المتحدة المعني بالتقییم، بما في ذلك، حمایة الشفافیة واالستقاللیة 
  التقییم، ومالءمة أسئلة التقییم ومنھجیتھ، والمدى الذي تكون فیھ االستنتاجات ذات  صلة تقدیم المشورة في كل ما یتعلق ب

 التوصیات ذات منحى عملي وأن تكونمصداقیة مع أخذ الدلیل المقدم في االعتبار، 
  المتابعةإجراءات إعداد االستجابات اإلداریة وإتوفیر الدعم والمساھمة في 

 
 شركاء التقییم

 
الحكومیون، والجھات المعنیة،  الشركاء 

 والجھات المانحة 

 
   المشاركة في مراجعة مخرجات التقییم الرئیسیة بما في ذلك الشروط المرجعیة، والتقریر األولي، والنسخ المتتالیة لمسودة

 تقریر التقییم 
  بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة  التأكد من توفر البیانات والوثائق عموًما، وخاصة البیانات والوثائق المرتبطة

 القضایا المشتركة األخرى لمدیر التقییم و
   عندما تكون الجھات المانحة ھي التي تقود عملیة التقییم، یجب أن یضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شمولیة العناصر

في النوع االجتماعي، وتمكین المرأة، والقضایا المشتركة  الرئیسیة المطلوبة من قَِبل وحدة البرنامج، بما في ذلك، المساواة  
 األخرى 

   عندما یكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھو المسؤول عن قیادة العملیة، یجب أن یتمتع بالمرونة تجاه المقترحات
م المتحدة اإلنمائي مع والمتطلبات الُمقدمة من الجھات المانحة، ولكن مع الحفاظ أیًضا على توافق متطلبات برنامج األم

 الشروط المرجعیة، وتنفیذ التقییم، وتقاریر التقییم 
   ،یجب تحمیل تقییمات المشاریع التي تمولھا الجھات المانحة إلى مركز مصادر التقییم، باإلضافة إلى التوصیات

 التي تتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المتابعةإجراءات إواالستجابات اإلداریة، و
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 الُمقیِّمون المستقلون   

 
 خبراء التقییم الخارجي و/أو الشركات 

 
  الوفاء بالترتیبات التعاقدیة بموجب الشروط المرجعیة 
    إعداد التقریر األولي للتقییم، بما في ذلك مصفوفة التقییم ومنھجیة مراعاة النوع االجتماعي بما یتماشى مع الشروط

 المرجعیة، وقواعد فریق األمم المتحدة المعني بالتقییم ومعاییره، ومبادئھ التوجیھیة األخالقیة 
   ط المرجعیة والتقریر األولي إجراء عملیة جمع البیانات والزیارات المیدانیة طبقًا للشرو 
   / إصدار مسودة التقاریر التي تلتزم بنماذج تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وإحاطة مدیر التقییم، ومدیري البرنامج

 المشروع، والجھات المعنیة بمدى التقدم الُمحرز واالستنتاجات الرئیسیة والتوصیات 
  القضایا المشتركة األخرى، والتأكد من أن جمیع أسئلة التقییم ذات  مكین المرأة مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وت

 الصلة قد أُجیب عنھا، وأن البیانات المتعلقة بھ والمصنفة حسب الجنس قد قُدمت وتم تحلیلھا وتوضیحھا 
  في   التعلیقات واألسئلة الواردة من المالحظات / سجل تدقیق التقییم والتعدیالت المطلوبة  وتضمینبعداستكمال تقریر التقییم

 في سجل تدقیق التقییم   المقیم على المالحظات والتعدیالت المطلوبة. تسجیل تعلیق التقریر
 

 
وضمان   للتقییم  الدعم الفني  اإلقلیمي  

 الجودة 

 
التقییم اإلقلیمي المعني   مسؤول 

بالمتابع والتقییم والمتخصصون  
 واالستشاریون 

 
 

 
  دعم عملیة التقییم والتأكد من االمتثال للمعاییر المؤسسیة 
  في مركز  الالزمة علیھا ، وإجراء التعدیالت ھا، وتنفیذإلكترونیا الخطة  لتقییم وتحمیل ااودعم عملیات تخطیط على  اإلشراف

 التقییممصادر 
  لھذه التغییرات   المبررمراجعة طلبات تعدیل خطة التقییم (تغییرات التاریخ، واإلضافات، والمحذوفات) مع التأكد من أن

 مناسب، واعتمادھا من خالل مركز مصادر التقییم 
   ِمین والمحافظة على قوائم  تقدیم الدعم الفني للمكاتب القطریة بما في ذلك: المشورة بشأن إعداد الشروط المرجعیة؛ تعیین ُمقّی

 المتابعة إجراءات إالُمقیّم؛ وتنفیذ التقییمات؛ استكمال التقییمات، واالستجابات اإلداریة، و
 المشكالت المشتركة األخرى في جمیع خطوات عملیة  التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و

 التقییم 
  استجابة اإلدارة من خالل مركز مصادر التقییم ودعم تنمیة قدرات المتابعة والتقییم وتبادل المعرفة  تتبعالتأكد من 
 فض النزاعات عند ظھور المشكالت أثناء تنفیذ التقییمات 

 
 

 ضمان جودة التقییم العالمي
 

 مكتب دعم السیاسات والبرنامج
 

 
  الالمركزیة والتوجیھ توفیر الرقابة العالمیة للتقییمات 
   تنسیق التواصل بین إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب التقییم المستقل 
 تقدیم المشورة للمكاتب القطریة والمكاتب اإلقلیمیة بشأن وظیفة التقییم الالمركزیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  تنفیذ خطط التقییم بصورة مناسبة المتابعة والتقییم لضمان مختصي/ مسؤولی دعم 
   متابعة تنفیذ االستجابات اإلداریة للتقییمات المستقلة والالمركزیة 
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن استخدام   التقییم في بالتعاون مع مكتب التقییم المستقل، توفیر التوجیھ لوحدات تنفیذ

 استنتاجات التقییم والدروس المستفادة
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التوجیھ للتقییم العالمي واإلقلیمي   

 واإلشراف علیھ 

 
 مكتب التقییم المستقل

 
 وأدوات لدعم عملیة تحسین جودة التقییمات اتتوفیر قواعد، ومعاییر، و توجیھ ، 
   اإلشراف على تنفیذ التقییم الالمركزي وإعداد التقاریر بشأنھ، وااللتزام بخطط التقییم 
   تنفیذ تقدیر الجودة السنوي لجمیع التقییمات الالمركزیة وإعداد التقاریر المتعلقة بھ، وذلك من خالل لجنة مستقلة لمراجعة

 تقدیر الجودة 
   م الدعم للمشكالت الفنیة في ما یتعلق باستخدام مركز مصادر التقییمإدارة مركز مصادر التقییم والحفاظ علیھ، وتقدی 
  المسؤولین اإلقلیمیین التابعین لمكتب التقییم المستقل تقدیم التوجیھ بشأن التقییمات الالمركزیة من خالل  
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 ورقة المھام: أدوار مدیر تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومسؤولیاتھ 
یمكنك االطالع    عملیة التقییم بصورة كاملة والمشاركة فیھا.   تولي مھام ومسؤولیاتھ في    مدیر تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   دور   یكمن 

باألربع مراحل / خطوات كاملة لعملیة   الخاصة  التفاصیل  القسم رقم    التقییم على  برنامج األمم    4في  لتقییم  التوجیھیة  المبادئ  من 
 المتحدة اإلنمائي. وھي كالتالي:

 
)a(  تقدیر قابلیة التقییم 
)b(  تحضیر التقییم 
)c( إدارة التقییم 
)d( استخدام التقییم 

 استقاللیة عملیة التقییم. یعمل مدیر التقییم بصورة عامة جنبًا إلى جنب مع الُمكلف بإجراء عملیة التقییم على ضمان 

 ) 1تقدیر قابلیة التقییم (الخطوة 

المتابعة والتقییم على تولي مھام وتنفیذ  مسؤول/ مختص  بتوجیھ من الشخص الُمكلف بإجراء التقییمات، یعمل مدیر التقییم و / أو  
التقییم عملیة   قابلیة  المتحدة    تقدیر  األمم  لبرنامج  التابعة  البرنامج  بالتعاون مع وحدات  التقییم")  ("موضوع  تقییمھ  المراد  للتدخل 

 اإلنمائي والجھات المعنیة الوطنیة. 
 

 ) 2إعداد التقییم (الخطوة 

قییم تأسیس   .1  وتولي مھامھ متى ما كان ذلك ممكنًا.   الفریق المرجعي للت
 

بنموذج الشروط المرجعیة لبرنامج    اإللتزام وذلك من أجل ضمان العملیة التشاركیة، و   ، إعداد الشروط المرجعیة تولي مھام     .2
 القضایا المشتركة األخرى. المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و   تضمین األمم المتحدة اإلنمائي، والتأكد من  

 
 یتم تقدیمھا لفریق التقییم. التي س   جمع الوثائق األساسیة ب یقوم  بمساعدة مدیر المشروع أو البرنامج،     .3

 
 . اإلداریة  مع فرق العملیات  مشاركتھا التقییم / تعیین الُمقیًمین و   مناقصات  ألعالنات   الوثائق الداعمة ذات الصلة إعداد     .4

 
 مع الفریق المرجعي متى ما كان ذلك ممكنًا. اختیار / تعیین ُمقیِّمین خارجیینالمشاركة في   .5

 

 ) 3إدارة التقییم (الخطوة  

 للُمقیِّمین والبیانات والوثائق المطلوبة.  الدعم اإلداري توفیر  .1
 

 التقییم. مھمةلتعریف الُمقیِّمین بالفریق المرجعي للتقییم متى ما كان ذلك ممكناً، ولمناقشة   التقییمفي   اجتماع البدءتنظیم   .2
 

بوحدة البرنامج األوسع وباإلدارة العلیا والجھات    الُمقیِّمین   ربط التنسیق مع مدیر (مدیري) البرنامج / المشروع طوال عملیة التقییم و  .3
 تباع التقییم لنھج شامل ویتمتع بالشفافیة. المعنیة بالتقییم الرئیسیة، وذلك لضمان ا

األولي تداول   .4 النوع    التقریر  في  المساواة  التأكد من مراعاة  التقییم والمنھجیات.  أسئلة  ذلك  في  بما  ومراجعتھ واعتماده، 
و  المرأة  وتمكین  المن االجتماعي  ذلك  في  بما  األولي،  التقریر  في  فیھا  النظر  تم  قد  األخرى  المشتركة  القضایا  ھجیة  أن 

 المتجاوبة مع النوع االجتماعي, 
 

التقییم  تداول     .5 والتقریر األولي.   ومراجعتھا والتعلیق علیھا وضمان توافقھا مسودة تقریر  المرجعیة  ضمان    مع الشروط 
أسئلة  القضایا المشتركة األخرى قم تم النظر فیھا، والتأكد من أن جمیع  المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة وأن  

 التقییم قد أُجیب علیھا، وأن البیانات المتعلقة بھا والمصنفة حسب الجنس قد قُدمت وتم تحلیلھا وتوضیحھا. 
 

ودمج     .6 التقییم جمع  تقاریر  مسودة  بشأن  المطروحة  والتعدیالت    التعلیقات  التقییم  تدقیق  (سجل  واحدة  تعلیقات  وثیقة  في 
 مال تقریر التقییم. المطلوبة) ومشاركتھا مع فریق التقییم الستك 

 
النھائي مراجعة     .7 قییم  الت الجودة،  تقریر  ولضمان  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تقریر  لنموذج  امتثالھ  من  للتأكد  وذلك   ،

 وللحصول على االعتماد النھائي من الشخص الُمكلف بإجراء عملیة التقییم. 
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 ) 4استخدام التقییم (الخطوة  

 لجمیع التوصیات الموجھة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.   المتابعةإجراءات  إ و   استجابة اإلدارة إعداد  المشاركة في   .1
 

التأكد من أن الشروط المرجعیة للتقییم، وتقریر التقییم النھائي، واستجابة اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات األخرى   .2
 التقییم داخل اإلطار الزمني المحدد.   عن طریق مركز مصادر   للجمھور العام ذات الصلة متاحة  

 
 واإلجراءات الرئیسیة ومتابعتھا وإعداد تقریر علیھا كل ربع سنة.   استجابات اإلدارة تسھیل تنفیذ     .3

 
واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار، على سبیل المثال، من خالل تنظیم اجتماعات    تسھیل تبادل المعرفة  .4

 منتظمة. ال جتماعات  اال النتائج والتوصیات في    تقدیم أو    وجھ الخصوص على    فعالیاتو 
 

مثل ملخص تقییم منفصل    إعداد "نتائج" التقییم األخرىبالتعاون مع موظف البرنامج / المشروع وموظف التواصل، التشجیع على    .5
 على سبیل المثال لتوزیع استنتاجات التقییم على نطاق أوسع ومن أجل التعلم.
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومسؤولیاتھ في تقییم ال متابعة ومختص/ مسؤول الورقة المھام: أدوار  
مختص/  مدیر التقییم، فسیتم إشراكھ في عملیة التقییم كما ھو موضح أدناه. إذا كانت    و المتابعة والتقییم ھمختص/ مسؤول  كن جھة  ی إذا لم 

 . تنطبق علیھورقة مھام مدیر التقییم   في  المھام الموجودةمدیر التقییم، فإن  وھالمتابعة والتقییم مسؤول 

مختص/ مسؤول  دعم  ی ، والقطریة. وبصورة عامة،  المتابعة والتقییم على مستوى المكاتب العالمیة، واإلقلیمیةمختص/ مسؤول  یتم تعیین  
االمتثال لمعاییر المؤسسة. في حال احتمالیة حدوث نزاعات، یمكن    یتأكد منالمتابعة والتقییم مدیر التقییم في جمیع خطوات عملیة التقییم و

 اإلقلیمي  لتقدیم الحلول. لتواصل مع مختص/ مسؤول التقییم ا

 
 ) 1(الخطوة تقدیر قابلیة التقییم 

البرنامج   .1 وحدات  بالتعاون مع  التقییم"  "موضوع  تقییمھ  المراد  للتدخل  التقییم  قابلیة  تقدیر  إجراء  أثناء  التقییم  مدیر  دعم 
 التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجھات المعنیة الوطنیة. 

 
 ) 2إعداد التقییم (الخطوة 

  الحصول على الموافقة على التقییم، وإدارة التغییرات المطلوبة على خطة التقییم، وتحمیل خطة التقییم إلى مركز مصادر  .1
 اإلقلیميالمتابعة والتقییم  مختص/ مسؤول من  المطلوبة  التغییرات

 
  المبرریُراجع موظف التقییم اإلقلیمي طلبات تعدیل خطة التقییم (تغییرات التاریخ، واإلضافات، والمحذوفات) مع التأكد من أن   .2

 المنطقي لھذه التغییرات مناسب، ویعتمدھا من خالل مركز مصادر التقییم.
 

 إعداد التقاریر لإلدارة بشأن امتثال المؤسسة بخطة التقییم.  .3
 

 المشاركة في الفریق المرجعي للتقییم إن ُوجد.   .4
 

تتوافق مع متطلبات المبادئ التوجیھیة لبرنامج األمم ، مع التأكد من أنھا  الموافقة علیھا  مراجعة  الشروط المرجعیة للتقییم ودعم  .5
 القضایا المشتركة األخرى. المتحدة اإلنمائي، بما في ذلك المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و

 
 المشاركة في اختیار مقیِّمین خارجیین وتوظیفھم متى ما كان ذلك ممكنًا.  .6

 
الدعم الفني للمكاتب القطریة، بما في ذلك المشورة بشأن إعداد الشروط المرجعیة (والتي  یقدم موظف المتابعة والتقییم اإلقلیمي    .7

 .ینُمقیِّمللقاعدة بیانات ب   یحتفظ ، ویُعین ُمقیِّمین والقضایا المشتركة األخرى)تتضمن المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و
 

 ): 3إدارة التقییم (الخطوة  

التأكد من أنھا تتوافق مع متطلبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما    بعد،  الموافقة علیھ  التقریر األولي للتقییم ودعممراجعة     .1
 القضایا المشتركة األخرى. في المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و

 
لقضایا  االمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة و  بحیث تتضمنالموافقة علیھا  ودعم  المسودة وتقاریر التقییم النھائیة مراجعة    .2

 لحصول على الدعم من مكتب التقییم اإلقلیمي متى ما كان ذلك ممكنًا.او المشتركة األخرى، 
التأكد من أن الشروط المرجعیة للتقییم، وتقاریر التقییم النھائیة، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات األخرى ذات   .3

 در التقییم داخل اإلطار الزمني المحدد. الصلة متاحة للجمھور العام عن طریق مركز مصا

 
 ) 4استخدام التقییم (الخطوة  

المتابعة  مختص/ مسؤول  ، ونتائج تقدیر الجودة، والتأكد من اكتمال ھذه الخطوة مع  المتابعةإجراءات  إ مراجعة استجابة اإلدارة، و .1
 متى ما كان ذلك مطلوبًا.  اإلقلیمي والتقییم

 
 تسھیل تبادل المعرفة واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار. دعم مدیر التقییم في  .2
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 تتبع موظف التقییم اإلقلیمي    یضمنومتابعتھا وإعداد تقریر عنھا كل ربع سنة.     المتابعةإجراءات  إتسھیل تنفیذ استجابات اإلدارة و .3
المتابعة والتقییم وتبادل المعرفة. فھو یغلق عملیة استجابة    االستجابة اإلداریة من خالل مركز مصادر التقییم ویدعم تنمیة قدرات
 اإلدارة عند اكتمال جمیع اإلجراءات الُمخطط لھا أو بعد خمس سنوات. 
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 الالمرك��ة   للتقي�مات الجودة تقدير  .6

 

رنامج. یتمثل أحد  تعد التقییمات عالیة الجودة مھمة لإلدارة المستندة إلى النتائج، ولتكوین المعرفة، وللخضوع للمساءلة أمام شركاء الب 
متطلبات سیاسة التقییم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أن تضمن وحدات البرنامج ومكاتب المقرات الرئیسیة، والمكاتب  

یز الدعم  لذلك، ھناك تركیز متزاید على تعز 1اإلقلیمیة، والمكاتب القطریة أن التقییمات توجھ إدارة البرنامج وتساھم في نتائج التنمیة. 
التقییمات، وزیادة   تنفذھا وحدات البرنامج) من أجل تحسین امتثالھا لسیاسة التقییم، وتحسین جودة  للتقییمات الالمركزیة (تلك التي 

 استخدام التقییمات من قبل واضعي السیاسات والجھات المعنیة.   

إلنمائي.  یُقدر مكتب التقییم المستقل جودة التقییمات الالمركزیة سنویًا، ویُقدم تقاریر عن النتائج للمجلس التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة ا
ت،  تعمل عملیة تقدیر الجودة على دعم تحسین جودة الدلیل التقییمي بما في ذلك االستنتاجات، والتغطیة، والمجال، باإلضافة إلى التوصیا

وذلك عن طریق إجراء تحلیل مستقل للتقییمات التي أجرتھا وحدات البرنامج. كما تعمل عملیة تقدیر الجودة أیًضا على دعم إدارة  
التقییمات وتنفیذ خطة التقییم بواسطة وحدات البرنامج، باإلضافة إلى الرقابة من قبل المكتب اإلقلیمي ومكتب السیاسات ودعم البرنامج 

یم المستقل. یعمل نظام تقدیر الجودة لتقاریر التقییم الالمركزیة على تسھیل عملیة توحید واتساق عملیة تقدیر الجودة وإعداد  ومكتب التقی 
 تقاریرھا.   

 

 والمجال  الهدف 6.1
 

قییم، وجودة  لتصمیم الت   تقییما  التقییمباستخدام مجموعة من المعاییر ونظام التصنیف والترجیحات، تُقدم عملیة تقدیر الجودة لتقریر  
، سیشمل التقدیر أیًضا المدى  )GEFوتوصیاتھ. بالنسبة لتقییمات مرفق البیئة العالمي ( استنتاجاتھ، والدلیل التقییمي، وقوة استنتاجاتھ

 الذي تحقق فیھ نواتج المشروع و/أو مخرجات البرنامج (أو المتوقع تحقیقھا).

 :   تتضمن أھداف تقدیر الجودة لتقریر التقییم ما یلي 

  .تحسین جودة الدلیل التقییمي لتحسین إدارة المساھمات في النتائج التنمویة   
    دعم المساءلة، عن طریق تقدیم تقدیر مستقل لجودة تقاریر التقییم الالمركزیة للمجلس التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة

 اإلنمائي وإدارتھ.   
  كل المشاریع. تعزیز االتساق في إعداد تقاریر التقییم والجودة في 
   دعم وظائف رقابة المكتب عن طریق تقدیم تعلیق متزامن من خالل التحلیل الُمفصل لجودة تقاریر التقییم مع التوصیات

 بتحسینھا.
    .المساھمة في الدروس المؤسسیة المستفادة من خالل استغالل التقییمات الجیدة في التقریر السنوي عن التقییم 

  
تُعزز ھذه المبادئ التوجیھیة من معاییر الجودة الخاصة بالتقییمات الالمركزیة مثل االستفادة، ووضوح األھداف لجمیع الجھات المعنیة،  

 في دلیل قابلیة التقییم، وشفافیة األحكام، ومدى عمق التقاریر ووضوحھا.  والمصداقیة، والدقة، والثقة 

األمم    إلى صندوق  باإلضافة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أجراھا  التي  الالمركزیة  التقییمات  لجمیع  الجودة  تقدیرات  إجراء  یتم 
ت، وتقییمات المشروع والبرنامج، والتقییمات الموضوعیة.  المتحدة للمشاریع االنتاجیة، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة، والمخرجا

یمكن استخدام تعلیق مكتب التقییم المستقل من قبل وحدات البرنامج والمكاتب القطریة إلجراء التعدیالت التي من شأنھا تعزیز مجاالت  
ول إلى االستنتاجات والتوصیات القابلة لالستخدام،  الدلیل التقییمي والتقریر، باإلضافة إلى تعدیل إدارة التقییمات وتنفیذھا لضمان الوص 

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml سیاسة التقییم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  1

  جودة   تقدير  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  )IEO(  المستقل  التقييم  مكتب  نظام  6  رقم  القسم  يصف
  يشرح   ذلك،  إلى   باإلضافة  واألدوات.   والعمليات،  والمسؤوليات،  واألدوار،  الهدف،  ذلك  في   بما  الالمركزية،  التقييمات

  جتماعي، اال  النوع  في  المساواة  بشأن  المنظومة  نطاق  على  المتحدة   األمم  عمل   لخطة  التقييم  أداء  مؤشر   القسم
  المتحدة  األمم   برنامج  بيانات  لتوفير  والالمركزية  المستقلة  التقييمات  تقدير  وكيفية  ،(SWAP(  المرأة  وتمكين
 المؤشر.  لهذا اإلنمائي
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واالستفادة العامة من تقاریر التقییم الالمركزي. تتماشى أسئلة تقدیر الجودة مع معاییر جودة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد  
 2البرامج وتظھرھا. 

ئة  یعد مجال تحلیل تقاریر تقییم مرفق البیئة العالمي أوسع مقارنة بتقاریر تقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. یشمل تحلیل مرفق البی 
مصداقیة   وتحلیل  والتنفیذ)  البرنامج،  أو  المشروع  وتخطیط  المشروع،  أھداف  المثال  سبیل  (على  المشروع  وثائق  تقدیر  العالمي 

 یم والنتائج المستخلصة.   استنتاجات التقی 
 

  
 الجودة  تقدير   عمل�ة 6.2

  
 ): 1 رقم   للشكل أيضًا (انظر كالتالي  الجودة تقدير لعملية  الرئيسية الخطوات  تعد 
  

 )   (3ERC تقییمات لمركز مصادر التقییم ال تحمیل   .1
o    نسخة إلكترونیة قابلة للطباعة من الشروط المرجعیة (  بتحمیلالبرنامج    وحدة تقومTOR  للتقییم وتقریر التقییم (

 النھائي إلى مركز مصادر التقییم في غضون أسبوعین من االكتمال. 
o    إلكترونيیجب تحمیل الوثائق النھائیة فقط. یجب أال یتم تقدیم المسودات، إذ إن مركز مصادر التقییم ھو موقع 

 عام.
o  في غضون ستة أسابیع من استكمال التقریر.   المتابعةجراءات اإ استجابة اإلدارة ویجب تحمیل 

 
 التحقق من الصحة  .2

o    سیتحقق مكتب التقییم المستقل مما إذا كان التقریر المنشور في مركز مصادر التقییم جزًءا من خطة التقییم
 التابعة لوحدة البرنامج ومما إذا كانت وثیقة نھائیة أم ال. 

o   الشروط المرجعیة أو التقییم في صیغة مسودة ولیست نھائیة، أو إذا لم یتم تحمیل الُملحقات الداعمة،  إذا بدت
الوثائق   تحمیل  من  للتأكد  اإلقلیمي  والمكتب  القطري  المكتب  مع  بالتواصل  المستقل  التقییم  مكتب  فسیقوم 

 4الصحیحة. 
 

 تقدیر الجودة  .3
o  لمراجع تقدیر الجودة الُمتعاقد معھ إلجراء مراجعة الجودة.    یُرسل مكتب التقییم المستقل تقریر التقییم 
o  تقدیر تقریر  استكمال  أسبوعین من  في غضون  التقییم عادة  في مركز مصادر  الجودة  تقدیر  تصنیف  یُتاح 

 الجودة وتقدیمھ. 
 

 التعلیق .4
o    بمجرد استالم تقریر تقدیر الجودة من المراجع، یقوم مكتب التقییم المستقل بمراجعة التقریر وإتاحتھ لوحدة

 البرنامج المعنیة من خالل مركز مصادر التقییم.    
 

 الجودة  تقدیر عملیة .1 الشكل
 

 
یمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   2

UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Prograhttps://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 

 http://erc.undp.orgیمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  3
م، وبالتالي یجب أن تكون جمیع الوثائق نھائیة وذات جودة عالیة. تتوفر تصنیفات تقدیر الجودة فقط یعد مركز مصادر التقییم بمثابة موقع ویب عا 4

 في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
http://erc.undp.org/
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 والمسؤول�ات  األدوار  6.3
 

  الوقت   في  التعليق  وإبداء  التقارير،   وإعداد  التقييم،  جودة  لتقدير  الكاملة  المسؤولية   المستقل   التقييم  مكتب   يتحمل
    البرنامج.  لوحدات المناسب

 
  تنفيذ  في   والتحديات   الضعف  نقاط   إلبراز   واستخدامها  الجودة  تقدير  عملية  على  اإلقليمي  المكتب   يشرف   أن   يجب 

  عن  عامة  نظرة لعرض أداة التقييم مصادر مركز يقدم مُحددة. قطرية  برامج وداخل أقاليمها نطاق في التقييمات
  المستوى   دون   التقييمات  فيها  تكون   التي   الحاالت   في   والقطري.   اإلقليمي   المكتب   مستويات  على  التقييمات  جودة

  لمعالجة   القطرية  المكاتب  مع  وثيقة  بصورة  اإلقليمي  التقييم  مسؤول  مختص/  عمليأن  ينبغي  باستمرار،  المرضي
  عملية   في   إبرازها  تم  التي  التقييم  عملية  في  المشكالت  تفهم  البرنامج  وحدات  أن  من  والتأكد  التنفيذ،  مشكالت

 وتفصيلها. الجودة  تقدير
 

  المشكالت   لمعالجة   األقاليم  مختلف  دعم  على  المستقل  التقييم  ومكتب   مج اوالبر  السياسات  دعم  مكتب  يعمل   كذلك،
  التي  المشكالت   لمعالجة   اإلقليمية   المراكز   تدعم   كما  الجودة،   تقدير   عملية  أثناء  أُبرزت   التي  التقييم  بتنفيذ  ةالمتعلق

 باستمرار.  تظهر
 
 

 الجودة  تقدير   مراجعة  مجموعة  6.4
 

  من  بمجموعة  المستقل  التقييم  مكتب  يحتفظ   ،التقييم  تقرير  لتقديرات  والمصداقية  الجودة  ضمان   لأج  من
  لبرنامج  الموضوعية   بالمجاالت   مُفصلة  بمعرفة   يتمتعون   خبراء  مُقيِّمون   وهم   الجودة،   تقدير  في   الخبراء   المراجعين

  ولضمان   والخبرة.   والقطرية  واإلقليمية،   العالمية،   ةالمعرف  إلى  باإلضافة   التقييم،  وأساليب   اإلنمائي   المتحدة   األمم
  مكتب   ويتحقق   الجودة،   تقدير   أداوت   استخدام  أثناء  المراجعين   توجيه   يتم  ومصداقيتها،  التقييم  جودة   تقديرات  توحيد
    الموثوقية.  لضمان الجودة تقدير عملية من  دورية   بصورة المستقل التقييم
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 الجودة  تقدير  تقار�ر  إعداد  6.5
 

  الجودة   ضمان  لفحوصات  المستقل  التقييم  مكتب  إجراء  بمجرد  متاحًا  الفردي  للتقييم  الجودة  تقدير  تقرير  سيكون
  متاحة  النتائج  ستكون   الجودة).   تقدير  تقرير   وتقديم  االكتمال  من   أسبوعين   غضون   في عادة(  التقدير  عملية   حسب 

 التقييم.  مصادر  مركز لخال  من والقطرية واإلقليمية، العالمية، المكاتب مستويات  على
 
 

 المنطقة  حسب التقییم مصادر  بمركز الخاص الجودة  لتقدیر ملخص تقریر .2 الشكل 
 

 
 

  الخاص  السنوي تقريرها خالل من الجودة تقدير عملية نتائج بخصوص  تقريرًا سنويًا المستقل التقييم مكتب يقدم
  الرئيسية  المكاتب  على  توزيعه   يتم   والذي  أكبر،  بصورة  المُفصل  السنوي  الجودة   تقدير  تقرير  بجانب  بالتقدير،

 معها.  متابعةوال القطرية المكاتب  على التوزيع بهدف اإلقليمية والمكاتب
 
 

ج�ح�ة  والمعاي�ي  الجودة  تقدير   أقسام  6.6  ال�ت
  
  المبين   النحو   على   المقبولة  التقييم  لتقارير   األساسية  الجودة  متطلبات  على  الجودة  لتقدير  الرئيسية   المعايير  تعتمد 

  قد   سؤاًال.   39و  ترجيحية  أقسام   أربعة   الجودة   تقدير  عملية   تتضمن   عامة،   وبصورة   للتقييم.   التوجيهية  المبادئ  في
  توجه   على  بناء  وذلك   ،بالتقييم  متعلقة  غير  يجدونها  ألنهم  جعينالمرا  قِبَل   من  تصنيف  دون   األسئلة  بعض   ترك  يتم

 التقييم.  قيد التدخل سياق أو المرجعية  الشروط
 

 تشمل أقسام تقدیر الجودة:    
 

  :في المئة   15خمسة أسئلة ترجیحیة بنسبة  الشروط المرجعیة 
o  للتقییم بصورة مناسبة وواضحة؟  ھل توضح الشروط المرجعیة الھدف، واألغراض، والمعاییر، واألسئلة الرئیسیة 

 :في المئة  30سؤاًال ترجیحیًا بنسبة   16  تنظیم التقییم ومنھجیتھ ومصادر البیانات 
o   بالكامل الموصوفة  والمنھجیة  والمعاییر،  األغراض،  من  واضحة  مجموعة  مع  جیدة،  بصورة  منظم  التقییم  ھل 

 والمناسبة؟ 
 :في المئة  15  ثمانیة أسئلة ترجیحیة بنسبة القضایا المشتركة 
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o   ،واإلعاقات اإلنسان،  وحقوق  االجتماعي،  النوع  مثل  المشتركة  القضایا  ویعالج  الكافیة  المراجعة  التقییم  یوفر  ھل 
 والمجموعات الُمستضعفة؟ 

 :في المئة  40تسع أسئلة ترجیحیة بنسبة   االستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصیات 
o   والترابط، والفعالیة، والكفاءة، واالستدامة، واألثر)،  صلة  مناسبة وتستند إلى معاییر التقییم (مثل ال   االستنتاجاتھل

 وھل تستجیب مباشرة ألسئلة التقییم؟
o    تتجاوز المستخلصةھل  المستخلصة    النتائج  النتائج  تقدم  األولویة؟ ھل  ذات  األساسیة  القضایا  وتحدد  االستنتاجات 

 إلى النتائج الُمثبتة باألدلة؟ أحكاًما منطقیة تستند 
o  بموضوع وأھداف التقییم، وھل تم دعمھا بدلیل تقییمي؟  التوصیات ھل  تتعلق 

 
  مراجع  فيه   يقوم  والذي  إضافيًا،   قسمًا   العالمي  البيئة  لمرفق   النهائية  بالتقييمات  الخاصة  الجودة   تقديرات  تتضمن

  الخاصة   المدة  منتصف  مراجعات  جودة  تقدير  يتم  ال  عديل.بالت  يوصي   أو  الجودة  تصنيفات  من  بالتحقق  الجودة  تقدير
 التقييم. خطة  في تضمينها من الرغم على  العالمي  البيئة بمرفق

 
 

 الجودة  تقدير   أسئلة تصن�فات  6.7
 

  من   يتراوح  والذي  نقاط،  ست  من  يتكون  تصنيف  نظام  باستخدام  قسم  كل  تحت  الجودة  تقدير  أسئلة  تسجيل  يتم
  يُقيم   ).3  الشكل  (انظر  )0(   المنطبق  غير  أو  )1(  تمامًا  المرضي  غير  المستوى  إلى  )6(   للغاية  المُرضي  المستوى

  اعتبار   يمكن   أنه  من  الرغم  على  ال.  أم  المعايير  والقواعد،  التوقعات،  وفّى  قد  التقييم  كان  إذا  ما  التصنيف  نطاق
  أن   يجب  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  ييمتق  متطلبات  بجميع  اإليفاء  تم  إذا  إنه  إال  مُرضية،  6و  5و  4  التصنيفات

 الجيد. التقييم معيار  وهو (مُرضٍ)  5 تصيف  على أدنى  بحد  التقييم يحصل
 

 . نطاق تصنیف تقدیر الجودة 3الشكل 
 

 القیمة عنوان تصنیف التعیین  الرمز

HS  6 عیوب في تقریر التقییم عند الوفاء بجمیع المعاییر، وال یوجد  مرٍض للغایة 
S  5 عند الوفاء بجمیع المعاییر، مع وجود عیوب بسیطة في تقریر التقییم ُمرٍض 

MS  4 عند الوفاء بجزء من المعاییر، مع وجود بعض العیوب في تقریر التقییم  ُمرٍض في األغلب 

MU  غیر ُمرٍض في األغلب 
یتم   لم  أكثر من معیار  یكون ھناك  بھ مع وجود عیوب  عندما  الوفاء 

 كبیرة في تقریر التقییم
3 

U  غیر ُمرٍض 
عندما ال یتم الوفاء بأغلب المعاییر، مع وجود عیوب جوھریة في تقریر  

 التقییم 
2 

HU غیر مرٍض تماًما 
عندما ال یتم الوفاء بأي من المعاییر، مع وجود عیوب خطیرة في تقریر  

 التقییم 
1 

N/A غیر مصنف  ُمنطبق غیر  غیر ُمنطبق 
 
 

 الجودة   تقدير  أداة 6.8
 

  التقييم  مصادر   بمركز  الخاص   اإللكتروني  موقع ال   خالل  من   الجودة  تقدير  أداة  إلى  الوصول   يمكن
)http://erc.undp.org .(  شارك ي   أن   يجب   والتقييم.  المتابعة   مسؤول   مختص/   على     إليها  الدخول   تسجيل   يقتصر  

 والمديرين.  التقييم  بإجراء المُكلفين مع التقييم جودة  تقديرات نتائج والتقييم المتابعة  مسؤول مختص/ 
 

  التعليقات   وإلبداء  المحتوى  تصنيفات  لتعيين  menus down-drop  المُنسدلة  القوائم  الجودة  تقدير  مراجعو  يستخدم 
  خالل  من   تلقائيًا  أعاله،  الموضحة  الترجيحات  باستخدام  اإلجمالية،   النقاط   تحديد  يتم  تصنيفاتهم.  تدعم   التي  المُفصلة

 الجودة.  تقدير اكتمال عند  تقييم كل تحت  والتعليقات النقاط على االطالع يمكنك التقييم.  مصادر مركز
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 الداعمة  الوثائق   6.9
 

 الجودة.  تقدير ومراجع التقييم مصادر مركز  عبر تقديرها يتم التي للتقييمات الداعمة  الوثائق جميع تتوفر
 

 تشمل الوثائق:  بالنسبة لمشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

   .(الوثائق الرئیسیة لتقدیر الجودة) الشروط المرجعیة للتقییم 
  .(الوثائق الرئیسیة لتقدیر الجودة) تقریر التقییم النھائي والُملحقات 
  التقییم، واإلطار الزمني). معلومات المشروع / التقییم (تفاصیل المشروع، ومیزانیة 
  .دروس التقییم ونتائجھ 
  .توصیات التقییم 
 المتابعةجراءات إاستجابة اإلدارة و . 

 
  جميع   ذلك  في  بما  الرئيسية،  الوثائق  هي  النهائي  التقييم  وتقرير  المرجعية  الشروط  تعد  الجودة،   تقدير  ألغراض

 المُلحقات. 
 

  . العالمي   البيئة  مرفق  لمشروع  النهائية  التقييمات  أجل  من  هانفس  المعلومات   على  التقييم  مصادر  مركز  سيحتوي
  سيقدم   المشروع،  لتنفيذ  النهائي  التقييم  تصنيفات  صحة  من  أكبر  بصورة   التحقق  أجل  ومن  ذلك،  من   الرغم  وعلى
  هذه   تتوفر   ال   المستقل.   التقييم   مكتب   خالل  من   الجودة   تقدير   لمراجعي   إضافية   معلومات  العالمي   البيئة  مرفق 

 اإلضافية:  الوثائق تشمل الحالي. الوقت  في التقييم مصادر  مركز  في  وثائقال
 

   ) المذكرة المفاھیمیة للمشروع ونماذج التحدیدPIF/Pdf A &B .( 
  ) وثیقة المشروعProDoc).بما في ذلك إطار النتائج ، 
 ) مراجعات تنفیذ المشروعAPR/PIR .( 
  (حسب المتاح).  سیر التنفیذ تتبع أداوت 
  .تقییم منتصف المدة، إذا تم إجراؤه 
 .خطة العمل الخاصة بتنفیذ المشروع 

 
 

 الجودة  تقدير   أسئلة  6.10
 

وط 6.10.1   األمم  و�رنامج  العال�ي   البيئة مرفق تقي�مات ( التقي�م   وتصم�م  للتقي�م،  المرجع�ة  ال�ش
)  المتحدة  ي

 اإلنمائئ
 

واألغراض،   الھدف،  المرجعیة  الشروط  توضح  الوقت  ھل  وتوفر  وواضحة  مناسبة  بصورة  للتقییم  الرئیسیة  واألسئلة  والمعاییر، 
 ) 4.3.2(القسم    والموارد الكافیین؟

1.1 

 ھل توضح الشروط المرجعیة محور التقییم بصورة واضحة وبطریقة منطقیة وواقعیة؟ 
   تتبع الھیكل المقترح المفصل في المبادئ التوجیھیة لتقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  تحتوي على أھداف التقییم ومجالھ، وأغراضھ 
  تحتوي على نواتج و / أو مخرجات یُراد تقییمھا 
  تُوفر سیاق التقییم والتفاصیل 
  األساسي أو المحلقات تتضمن معلومات تتعلق بإطار النتائج ونظریة التغییر في النص 
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  (النوع، والجنس، والرقم) تحتوي على معلومات عن المستفیدین من المشروع / البرنامج  

1.2 

 ھل توضح الشروط المرجعیة بالتفصیل النطاقات الزمنیة وتخصیص األیام للتقییم بصورة واضحة؟ 
  ھناك نطاق زمني لمجال التقییم ومحوره 
  مدار عملیة التقییم، ویعد مناسبًا بالنظر إلى مجال التقییم تم تفصیل تخصیص األیام على 
  یوجد مخطط لحجم فریق التقییم یوضح احتیاجات التقییم ومجالھ 
  (وفقًا لما یطلبھ الفریق) تم تحدید أدوار أعضاء الفریق ومسؤولیاتھم 

 1.3 
 اإلدارة؟ ھل توضح الشروط المرجعیة بوضوح عملیة تنفیذ التقییم وترتیبات 

 تم تحدید دور واضح لشركاء التقییم 
  تم تحدید آلیة تعلیق بوضوح 

1.4 

 ھل المخطط المقترح ألسلوب التقییم ومنھجیتھ مفصل بوضوح في الشروط المرجعیة؟ 
  یبدو عدد أسئلة التقییم مناسبًا بالنظر إلى مجال التقییم 
  تم تحدید األسلوب المنھجي العام 
  البیانات المطلوبة، والمصادر، وأسالیب التحلیل تم تحدید 
  تم تحدید متطلبات تحلیل التمویل وبیانات التمویل 

1.5 

ھل تحتوي الشروط المرجعیة على طلب ُمفصل للُمقیِّم من أجل تضمین النوع االجتماعي، و / أو المجموعات المستضعفة،  
 التقییم؟ (التقییمات غیر التابعة لمرفق البیئة العالمي) و / أو مشكالت اإلعاقة، و / أو حقوق اإلنسان في 

   تم طلب تقدیم تفاصیل عن النوع االجتماعي، و / أو المجموعات المستضعفة، و / أو مشكالت اإلعاقة و / أو
 أسئلة حقوق اإلنسان الُمحددة في الشروط المرجعیة 

  البیانات المقترح للوفاء بھذا المطلب تُحدد الشروط المرجعیة األدوات والمنھجیات وتحلیل 
 

 

 الب�انات   ومصادر  ومنهجيته التقي�م تق��ر  تنظ�م  6.10.2
 

ھل تم وصف أغراض التقییم، ومعاییره، ومنھجیتھ ومصادر البیانات بصورة كاملة وھل ھي مناسبة بالنظر إلى الموضوع الذي یتم   
   تقییمھ وأسباب إجراء التقییم؟ 

  التنظیم 

2.1 

 ھل تقریر التقییم متوازن ومنظم بصورة جیدة؟ 
  4.4.5و  4المبادئ التوجیھیة لتقییم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (القسم  یتبع تنظیم تقریر التقییم الُمقترح الُمفصل في   -

 ) 4والملحق  
 ھل یسمح التنظیم المستخدم للتقریر بإنتاج تقریر متوازن بصورة جیدة في حال عدم استخدامھ؟ 

 والشاملة المعلومات األساسیة  یشمل التقریر  -
 الفترة الزمنیة للتقریر معقولة  -
 المطلوبة تم توفیر الملحقات  -

 التقییم كما ھو محدد في الشروط المرجعیة؟  ھل یتناول تقریر التقییم بوضوح أغراض  2.2

  
 المنھجیة 

   
 ھل تم تحدید األسلوب المنھجي للتقییم بوضوح؟  2.3
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 تم ِذكر أي تغییرات في األسلوب الُمقترح بالتفصیل مع األسباب  -

 المعنیة ومشاركتھم والمدى المخصص لھم بصورة كافیة؟ ھل تم توضیح طبیعة أدوار الجھة  2.4

 اتساق المشروع / البرنامج؟  /صلة ھل یعمل التقییم بوضوح على تقدیر مستوى   2.5

 ھل یعمل التقییم بوضوح على تقدیر مستوى فعّالیة المشروع / البرنامج؟ 2.6

 المشروع / البرنامج؟ھل یعمل التقییم بوضوح على تقدیر مستوى كفاءة  2.7

 ھل یعمل التقییم بوضوح على تقدیر مستوى استدامة المشروع / البرنامج؟  2.8

  
 جمع البیانات 

   

2.9 

 ھل تم تحدید ُطرق جمع البیانات والتحلیل بوضوح؟ 
 تم تحدید مصادر البیانات بوضوح (بما في ذلك طرق التثلیث)  -
 تم تفصیل أسالیب تحلیل البیانات -
 طرق جمع البیانات واألدوات تم شرح  -

2.10 

  لمجال التقییم؟ مناسبٍ ھل أسلوب جمع البیانات والتحلیل  
 یتم تضمین مجموعة شاملة من مصادر البیانات (خاصة للتثلیث) عند الحاجة  -
 یتم تضمین مجموعة شاملة من االستقصاءات الكمیة والنوعیة، وأسالیب التحلیل عند الحاجة  -
 البیانات واالستشھاد بھا في التقریرعرض واضح لتحلیل  -
 یتم توثیق االجتماعات واالستقصاءات مع الجھات المعنیة والمجموعات المستفیدة عند الحاجة  -

2.11 

 ھل تم توضیح أي تغییرات في أسلوب التقییم أو قیود التنفیذ بصورة واضحة؟ 
 البیانات المشكالت المتعلقة بالوصول إلى البیانات أو التحقق من مصادر  -
 المشكالت المتعلقة بتوافر األشخاص الذین تعقد معھم المقابالت  -
 تحدید كیفیة معالجة ھذه القیود  -

  
    محتوى التقریر 

  

2.12 

) و/ أو إطار األمم  UNDAFھل یرسم التقییم روابط إلستراتیجیة البرنامج القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
 للمساعدة اإلنمائیة / إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة المستدامة؟ المتحدة  

 إنھ یُقیِّم نظریة التغییر للبرنامج / المشروع ومدى ارتباطھا  -
 یُحلل ترابط المشروع / البرنامج الذي یتم تقییمھ بإستراتیجیة البرنامج القطري التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
 ط مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمیة المستدامة یؤسس رواب  -

 ھل یرسم التقییم الروابط لإلستراتیجیات الحكومیة الوطنیة ذات الصلة والخطط في قطاع الدعم / مجالھ؟  2.13
 یناقش التقییم الكیفیة التي یمكن من خاللھا معالجة تنمیة القدرات أو تقویة القدرات الوطنیة  -

2.14 
 یذكر التقییم تفاصیل تمویل المشروع ویوفر بیانات التمویل (خاصة لمرفق البیئة العالمي)؟ ھل 

 یتم تقدیر الفروق بین النفقات الُمخطط لھا والنفقات الفعلیة كما یتم شرحھا -
 تؤخذ في االعتبار المالحظات المستمدة من عملیات التدقیق المالي المكتملة للمشروع  -
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2.15 
ً ھل یشتمل   إلطار النتائج األولي الخاص بالمشروع / البرنامج وتصمیم المتابعة والتقییم، وتنفیذھا، وجودتھا العامة؟   تقییما

 تم تقدیم بیانات المتابعة وتفصیلھا بصورة كافیة لتمكین التحلیل للتقییم -
 تم تصنیف البیانات حسب الجنس والمجموعات المستضعفة  -

التقییم الطرق التي أنتح بھا البرنامج / المشروع دوًرا تحفیزیًا وأظھره: إنتاج المنفعة العامة؛ اإلیضاح؛ والتكرار؛  ھل یحدد   2.16
 توسیع النطاق؟ (مرفق البیئة العالمي فقط) 

 ھل تم تقییم كل المؤشرات في إطار منطقي بصورة فردیة، مع مالحظة اإلنجازات النھائیة؟  2.17 

 

كة   القضا�ا  6.10.3  المش�ت

 ھل یعالج تقریر التقییم قضایا النوع االجتماعي والقضایا المشتركة الرئیسیة األخرى؟ 

عند االقتضاء، ھل یتضمن التقییم تأثیر التدخل على النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، واإلعاقات، والمجموعات المستضعفة    3.1
 بصورة كافیة ویُحللھا؟ 

 ھل یحلل التقریر العالقة بین الفقر والبیئة أو مشكالت المعیشة المستدامة حسب االقتضاء؟  3.2

 حسب االقتضاء؟   التكیف المناخي  ھل یُناقش التقریر الحد من مخاطر الكوارث والتخفیف من التغیرات المناخیة ومشكالت   3.3

 ھل یُناقش التقریر منع األزمات ومشكالت التعافي حسب االقتضاء؟  3.4

تصمیم معاییر التقییم وأسئلتھ بالطریقة  ھل تم دمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة في مجال التقییم؟ وھل تم   3.5
 التي تضمن جمع البیانات المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة؟ 

یتضمن التقییم غرًضا یناقش على وجھ التحدید معالجة قضایا المساواة في النوع االجتماعي و / أو حقوق اإلنسان و   -
 أغراض أخرى  أو النوع االجتماعي التي تم دمجھا في  /

تم تضمین معیار التقییم المستقل المتعلق بالنوع االجتماعي و/ أو حقوق اإلنسان في إطار عمل التقییم أو تم تعمیم  -
 مراعاتھ في معاییر التقییم األخرى 

 في التقییم  بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة تم دمج سؤال واحد أو أكثر من أسئلة التقییم الخاصة  -
 

 ھل تم اختیار المنھجیة، والُطرق، واألدوات، وتقنیات تحلیل البیانات المراعیة للنوع االجتماعي؟  3.6
 

یحدد التقییم الطریقة التي تُعالج بھا مشكالت النوع االجتماعي في المنھجیة، بما في ذلك الكیفیة التي یتم بھا جمع    -
 البیانات وأسالیب التحلیل التي تدمج اعتبارات النوع االجتماعي وتضمن أن المعلومات الُمجمعة ُمصنفة حسب الجنس 

 المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة تستعین منھجیة التقییم بنھج متعدد األسالیب ومناسب لتقییم اعتبارات  -
تُستخدم مجموعة متنوعة من مصادر البیانات والعملیات (مثل التثلیث والتحقق من الصحة) لضمان الشمولیة، والدقة،   -

 والمصداقیة 
ینات تنوع الجھات المعنیة الُمتأثرة بالتدخل، وخاصة األكثر ضعفًا متى ما كان  تتناول ُطرق التقییم وإطار أخذ الع -

 ذلك مناسبًا
 

 ھل تعكس االستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصیات الخاصة بالتقییم تحلیل النوع االجتماعي؟  3.7
 

االجتماعیة الخاصة المتأثرة و / أو یوضح األدوات ذات  یمتلك التقییم المعلومات األساسیة التي تشمل تحلیل الفئات   -
 الصلة أو السیاسات المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان

األدوار االجتماعیة بصورة  ذات  مجموعات  ال   آلراء تتضمن االستنتاجات تحلیل البیانات الذي یُجري عملیة التثلیث   -
 البیانات الكمیة حسب الجنس متى ما كان ذلك مناسبًاواضحة وشفافة و/ أو یُصنف 
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 وتوصیاتھ المستخلصة، ونتائجھ التقییم،  استنتاجات 6.10.4

 
المي وبرنامج والتوصیات. یستخدم كلٌّ من مرفق البیئة الع  والنتائج المستخلصةیُفصل ھذا القسم جمیع نتائج التقییم واالستنتاجات،  
 األمم المتحدة اإلنمائي األسئلة نفسھا لتقدیر الجودة. 

  

 ھل یحدد التقریر استنتاجاتھ، ونتائجھ المستخلصة، وتوصیاتھ بصورة واضحة وبإیجاز وھل یدعمھا؟  

  االستنتاجات والنتائج المستخلصة 

4.1 

 االستنتاجات؟ ھل یحتوي تقریر التقییم على مجموعة موجزة وواضحة منطقیًا من 
 تتمحور االستنتاجات حول معاییر التقییم وأسئلتھ -
 تم تفصیل االستنتاجات ودعمھا بالدلیل -
 تتجاوز االستنتاجات تحلیل تنفیذ النشاط  -

 ھل یحتوي تقریر التقییم على مجموعة موجزة وواضحة منطقیًا من النتائج المستخلصة المستقلة بطبیعتھا؟  4.2

4.3 
 تقریر التقییم على مجموعة موجزة وواضحة منطقیًا من الدروس المستفادة؟ ھل یحتوي 

 تعد الدروس المستفادة ذات أھمیة جوھریة  -
 تستھدف الدروس المستفادة بصورة مناسبة مستویات التنفیذ والتنظیم المختلفة  -

4.4 
 بصورة مباشرة بأغراض المشروع / البرنامج والتقییم؟  ھل تتعلق االستنتاجات والنتائج المستخلصة  

 تتعلق بصورة مباشرة بأغراض المشروع / البرنامج -
 تتعلق بأغراض التقییم على النحو الُمبین في الشروط المرجعیة للتقییم -

 ببیانات ومصادر المقابالت؟ ھل االستنتاجات والنتائج المستخلصة مدعومة  4.5
 تم تفصیل القیود المفروضة على الوصول إلى البیانات ومصادر المقابالت  -

 تم وصف اآلثار غیر المتوقعة للتدخل على المساواة بین النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان  -
، وأولویات العمل  المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة  یوفر تقریر التقییم توصیات خاصة تعالج مشكالت -

 أو التدخل أو المبادرات المستقبلیة في ھذا المجال ع االجتماعي وتمكین المرأة المساواة في النو  لتحسین 
 

 ھل یراعي التقییم مشكالت اإلعاقة؟  3.8
 

 تغطي أسئلة التقییم جوانب مختلفة من إدراج مسائل اإلعاقة  -
 توفر استنتاجات التقییم والتحلیل بیانات ودلیل بشأن إدراج مسائل اإلعاقة  -
النتائج المستخلصة و/ أو التوصیات الخاصة بالتقییم االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا بشأن إدراج مسائل  تعكس   -

 اإلعاقة 
 

 ) واألھداف والمؤشرات ذات الصلة للمجال الخاضع للتقییم؟ SDGsھل یرسم التقییم روابط ألھداف التنمیة المستدامة (  3.9

 النھائي بصورة مناسبة الضمانات االجتماعیة والبیئیة حسب االقتضاء؟ (مرفق البیئة العالمي فقط) ھل یتناول التقییم  3.10
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 ھل تعتمد النتائج المستخلصة على استنتاجات التقییم؟  4.6
 تتجاوز النتائج المستخلصة االستنتاجات وتقدم صورة متوازنة لنقاط القوة والقیود المفروضة على التدخل  -

 تمت مناقشة المخاطر في تقریر التقییم؟ ھل  4.7

 التوصیات 

 ھل توصیات التقییم واضحة، وموجزة، وواقعیة، وقابلة للتنفیذ؟  4.8
 إنھا معقولة نظًرا لحجم المشروع / البرنامج ومجالھ  -

4.9 
 المكتب القطري؟ ھل تتصل التوصیات بمخرجات البرنامج القطري واإلستراتیجیات؟ وھل ھي قابلة للتنفیذ من قبل  

 یتوفر التوجیھ لتنفیذ التوصیات  -
 تحدد التوصیات أدوار التنفیذ (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والحكومة، والبرنامج، والجھات المعنیة، وغیر ذلك)  -

 
 

 العال�ي  البيئة  لمرفق  النهائ�ة التقي�مات   قبل من  الُمقدمة التصن�فات   صحة من  التحقق . 6.10.5
 

  أثناء   المحددة   المشروع   تصنيفات   صحة   من   للتحقق  العالمي   البيئة  مرفق   لتقييمات  فقط   القسم   هذا   يُستخدم  
  وللتحقق   العالمي  البيئة  بمرفق  الخاصة  النهائية  للتقييمات  الجودة  تقدير  إجراء  أجل  من  األولية.  النهائية  التقييمات

  تقدير  لمراجعي   إضافية  وثائق  تقديم   سيتم  األولي،   المقيِّم  قبل   من   المُحدد   المشروع  تنفيذ  تصنيف  صحة   من
 ذلك:   سيشمل  الجودة.

 
   ) المذكرة المفاھیمیة للمشروع، ونماذج التعریفPIF/Pdf A &B)) ووثیقة المشروع ،ProDoc .بما في ذلك إطار النتائج ( 
 ) مراجعات تنفیذ المشروعAPR/PIR .( 
   (حسب المتاح).  م تتبع سیر التنفیذأداوت 
   .تقییم منتصف المدة، إذا تم إجراؤه 
 .خطة العمل الخاصة بتنفیذ المشروع 

 
 جدول التحقق من تصنیفات تقییم مرفق البیئة العالمي 

 

  

تصنیف تقدیر الجودة  
لمكتب التقییم  

المستقل التابع  
لبرنامج األمم  

 المتحدة اإلنمائي 

تصنیف التقییم  
النھائي لمرفق  

 العالمي البیئة  

التعلیقات و / أو  
مبررات تعدیل  

 التصنیف / النقاط 
 اقتراحات التحسین 

 
  

التصني 
 ف 

 النقاط 
التصني 

 النقاط  ف 
  

  

 تقییم المخرجات 

محور  
تركیز  

 المشروع 

حدد تصنیف التقییم النھائي لفعالیة المشروع، وكفاءتھ، ومدى مالءمتھ، واستناًدا إلى  
تصنیفك وقّدم تبریًرا لھذا التصنیف. قدم تقییمك أیًضا في الحاالت  الوثائق المتاحة، حدد  

    التي ال یتضمن فیھا التقییم النھائي تصنیفًا. 
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     الفاعلیة 1
   

  

     الكفاءة 2
   

  

     الصلة  3
   

 

     نتائج المشروع الكلیة  4 
   

 

 االستدامة  

محور  
تركیز  

 المشروع 

التقییم النھائي لالستدامة، واستناًدا إلى الوثائق المتاحة، حدد تصنیفك وقّدم  حدد تصنیف 
تبریًرا لھذا التصنیف. قدم تقییمك أیًضا في الحاالت التي ال یتضمن فیھا التقییم النھائي  

    تصنیفًا. 

 

     المالیة االستدامة  5 
   

 

     االستدامة االجتماعیة السیاسیة  6 
  

 

     إدارتھإطار العمل المؤسسي واستدامة  7 
  

 

     االستدامة البیئیة 8 
  

 

     االحتمالیة الشاملة لالستدامة  9 
  

 

   المتابعة والتقییم  

محور  
تركیز  

 المشروع 

لجودة المتابعة والتقییم، واستناًدا إلى الوثائق المتاحة، حدد    التقییم النھائي حدد تصنیف  
فیھا   یتضمن  في الحاالت التي ال  تقییمك أیًضا  قدم  لھذا التصنیف.  تبریًرا  تصنیفك وقّدم 

   تصنیفًا.  التقییم النھائي

 

عند   10  والتقییم  المتابعة  في  تصمیم  الدخول 
 المبادرة

    
  

 

     والتقییم والتنفیذ خطة المتابعة   11 
  

 

     الجودة العامة للمتابعة والتقییم 12 
  

 

 التنفیذ واإلنجاز  

محور  
تركیز  

 المشروع 

ألداء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره الوكالة المعنیة    حدد تصنیف التقییم النھائي
تصنیفك وقّدم تبریًرا لھذا التصنیف.  بتنفیذ المشروع، واستناًدا إلى الوثائق المتاحة، حدد  

   قدم تقییمك أیًضا في الحاالت التي ال یتضمن فیھا التقییم النھائي تصنیفًا. 

 

جودة تنفیذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  13 
 واإلشراف علیھ  /

    
  

 

     الشریك الُمنفذ تنفیذجودة  14 
   

 

     واإلنجاز الجودة العامة للتنفیذ  15 
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 أداء المشروع الكلي  
محور  
تركیز  

 المشروع 

یتضمن   النھائيھل  تصنیف    التقییم  بیّن  المشروع؟  لنتائج  وتصنیفًا كلًیا  موجًزا  تقدیًرا 
ثم وضح، بناًء على الوثائق المتاحة، ما إذا كنت تفكر في تسجیل تصنیف   التقییم النھائي

   مختلف لنتائج المشروع الكلیة والذي یمكن أن یكون مناسبًا بصورة أكبر. 

 

قّدم تبریًرا ألي اتفاق أو تعدیل في   16 
 التصنیفات.

    
  

 

 
 

 المستفادة  والدروس العامة االستنتاجات   6.10.4
 

معظم التقییمات عدد الدروس المستفادة من تنفیذ المشروع. لم یتم تسجیل ھذا القسم في تقدیر الجودة الكلي، ولكنھ یمنح  یجب أن تحدد  
المراجعین فرصة لتحدید الدروس الرئیسیة التي یُمكن استخالصھا من التقییم، والتي یجب مشاركتھا على نطاق أوسع داخل المكتب  

 القطري، واإلقلیمي، والعالمي. 
 

 استنتاجات التقییم العامة التي توصل إلیھا مراجع تقدیر الجودة  
 

 األفكار العامة والدروس المستفادة من تقریر التقییم ومن أجل التقییمات المستقبلیة.  1
 

 تفصیل الجوانب اإلیجابیة واإلبداعیة لتقریر التقییم  •
 دروس للُمقیِّمین  •
 مناسبة؟  ھل تعكس النتیجة النھائیة جودة التقییم بصورة •
 ما الذي یجب فعلھ بطریقة مختلفة لتعزیز تقریر التقییم (إذا لم یتم تغطیتھ في التقدیر األساسي).  •

 
للمراجع كي یبدي فیھ المزید من األفكار واالعتبارات حول التقریر غیر المُصنف. یجب أن    حرملحوظة: ھذا الجزء  

 تكون األفكار استداللیة حتى تتمكن المنظمة من جمع الدروس المستفادة في كّلٍ من تنفیذ المشروع وتنفیذ التقییم. 

الدروس  
 1المستفادة  

  

الدروس  
 2المستفادة  

  

الدروس  
 3المستفادة  

  

 
 استنتاجات المشروع / البرنامج العام لمراجع تقدیر الجودة 

2 

 األفكار العامة والدروس المستفادة من تقریر التقییم الستخدامھا في المشروعات والبرامج المستقبلیة. 
 

 تفصیل الجوانب اإلیجابیة واإلبداعیة للمشروع والبرنامج إن وجدت  •
 المستفادة من المشروعات والبرامج األخرى تفصیل الدروس  •
 ما الذي كان یجب أن یحدث بصورة مختلفة لتعزیز المشروع أو البرنامج؟ •
 ما الدروس الرئیسیة التي یمكن أن یستخلصھا المشروع أو البرنامج من التقریر؟ •
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للمراجع كي یبدي فیھ المزید من األفكار واالعتبارات حول التقریر غیر الُمصنف. یجب    حر ملحوظة: ھذا الجزء  
أن تكون األفكار استداللیة حتى تتمكن المنظمة من جمع الدروس المستفادة في كال من تنفیذ المشروع باإلضافة  

 إلى تنفیذ التقییم. 

الدروس  
 1المستفادة  

 

الدروس  
 2المستفادة  

 

 
 

 الجودة   تقدير   نت�جة ملخص 6.10.5
 

  قبل   فيه  النظر  من  المراجع  وسيتمكن  التقييم  مصادر  مركز  في  تلقائي  بشكل  العامة  الجودة  تقدير  تلخيص  سيتم
 واالستكمال.  لالعتماد  المستقل التقييم لمكتب تقديمه

 
  

 التصنیف  
 

النقاط   HS S MS MU U HU معاییر تقدیر الجودة 
 الُمرجحة 

        

  تنظیم التقییم والتصمیم. 1

ھل توضح الشروط المرجعیة الھدف، واألغراض،  
للتقییم بصورة مناسبة   والمعاییر، واألسئلة الرئیسیة 

 وواضحة وتسمح بتوفر الوقت والموارد الكافیین؟

       

 . تقریر التقییم والمنھجیة 2

ومعاییره،   التقییم،  تقریر  أغراض  وصف  تم  ھل 
ومنھجیتھ ومصادر البیانات بصورة كاملة وھل ھي  
مناسبة بالنظر إلى الموضوع الذي یتم تقییمھ وأسباب  

 إجراء التقییم؟ 

       

 . القضایا المشتركة والنوع االجتماعي3

االجتماعي   النوع  قضایا  التقییم  تقریر  یعالج  ھل 
 والقضایا المشتركة الرئیسیة األخرى؟ 

       

 . نتائج التقییم، واالستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصیات 4
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المستخلصة،   والنتائج  استنتاجاتھ،  التقریر  یحدد  ھل 
 وتوصیاتھ بصورة واضحة وبإیجاز ویدعمھا؟

       

 

 والتقي�م  المنظومة نطاق   ع�  ةالمتحد  األمم عمل خطة  تقي�م  أداء  مؤ�ش  6.11
 

  بخصوص   المتحدة   األمم  نظام   مستوى   على   سياسة   2006  أكتوبر   في   للتنسيق  التنفيذيين   الرؤساء   مجلس   أقر
  االجتماعي   النوع   في   المساواة   هدف  لتعزيز  كوسيلة  ) GEEW(  المرأة  وتمكين  االجتماعي  النوع  في   المساواة
  عمل   خطة   على   المتحدة  األمم   وافقت   ،2012  عام   وفي  المتحدة.  م األم  نظام  وبرامج  سياسات   في   المرأة  وتمكين

  النوع  سياسية   لتنفيذ  المرأة  وتمكين   االجتماعي   النوع   في   المساواة  بشأن   المنظومة  نطاق   على   المتحدة   األمم
  الجنسين   بين  المساواة  بشأن  المنظومة   نطاق  على   المتحدة   األمم   عمل  خطة  حددت   آنفًا.  المذكورة   االجتماعي

  في  بما  المتحدة، األمم كيانات جميع في   االجتماعي بالنوع  المتعلق  للعمل المشتركة األداء  معايير المرأة كينوتم
  نطاق   على  المتحدة  األمم  عمل  خطة  تحديث  تم  ،2020  عام  في  ).EPI(  التقييم  أداء  مؤشر  وتتضمن  التقييم،  ذلك

  بخطة   الخاص  التقييم  أداء   مؤشر   تقارير  تعمل  المرأة.  وتمكين   االجتماعي  النوع  في   المساواة  بشأن  المنظومة
  المتحدة   األمم  عمل  بخطة  الخاص  التقییم  أداء  لمؤشر  الفنیة  المالحظات  اتباع  على   المنظومة  نطاق   على   المتحدة   األمم   عمل 
 5بالتقييم.  المعني المتحدة  األمم فريق قبل  من  نُشرت والتيالمنظومة نطاق على

 
  تقدير  أجل   من  وذلك  التقييم،  أداء   مؤشر ب  يتعلق  بما  سنوي  تقرير   تقديم  اإلنمائي  المتحدة  األمم   برنامج   على  يجب 

  يُلخص  . هنا  من  التقييم أداء  مؤشر  حول  مُفصلة  معلومات تتوفر  الالمركزية.  والتقييمات المستقلة التقييمات  من  كل 
 اإلنمائي.  المتحدة األمم  برنامج تقييم عملية  ويشرح التقييم،  أداء لمؤشر  األساسية  العناصر الفصل هذا

 

 المنظومة؟  نطاق ع�  المتحدة  األمم   عمل خطة تقي�م أداء مؤ�ش  هو  ما   6.11.1
 

  بالتقييم  المعني  المتحدة  األمم  فريق  لقواعد  ما  بكيان  الخاصة  ييمالتق  تقارير  استيفاء  مدى  التقييم  أداء  مؤشر  يُقدر
  المتحدة   األمم  فریق  لتوجیھات  الفعّال   االستخدام   ويوضح   ييم، التق  يخص   فيما   وذلك   ومعاييره  االجتماعي   بالنوع   المتعلقة

 التقييم.  مراحل جميع أثناء االجتماعي النوع في  والمساواة اإلنسان حقوق جدم بشأن بالتقییم المعني
 

 النقاط   و�طاقة التقي�م   أداء مؤ�ش  معاي�ي   6.11.2
 

  الوكالة).   مستوى   على  الرابع  المعيار   (ينطبق   معايير   ثالثة  مقابل   في   التقييم  تقارير   لتقدير   النقاط   بطاقة   تُستخدم  
  تحليل  مجال  في دُمجت قد  االجتماعي  النوع  في  بالمساواة  المتعلقة  األمور  كانت  إذا  فيما  األوالن  راناالمعي  ينظر

 ال.  أم هوتحليل البيانات  جمع  وأدوات وطُرقه،  التقييم،
 

تم دمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة في مجال تحلیل التقییم ومعاییر التقییم، كما أن أسئلة التقییم ومعاییره قد   .1
 ُصممت بالطریقة التي تضمن أن تكون البیانات ذات الصلة قد ُجمعت. 

 اعیة للنوع االجتماعي. تم اختیار المنھجیة والُطرق واألدوات وتقنیات تحلیل البیانات المر .2

  خالل   من   متعددة   بطرق   المكتسب   االجتماعي   النوع   تحليل  يعكس   التقييم   تقرير  كان   إذا   ما   على   الثالث   المعيار   يُركز
 ال.  أم التقييم تقرير

 
 تعكس استنتاجات التقییم، والنتائج المستخلصة، والتوصیات تحلیل النوع االجتماعي.  .3

 أم ال:  مایليإجراء  ت لفكقد  - حالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ھذه الفي   -ا كان الكیان یُركز المعیار الرابع على ما إذ
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لتقدیر أداء المؤسسة بخصوص إدماج النوع االجتماعي أو ما یعادلھ كل فترة تتراوح ما بین خمس إلى    تقییم واحد على األقل  .4
 ثماني سنوات. 

 ): 3- 0تم تقدیر كل تقریر تقییم مقابل المعاییر الثالثة األولى باستخدام نطاق مكون من أربع نقاط (  
  0 ن العناصر المدرجة ضمن المعیار. . ینطبق في حال عدم استیفاء أي م= غیر ُمدمج على اإلطالق 
 1   ینطبق في حال استیفاء الحد األدنى من العناصر، ولكن ھناك حاجة إلحراز مزید من التقدم،  = ُمدمج بصورة جزئیة .

 ویجب اتخاذ إجراءات تصحیحیة الستیفاء المعاییر.
 2   استیفاء العدید من العناصر، ولكن ال یزال  . ینطبق في حال الوصول إلى مستوى مرٍض وتم  = ُمدمج بصورة مرضیة

 من الممكن إجراء تحسین. 
 3  ینطبق عند استیفاء جمیع العناصر الُمدرجة ضمن معیار ما واستخدامھا ودمجھا في التقییم بصورة كاملة،  = ُمدمج تماًما .

  ولیست ھناك حاجة التخاذ إجراءات تصحیحیة. 
 

األسئلة التوجیھیة للتقدیر     6المالحظات الفنیة لمؤشر أداء التقییم الخاص بخطة عمل األمم المتحدة على نطاق المنظومة یوضح ُملحق  
 مقابل كل معیار. بعد مراجعة تقریر التقییم الفردي لكل معیار، تم تحدید النقاط في التقریر على النحو التالي: 

 
 نقاط = ال یفي بالمتطلبات  0-3 

 نقاط = یقترب من استیفاء المتطلبات  6- 4
 نقاط = یفي بالمتطلبات  9- 7

  
 

 التقدير  عمل�ة 6.11.3
 

، تعاقد مكتب التقییم  2020یعد مكتب التقییم المستقل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمثابة جھة التنسیق لمؤشر أداء التقییم. قبل عام  
خارجي إلجراء عملیة التقدیر لمجموعة من التقییمات، بما في ذلك جمیع التقییمات الُمستقلة وعینات من التقییمات المستقل مع خبیر  

 دیسمبر من كل سنة).   -الالمركزیة التي استُكملت في الفترة التي أُبلغ عنھا (ینایر 

التابع لمكتب التقییم وومنذ دمج مؤشر أداء التقییم الخاص بخطة العمل على نطاق المنظومة في نظام تقدیر الجودة عبر اإلنترنت   
من  ، قُدرت جمیع التقییمات الالمركزیة المعنیة بتقدیر الجودة مقابل المؤشر من قبل مراجعین تم التعاقد معھم  2020المستقل في عام  

م المستقل. یُقدر المراجع أیًضا مؤشر أداء التقییم الخاص بخطة العمل على نطاق المنظومة لجمیع التقییمات المستقلة.  مكتب التقیی  قبل
،  2020ُجمعت النقاط المحرزة لجمیع التقییمات المستقلة والالمركزیة في نتیجة نھائیة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ككل. في عام  

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "تتجاوز المتطلبات" ألول مرة. كانت النتیجة اإلجمالیة 

 

 : عینة من التقییمات التي استوفت متطلبات مؤشر أداء التقییم1المربع  
 

 وع "بنغالدیش متسامحة، وشاملة للجمیع" التقییم النھائي للشراكة من أجل مشر  ،2020بنغالدیش،   •
(االتحاد    2015التقییم النھائي إلعادة اإلعمار المرن وإنعاش المجتمعات الضعیفة التي تأثرت بشدة بزلزال  ،  2020نیبال،    •

 األوروبي الثاني) 
 ، التقییم النھائي لمشروع تعزیز التعایش االجتماعي في جیریمي2020ھایتي،   •
 التقییم النھائي لمشروع التماسك االجتماعي وبناء السالم ،2020جنوب السودان،   •

 
المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة. قد یسجل التقریر نتیجة    التقییممالحظة: یُقدر مؤشر أداء التقییم المدى الذي یدمج بھ   

جیدة مقابل مؤشر أداء التقییم حتى لو كانت استنتاجات التقییم فیما یتعلق بإدماج النوع االجتماعي في البرنامج / المشروع الخاضع  
 لبیة.للتقییم س
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 التقار�ر إعداد   6.11.4
 

طاق  یُِعد مكتب التقییم المستقل تقریًرا تجمیعیًا نھائیًا، ویتم تحمیلھ إلى بوابة إعداد التقاریر الخاصة بخطة عمل األمم المتحدة على ن  
ن وتمكین المرأة جمیع المنظومة بشأن المساواة في النوع االجتماعي وتمكین المرأة. یُحلل كیان األمم المتحدة للمساواة بین الجنسی 

مؤشرات األداء الخاصة بخطة عمل األمم المتحدة على نطاق المنظومة، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالتقییم، ویتم تقدیم تقریر 
شامل كل عام من خالل األمین العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن إدماج منظور النوع االجتماعي في جمیع السیاسات  

 7برامج في منظومة األمم المتحدة. وال

 
dds-https://documents-من خالل الرابط التالي:  2020یمكنك االطالع على تقریر   7

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/092/53/pdf/N2009253.pdf?OpenElement 
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 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج لتقییم التوجیھیة المبادئ     
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 األسئلة
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 المحتويات   

 
 

 1 ............................................................................................. ...المصالح وتضارب األخالق.1
نامج الخاص للتقي�م األخالق�ة التوجيهات أحدث  ما  1.1 ي   المتحدة األمم ب�ب

 1 المتحدة؟  لألمم  التابع التقي�م وف��ق اإلنمائئ

اك �مكننا   هل 1.2 وع مسؤول سابق/   ظفمو  إ�ش ي  للمشاركة م�ش
 1 .................................... القطري؟  برنامجنا   تقي�م  �ف

اك �مكننا   هل 1.3 م إ�ش وع/   مق�ِّ وع تنم�ة لدعم قطري   برنامج  مخ�ج/  م�ش نامج المخ�ج/  /  الم�ش  1 ... الالحق؟  القطري  ال�ب

وط إ� التا�ي  الب�ان الزمالء بعض �ض�ف  1.4   يرافق  أن  المتوقع من"  التنف�ذ  ترتيبات بموجب للتقي�م  المرجع�ة  ال�ش
م وع  أعضاء كبار   أحد  المق�ِّ ورة  عند  وتقد�مها   اإل�ضاحات �سه�ل أجل من  االجتماعات خالل األقل ع� الم�ش   وسيتم ال�ف
ي  المتحدة  األمم برنامج ومعاي�ي   قواعد   تطبيق

 1 ..... وقواعدە؟   التقي�م أخالق�ات  مع هذا   يتعارض  هل ". بالتقي�م الخاصة  اإلنمائئ

 1 ........................................................................................................... .…………التقییم أنواع .2
ي   هل 2.1

ي  للتعاون المتحدة  األمم  إطار  تقي�مات  إدراج ينب�ف
ي  المستدامة  التنم�ة مجال �ف

  األمم برنامج تقي�م  خطط   �ف
، المتحدة ي

نامج  القط��ة المكاتب تعد  لم عندما   اإلنمائئ ي  المتحدة األمم  ل�ب
 2 عنها؟   مسؤولة  اإلنمائئ

نامج وث�قة تقي�مات تكون  هل 2.2  2 ................................................................................ إلزام�ة؟  القطري ال�ب

  ف��ق  مع  و�عمل  القطري، برنامجنا  تقي�م  ف��ق  قائد  ل�كون الجودة مضمون دو�ي   استشاري ع� العثور  �مكننا  ك�ف  2.3
ف  ثالثة   من مكون  ف   استشار�ني  2 .................................................. المؤسس�ة؟  للخدمة مقدمة   جهة  مصدرهم �كون  وطنيني

ي  العال�ي  البيئة مرفق تقي�مات  �سود  لماذا  2.4
 2 .......................................................... والتنف�ذ؟  التقي�م  خطط  �ف

ض من   الذي ما  2.5 ي  النهائ�ة/الختام�ة، التقي�م  توص�ات  ح�ال به نقوم أن  المف�ت ا   واليت  ا�تمال عند  قد�مة،  تكون  ما   غالب�
وع وانتهائه؟  الم�ش

 3 

ي   الجودة تقي�م  عمل�ة  من العال�ي  البيئة مرفق   تقي�مات  استبعدت هل 2.6
؟  المتحدة  األمم برنامج �ف ي

 3 ............... اإلنمائئ

  المخرجات تقي�مات  من   الم��د  تحقيق �مكننا   ك�ف  فائدة؟ أ���  وتقي�ماتنا   مراجعاتنا  لجعل به  الق�ام �مكننا   الذي ما  2.7
 3 واألثر؟ 

وعات من   العد�د  �غ�ي  للمخرجات  معقد  تقي�م إلجراء  بها   المو� والتكال�ف التوق�ت ما  2.8   ا استشار��  و�تطلب الم�ش
ا؟   3 دول��

ا  ولدينا   العام، هذا  للمخرجات   تقي�مات  ثالثة إلجراء  نخطط  نحن  2.9 نامج تقي�م  أ�ض�   هل  المجدول.  المستقل  القطري ال�ب
ي 

ي  االستمرار  لنا   ينب�ف
 3 .......................................................................... حذفها؟   �مكن أم المخرجات  تقي�مات إجراء �ف

ي  بالتقي�م  المقصود  ما  2.10
ا�ف ي  وماذا  االف�ت ا؟   �عيف  4 .................................................................................. عمل��

 4 ....................................................................................................... ………………التقییم خطط .3
 4 ................................................................. ؟ 19-كوف�د  أثناء بنا   الخاصة التقي�م  خطط   تعد�ل  �مكننا  ك�ف  3.1

امج تقي�م  لخطة  السن��ة لمراجعةا  ع� المؤس�ي  الطابع إضفاء �مكننا   هل 3.2   الجزء  هذا  نجعل  بح�ث  القط��ة ال�ب
ي  القطري المكتب عمل   خطة بمناقشة الخاص

 4 العام؟  بدا�ة  �ف

وع تقي�مات  من  العد�د  جدم �مكننا   هل 3.3 ي  لها  المخطط  الم�ش وعات  بمجموعة تتعلق  واليت one  (  واحدة م�ش
 ) portfolioوعات مجموعة  تقي�م داخل  5 واحدة؟   م�ش

وعات إلزام�ة الجد�دة  التقي�م  متطلبات  هل 3.4 وعات  لجميع  أم فقط،  الجد�دة للم�ش  5 ..................... الجار�ة؟  الم�ش

ي   التقي�مات جميع إدراج �جب   هل 3.5
ا  �جب هل التقي�م؟  خطة �ف ي  التقي�مات  إدراج أ�ض�   المانحة  الجهات  تقوم اليت

 5 و�جرائها؟  بتم��لها 

وعات تقي�مات  من العد�د  القطري المكتب �ضم  3.6 ي  بما  العام، هذا   لها   المخطط الم�ش
  التقي�مات من   مجموعة  ذلك  �ف

، البيئة لمرفق اإللزام�ة  ي  التقي�مات حذف �مكننا  هل  بعضها.  جدولة  إعادة إ� نحتاج  وقد  العال�ي   المست��ات دون تكون  اليت



 

 

 
3 

ي  اإللزام�ة  للتقي�م؟  التوجيه�ة  المبادئ حددتها  واليت
 5 

ف   هل 3.7 وعات مجموعة  تكون  عندما   حيت  عام،  كل  تقي�م  خطة  قد�مت علينا  يتعني  6 .............. للغا�ة؟   فعالة  التقي�م م�ش

ف   الذي ما  3.8 ي  ي�مالتق  انتهاء تار�ــــخ  لتغي�ي   به الق�ام ع�ي  يتعني
 6 ................................................ تمد�دە؟   أو  الخطة �ف

؟  أمن�ة ألسباب نت�جة  تقي�م  إلغاء �مكن  هل 3.9
ً

 6 ................................................................................... مث�

 6 .................................................................................................................... .…التقییم تنفیذ .4
ان�ة  مواءمة  �مكننا   هل 4.1 ف   مستشار  إ� تطب�قها   أجل من  نحتاج  قد   مختلفة  منهج�ة لتطبيق  المثال سب�ل ع�   التقي�م، م�ي

كة  أو  مختلف  6 ........................................................................................................................... مختلفة؟  �ش

ان�ة لدينا  نكن  لم إذا  به  الق�ام �مكننا  الذي  ما   للتقي�م؟ األموال توافر  ضمان  �مكننا  ف ك� 4.2 ف  6 ............ للتقي�م؟  كاف�ة  م�ي

وعات  من  العد�د  يتطلب 4.3 ي  االتحاد  م�ش ان�ة عن النظر  ب�ف تقي�م إجراء الجد�دة األوروئب ف وع.  م�ي   أن �مكننا  ماذا   الم�ش
محدودة؟  األموال تكون عندما   خاصة ذلك،   ح�ال  نفعل

 7 

ف  االستعانة الممكن  من  هل 4.4 ف  بموظفني ف   داخليني مني وعات، كمق�ِّ ي  عملوا   قد  �كونوا   لم إذا  للم�ش
وع؟  �ف   �مكن  هل الم�ش

؟   التقي��ي  الدعم تقد�م المق�م  المنسق مكتب  من للزمالء ف  7 ..................................................................... والموظفني

ف  لتحد�د  الطرق  أفضل ما  4.5  7 ........................................................................................... األ�فاء؟  المقّ�مني

ي  �شارك أن  ني��ورك  مكتب من  ما  لشخص الممكن من   س�كون هل 4.6
ي  لمساعدتنا  المقابلة عمل�ة  �ف

م إ�جاد  �ف   مق�ِّ
 8 مناسب؟ 

؟  بالن�ع متعلق  تقي�م  إجراء �مكننا   هل 4.7  8 ................................................................................... االجتما�ي

وع  تقي�م  �مكن ك�ف  4.8 ي  االجتما�ي  الن�ع دمج  ف�ه  يتم لم م�ش
ات  مقابل  مناسبة  بصورة  تصم�مه  �ف  الن�ع مؤ�ش

؟   8 االجتما�ي

كة القضا�ا  �شأن فعله  �مكن  الذي ما  4.9 ي  المفقودة  األخرى  المش�ت
 والفقر   اإل�سان حقوق روابط مثل   التقي�مات، �ف

 8 ........................................................................................................................ المستدامة؟  التنم�ة وأهداف

ي  االجتما�ي  الن�ع مستشاري استشارة ضمان �مكننا   هل 4.10
 9 ................. وتنف�ذە؟  التقي�م إعداد  مراحل  من ما   مرحلة �ف

ف   هل 4.11 وط  إرسال علينا  يتعني وع لتقي�م المرجع�ة  ال�ش  9 ................ عليها؟   للموافقة المستقل  التقي�م مكتب إ� الم�ش

ف   هل 4.12 ي  اإلنمائ�ة المساعدة لجنة  بمعاي�ي   االستعانة علينا  يتعني
 9 ...................................................... تقي�ماتنا؟ �ف

ي   هل 4.13
 9 ........................................................................ المق�م؟  مع  للتقي�م التوجيه�ة المبادئ مشاركة ينب�ف

ا  تكون  العام نها�ة  أن  حق�قة مع التعامل �مكننا  ك�ف  4.14 ة  دائم� ي   الصعب  من  �كون  عندما   للغا�ة، مزدحمة  ف�ت
  من  كث�ي   �ف

األخرى؟  األعمال رأس  ع�  التقي�مات مع  التعامل األح�ان
 9 

ا   التقي�م مدير   س�كون  هل 4.15 ا   موظف� وع؟   كل  مع  ذلك سيتغ�ي  أم ثابت�  10 ........................................................ م�ش

 10 ...................ممكنة؟  غ�ي   الم�دان�ة ال��ارات تكون  عندما   متعددة  مصادر  من  نات الب�ا  ع�  الحصول �مكننا  ك�ف  4.16

 10 ......................................................................................................... ……التقییم جودة تقدیر .5

وع؟  جودة  ضمان بوابة مع التقي�م مصادر  ف�مركز   التقي�م ل��ط  إمكان�ة هناك  هل 5.1  10 ................................. الم�ش

 10 ........................................................................................... الجودة؟  ضمان  عمل�ة  دعم  �مكننا  ك�ف  5.2

 10 ........ للتقي�م؟   كمدير   �عمل  �كن لم  إذا  الجودة،  لضمان والتقي�م المتابعة مسؤول  مختص/  به  �قوم  الذي الدور  ما  5.3

ي  من  هل 5.4
ف  من   مكونة عمل�ة   لد�ك  تكون أن  المنط�ت وط جودة  من التأ�د   يتم بح�ث  خطوتني   قبل  المرجع�ة  ال�ش

 10 ......................................................................................................................... التقي�م؟  تنف�ذ  إ� االنتقال

ي  الرئ�س�ة الجودة اهتمامات  ما  5.5
 11 .................................................................. للتقي�م؟  المختلفة المراحل �ف

 11 ..19-كوفید .6

ي  الرئ�س�ة النقاط ما  6.1  11 ........................................ ؟ 19-كوف�د  س�اق مع  تقي�ماتنا  تكي�ف  عند  مراعاتها   تجب  اليت

 12 .................................................. ؟ 19-كوف�د  �سبب  التقي�م خطط أول��ات ترت�ب  إلعادة معاي�ي  هناك  هل 6.2



 

 

 
4 

ي  ك�ف  6.3 ف  الجمع  �مكنيف  12 ................................................................................................ ات؟ التقي�م بني

ي   هل 6.4
ات توثيق علينا  ينب�ف ي  بالـكوف�د  المتعلقة التغي�ي

امج �ف وعات  ال�ب  12 .................................... القط��ة؟  والم�ش

ك،  تقي�م إلجراء  نخطط  كنا  6.5 وعات بعض  تحصل أن الممكن  من   ،19-كوف�د  �سبب  ول�ن مش�ت   دون  تمد�د   ع�  الم�ش
وعات. ا  انتهاء  توار�ــــخ تختلف وقد  تكلفة  12 ..................................................... تقي�م؟  ب�جراء   ذلك  بعد   نقوم ك�ف   لم�ش

امج إعداد  طرق بعض  تكي�ف   تم 6.6 ي   ماذا   . 19- كوف�د  �سبب ال�ب وعات  لتقي�م بالنسبة  ذلك �عيف  12 .................. ؟ الم�ش

 13 .......................................................................... الوطن�ة؟  التقي�م  قدرات مبادرة مؤتمرات  ستستمر   هل 6.7

 13 ...................................................................................................... األخرى  والقضایا األسئلة. 7

وعات  تقي�مات  تكون لماذا  7.1  13 .............................................................................. إلزام�ة؟  التج��ب�ة  الم�ش

  التنم�ة  أهداف وتقي�مات   الوطن�ة التقي�م قدرة تع��ز  بك�ف�ة المتعلقة  الجوانب  للتقي�م  التوجيه�ة المبادئ تتناول  هل 7.2
 13 المستدامة؟ 

ي   ط��قة  أفضل ما  7.3
ا   للم�ف ي  التقي�مات �ر تقار   جودة تقي�م  أجل من قدم�   تتبع  ال  عندما  المانحة، الجهات تج��ــها   اليت

ورة؟   توقعاتنا  بهم  الخاصة  التقي�م عمل�ات أو   التوجيه�ة المبادئ  13 بال�ف

  وممارسات والس�اقات البلدان ع�ب   المعلومات مشاركة  لتع��ز  ولمشاركتها  التقي�م تقار�ر   ع�  العثور  �مكننا   أين 7.4
ا  األقل  بالبلدان  يتعلق ف�ما  المثال، سب�ل ع�  التقي�م، ي  البلدان أو  نمو�

اع بعد   ما  مرحلة  �ف ف ي  البلدان أو  ال�ف ي   اليت
  ماتأز  من   تعائف

 13 إ�سان�ة؟ 

 14 ......................................................... المعلومات؟  صحة  من  للتحقق المتابعة ب�انات استخدام �مكننا   هل 7.5

ي  االستثمارات ُتعد  7.6
ا  المتابعة �ف ا، أمر� ي  ول�ن  مهم�

  هو  التقي�م إجراء  هل  للمتابعة.  ب�انات تتوافر   ال   األح�ان من كث�ي   �ف
ي  لالستثمار   المناسب الوقت

 14 الب�انات؟  من الن�ع هذا  جمع  �ف
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 المصالح  وتضارب األخالق  .1
نامج  الخاص  للتقي�م   األخالق�ة  التوجيهات  أحدث  ما  1.1 ي   المتحدة  األمم  ب�ب

  لألمم  التابع  التقي�م  وف��ق  اإلنمائئ
 المتحدة؟ 

.  للتقییم الخاص بفریق التقییم التابع لألمم المتحدة  المبادئ التوجیھیة األخالقیة، قام فریق التقییم التابع لألمم المتحدة بتحدیث  2020في عام  
التقییمات ویجرونھا لألمم  ینظمون  الذین  أولئك  اإلداریة، فضًال عن  والھیئات  المتحدة  األمم  قادة كیانات  إلى دعم  الوثیقة  تھدف ھذه 

 على ما یلي:  المتحدة، لضمان استرشاد ممارسات التقییم الیومیة بمنظور أخالقي. تحتوي ھذه الوثیقة

 أربعة مبادئ أخالقیة للتقییم؛  •
 مبادئ توجیھیة مصممة لقادة الكیانات والھیئات اإلداریة ومنظمي التقییم وممارسي التقییم؛  •
 لى جمیع المشاركین في التقییمات التوقیع علیھ. الذي یتعین ع بااللتزام بالسلوك األخالقي الوارد في التقییمتعھد  •

 

اك �مكننا  هل 1.2 وع مسؤول  سابق/  موظف  إ�ش ي   للمشاركة  م�ش
 القطري؟  برنامجنا   تقي�م �ف

 

  أو   المخرجات  أو  البرنامج،  المشروع/   في  ساھموا  أو   عملوا  قد  یكونوا  أن  للمقیِّمین  ینبغي  ال"  للتقییم،  التوجیھیة  للمبادئ  وفقًا  إنھ  إذ  ال،
  شكل   وبأي  وقت  أي  في  التقییم  قید  المستدامة  التنمیة  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  اإلنمائیة/إطار  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  إطار

 القطري.  المكتب لدى یعمل كان وطني مستشار إشراك ننصح ال  الحالة، ھذه في  لذلك "،األشكال من
 

اك �مكننا  هل 1.3 م إ�ش وع/  مق�ِّ وع تنم�ة لدعم قطري  برنامج مخ�ج/  م�ش نامج المخ�ج/  /  الم�ش   القطري  ال�ب
 الالحق؟ 

 

 أو   المحتملة  المستقبلیة  المشاركة  بسبب  المصالح  تضارب  مسألة  بوضوح  یذكر  للتقییم  التوجیھیة  المبادئ  من  4.3.5  القسم  ألن  ال،
  وحدة   إلى  بھ)  لھا  عالقة  ال  أو  التقییم  بموضوع  ة(مرتبط   خدمة  أي   یقدموا  لن   المقیِّمین  أن  من  البرنامج  وحدات  تتأكد  أن  "یجب  :التوظیف 
 أو   برنامج  تنفیذ  في  الحقًا  الُمقیِّمون   یشترك  أال  ینبغي  القریب.  المستقبل  في  تقییمھ  یتم  الذي  المخرج  أو  بالمشروع  الخاصة  البرنامج
 "  بتقییمھا قاموا التي لمشروعاتا من التالیة للمراحل كمصممین المقیّمین إشراك ینبغي ال وبالمثل،  تقییمھم. محل كان مشروع

 
وط  إ�  التا�ي   الب�ان   الزمالء  بعض   �ض�ف 1.4   المتوقع  من"  التنف�ذ   ترتيبات  بموجب   للتقي�م  المرجع�ة  ال�ش

م  يرافق  أن وع  أعضاء  كبار   أحد   المق�ِّ   اإل�ضاحات  �سه�ل  أجل  من  االجتماعات  خالل  األقل  ع�  الم�ش
ورة  عند   وتقد�مها  ي   المتحدة  األمم  برنامج  عاي�ي وم  قواعد   تطبيق  وسيتم  ال�ف

  ". بالتقي�م   الخاصة  اإلنمائئ
 وقواعدە؟  التقي�م أخالق�ات مع  هذا  يتعارض  هل

 

  نوایا   لدیھم  كانت   وإن  حتى  المصلحة،  أصحاب  اجتماعات  في   المقیّمین  إلى  االنضمام  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  لموظفي  ینبغي  ال
  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  وجود  فإن  وبالمثل  للتقییم.  التوجیھیة  المبادئ  من  4.4.4  القسم  في  بوضوح  مذكور  ھذا  حسنة.

  أصحاب   ھویة  وإخفاء   السریة  یضمن  الذي  المتحدة،  لألمم  التابع  التقییم  بفریق   الخاص  ) 3.2(المعیار   ومعاییره  التقییم  قواعد  مع  یتعارض
 مقابلتھم.  تتم لذینا المصلحة 

 
 للتھدید.  ومصداقیتھا التقییمات استقاللیة ستتعرض وإال بوضوح، القطریة للمكاتب ذلك ذكر ویجب 

 

 التقییم  أنواع 2
 

 تقییمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمیة المستدامة 

  اإلنترنت   عبر  والندوات  2019  لعام   اإلقليمي   التدريب   خالل  شيوعًا  األكثر   األسئلة   بعض   بالتفصيل   يذكر   : 7  القسم
 المالحق.  في  اإلنترنت عبر الندوة لتسجيالت روابط توجد   . 2020  عام طوال

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.unevaluation.org/document/download/2787&data=04|01|richard.jones@undp.org|0096b22b4a394fb04fbb08d88c92916b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637413908420710474|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=f2y91gKHsg9zWluzxbM8miaiX4p5SlEiNzGma48nJ3s=&reserved=0
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ي   هل 2.1
ي   للتعاون  المتحدة  األمم  إطار   تقي�مات  إدراج  ينب�ف

ي   المستدامة  التنم�ة  مجال  �ف
  برنامج  تقي�م  خطط  �ف

،  المتحدة  األمم ي
نامج  القط��ة المكاتب تعد  لم  عندما  اإلنمائئ ي  المتحدة األمم ل�ب

 عنها؟   مسؤولة اإلنمائئ
 

 المتحدة   لألمم  المقیم  المنسق  مكتب  أن  ندرك  ونحن  .بالمكتب  الخاصة  التقییم  خطط  في  UNSDCF  تقییمات  إدراج  في  االستمرار  یرجى
  مجال   في  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقییمات  جودة  بتقییم  اآلن  بعد  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  یقوم  لن  لذلك  ونتیجة  اآلن،  یدیرھا
 المستدامة. التنمیة

 
 برنامج   تستھدف  التي  دارةاإل  واستجابات  التوصیات  تلكتحمیل  ینبغي  ولكن  التقییم،  مصادر  مركز  إلى  النھائیة  التقییمات  تحمیل  ینبغي 

 التقییم. مصادر مركز خالل  من فقط اإلنمائي المتحدة األمم
 
 

 تقییمات البرنامج القطري الالمركزي
 

نامج وث�قة  تقي�مات  تكون  هل  2.2  إلزام�ة؟  القطري ال�ب
 

 للبرنامج   المركزي  تقییم  شكل  في  یأتي  أن  یمكن  والذي  الجدید  القطري  البرنامج  وثائق  مع  السابق  القطري   للبرنامج  تقییم  إرفاق  ینبغي 
 المستقل. التقییم مكتب وتنفیذ بقیادة مستقل قطري برنامج تقییم أو القطري، المكتب من بتكلیف القطري

 
 برنامجھ.  تنفیذ أثناء المسار  تصحیحات إجراء من القطري  المكتب سیمكن  القطري للبرنامج المدة منتصف تقییم إن 

 
 أكثر  نتائج  إلى  المخرجات  تقییمات  تؤدي  ما  غالبًا  المدة.  منتصف  مراجعة  من  بدًال   المخرجات  تقییم  في  أیًضا  القطریة  المكاتب  تنظر  قد

 التالي.  القطري البرنامج لتخطیط المخرجات تقییم تنتاجاتاس استخدام ذلك بعد یمكن المرغوبة. التغییرات على تركز ألنھا أھمیة،
 

  خاصة   ،19-كوفید  عن   الناجمة  التغییرات  تعكس   أن  الضروري   فمن   الوقت،   ھذا   في  القطري  لبرنامجك  المدة  منتصف  مراجعة   أجریت  إذا
  البرنامج  إنجازات  على  كبیرة  اتتأثیر  ذلك  لكل   سیكون   المشروعات.  في  تأخیرات  حدثت  أو  للبرامج  إعداد   إعادة  أي   إجراء  تم  إذا

 القطري. 
 

  و�عمل  القطري،   برنامجنا   تقي�م   ف��ق   قائد   ل�كون  الجودة   مضمون   دو�ي   استشاري   ع�   العثور   �مكننا   ك�ف  2.3
ف  ثالثة  من  مكون ف��ق  مع ف  استشار�ني  المؤسس�ة؟  للخدمة مقدمة  جهة  مصدرهم �كون  وطنيني

 

  درجات   على  حصلت  التي  التقییمات  على  العثور  أجل  من  التقییم   مصادر  مركز  إلى  الرجوع  في  المقیّمین  عن  البحث  طرق  إحدى  تتمثل 
 التقییم   مكتب  أعدّ    المخرجات.  تقییمات  أو  القطري  للبرنامج  الالمركزي  التقییم  في  سیما  ال   الجودة،  تقییم  في  للغایة  مرضیة  أو  مرضیة
   1بخطوة.  خطوة الغرض لھذا التقییم مصادر زمرك استخدام " بھا یمكن التي "الطریقة تبین مذكرة )IEO( المستقل

 
  المقیّمین،  عن  العالم�ة  الس�اسة شبكة/  essRExp  قائمة  إلى  للوصول   والبرامج  السیاسات   دعم  مكتب  إلى  الرجوع  في   أیًضا  ترغب  قد

    ال. أم إقلیمیة قائمة ھناك كانت إذا عما اإلقلیمي لتقییما مسؤول مختص/ واسأل
 

 العالمي  البیئة مرفق تقییمات
 

ي  العال�ي  البيئة مرفق تقي�مات  �سود  لماذا  2.4
 والتنف�ذ؟   التقي�م خطط   �ف

 
  مراجعات   وتكون  والكبیرة،  المتوسطة  العالمي  البیئة  مرفق  مشروعات  لجمیع  إلزامیة  العالمي  البیئة  لمرفق  النھائیة  التقییمات  تكون 

  مخصصات   المدة  منتصف  وتقییمات  النھائیة  العالمي  البیئة  مرفق   تقییمات  لجمیع  تكون  الكبیرة.  المشروعات  لجمیع  إلزامیة  المدة  منتصف
 واضحة  مالیة

 
1 evaluator.pdf-good-finding-Guide-https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
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ض  من  الذي  ما  2.5 ي   النهائ�ة/الختام�ة،  التقي�م  توص�ات  ح�ال  به  نقوم  أن  المف�ت ا   واليت   قد�مة،  تكون  ما   غالب�
وع ا�تمال عند   وانتهائه؟ الم�ش

 

 النھائیة   بالتقییمات  خاصة  بصورة   ھذا  وینطبق  المشروعات.  بإنھاء  یتعلق  فیما  خاصةً   التوصیات،  توقیت  في  مشكلة  دائًما   لدیك  سیكون
  وتكراًرا   مراًرا   تظھر  التي  المشكالت  بعض  تكون  قد   أیًضا.   متكرر  التوصیات  من  كبیًرا  عددًا   أن  سترى  ذلك،  ومع  العالمي.  یئةالب   لمرفق 

 المكتمل   بالتدخل  أو  بعملك  مرتبطة  لیست  المشكالت  ھذه  أن  تعتقد  قد  أنك   من  الرغم  على  لذلك،  الجدیدة.  البرامج  بتصمیم   كبیرة  صلة  ذات
 جدیدة.   مشروعات بتصمیم الخاصة المعرفة تلك بقیمة االستھانة ینبغي فال مباشرة، بصورة

 
ي  الجودة  تقي�م  عمل�ة من العال�ي  البيئة مرفق  تقي�مات   استبعدت هل 2.6

؟  المتحدة  األمم  برنامج  �ف ي
 اإلنمائئ

 

 جودة   بتقییم   نقوم  فإننا  ذلك،  ومع  المستقل.  التقییم  مكتب  خالل  من  العالمي  البیئة  لمرفق  المدة  منتصف  مراجعات  جودة  تقییم   یتم  ال 
  تقییم  تصنیفات  درجات  من  اإلضافي  التحقق  إلى  باإلضافة  نفسھا،  الجودة  ضمان  عملیة  خالل  من  العالمي  البیئة  لمرفق  النھائیة  التقییمات

  بمراجعة   أیًضا   الخارجیون  المراجعون  یقوم   حیث  العالمي،  البیئة  مرفق  تقییمات  جودة   لتقییم  إضافیًا   وقتًا  نوفر   لذلك،   العالمي.  ةالبیئ   مرفق 
  إذا  مما بالتحقق الجودة مراجعو یقوم المدة). منتصف ومراجعات البرنامج تنفیذ (تقاریر الصلة ذات األخرى والتقاریر المشروع وثائق
    فقط. المنقحة الدرجات في العالمي البیئة مرفق وینظر ال، أم المقیِّم منحھا التي الدرجات على یوافقون كانوا

 
 تتماشى   أنھا  كما  المراحل.  جمیع   في  والمسؤولیات  األدوار  وتحدد  تفصیًال   أكثر  وتعتبر  ،النھائیة  للتقییمات  حدیثًا  محدثة   توجیھات   تتوفر

  جودة   ستتحسن   الحظ،  لحسن  العالمي.  البیئة  لمرفق   التابعة  التقییم  وسیاسة  اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  لتقییم  جیھیةالتو  المبادئ  مع
 الجدید. التفصیلي التوجیھ  ھذا بفضل النھائیة التقییمات

 
 واألثر  المخرجات تقییمات

 

  تقي�مات من  الم��د  تحقيق   �مكننا  ك�ف   فائدة؟ أ���  وتقي�ماتنا  مراجعاتنا  لجعل  به  الق�ام  �مكننا  الذي  ما  2.7
 واألثر؟  المخرجات

 

  ال    المرجعیة. الشروط  في  بوضوح  ھذا ینعكس أن یجب واألثر، المخرجات مستوى على المستوى عالیة نتائج على الحصول  أجل من 
  اإلجمالیة   والمخرجات  النواتج  بین  الموجودة  الروابط  على  أكثر  تركز  أن  ینبغي  بل  والنواتج،  األنشطة  إلى  التقییمات  تنظر  أن  ینبغي

 وتقاریر   األولیة،  (التقاریر  التقییم  إدارة   عملیة  خالل   الروابط  تلك  إقامة  من  والتأكد  التركیز  في  االستمرار  المھم  من  سیكون  األثر.   وأھداف
 المسودات). 

 

وعات   من   العد�د   �غ�ي   للمخرجات  معقد   تقي�م   إلجراء  بها   المو�  والتكال�ف  التوق�ت   ما  2.8   �تطلبو   الم�ش
ا  ا؟  استشار��  دول��

 

  لمیزانیتنا  اوفقً   التقییم  فریق  سنؤسس  التقییم،  عملیة  من  الحق  وقت  في  أوًال.  تحدیدھا   یتم  ما  غالبًا  المیزانیات  أن   في  ھنا  المشكلة  تكمن 
  المخرجات.   لتقییم  یوًما  50  إلى  30  تحدید  التقییم،  لنطاق  وفقًا  المتوقع،  ومن  الالزمة.  األیام  لعدد  كافیة   أموال  لدینا  لیست  أنھ  ونكتشف

 تبلغ  میزانیة  القیاسي   المخرجات  تقییم  فسیتطلب  الیوم،  في  للفرد  أمریكیًا  دوالًرا  650  یبلغ  یومي  أجر  بمتوسط  لشخصین  بالنسبة  لذلك،
 أمریكي. دوالر 50000  حوالي

 
 التقییمات.  أنواع لجمیع والمیزانیات المرجعیة الشروط على أمثلة التقییم مصادر مركز یذكر

 

ا   ولدينا   العام،   هذا   للمخرجات  تقي�مات  ثالثة   إلجراء  نخطط  نحن 2.9 نامج   تقي�م   أ�ض�   المستقل  القطري  ال�ب
ي  هل  المجدول. 

ي  االستمرار  لنا   ينب�ف
     حذفها؟  �مكن   أم المخرجات تقي�مات إجراء �ف

 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pd
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  القطري   البرنامج  تقییم  مع  تزامنًا  المخرجات  قییماتت   القطري   المكتب  أجرى   إذا  واالستنتاجات   العمل   في   ازدواجیة   ھناك  تكون  قد
  البرنامج  لتقییم  الرئیسي  المقیِّم  مع  األمر  ھذا  مناقشة  ینبغي  ذلك،  ومع  التفصیل.  من  بشيء  المخرجات   أیًضا   ستغطي  والتي  المستقل،
 اإلقلیمي.  والمكتب  القطري  والمكتب المستقل، القطري

 
 االفتراضیة  التقییمات

 

ي  بالتقي�م  المقصود  ما  2.10
ا�ف ي   وماذا  االف�ت ا؟   �عيف  عمل��

 

    .بُعد عن بالمقابالت مقرونة متعمقة مكتبیة مراجعة إلى نشیر فإننا "افتراضي"، تقییم عن نتحدث عندما 
 

  لمجلس  السنوي االجتماع ومالحظات السنویة ربع المشروع تقاریر ذلك في بما المتاحة، الوثائق بجمیع تزویدھم إلى المقیِّمون سیحتاج
  الكامن   المنطقي  السبب   وشرح  للمقیِّمین  مفصلة  بیانات  تقدیم  أیًضا  المھم  من  العمل.   وخطط   السنویة  التقاریر  فقط  ولیس  المشروع،  إدارة

 وراءھا. 
 

  المصلحة   أصحاب  مع  بُعد  عن   المقابالت  من  أسھل  وزمالئھم  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  مع  بُعد  عن  المقابالت  تكون  قد 
  اإلنترنت برامج على االتفاق للتقییم التخطیط مرحلة في المھم من سیكون واالتصاالت. اإلنترنت إلى الوصول إمكانیة بسبب اآلخرین،

 الھاتف  عبر  المقابالت  إجراء  یمكن  وبالطبع،  البلد.  لسیاق  المناسبة  البرامج  من  ذلك  إلى  وما  Zoomو  Skype  مثل  ،استخدامھا  یجب  التي
 المصلحة.  أصحاب لجمیع المحمولة، الھواتف أرقام تشمل محدثة، ھاتفیة قوائم لدیك تكون أن للغایة المھم من لذلك، أیًضا.

 
 تحدیات  ھناك  ستكون  .فیھ  والمشاركة  بالتقییم  االقتناع  إلى  حاجةب   المصلحة  أصحاب  ألن  نظًرا  افتراضي،  تقییم  إجراء  الصعب  من 

  على تؤثر أن یمكن التي والفجوات أطول، فترة خالل تمتد المقابالت ألن العقود وتمدید متاحین، األشخاص یكون ال عندما التأخیر مثل
 ومصداقیتھ.  التقییم استخدام قابلیة

 
  یكون   قد  والوطنیین.  الدولیین  المقیِّمین  بین  الفریق  دینامیات  أو  /  و  التقییم  فریق  تكوین  في  المحتملة  االختالفات  ھو  اآلخر  التحدي 

  الدولیین  المقیِّمین  بین  فیما  بوضوح  المختلفة  واألدوار  المھام  تحدید  للغایة  المھم  من  األشخاص.  من  للعدید  جدیدًا  االفتراضي  النھج
 المرجعیة.  الشروط  في والوطنیین

 
  بروتوكوالت   التقییم  یتبع  أن  یجب  لذلك،  .مصداقیة  ذات  تقییماتنا  تظل  أن  ضمان  أیًضا  علینا  یجب  المرونة،  میةأھ  من  الرغم  على

 بُعد. عن التقییمات إجراء كیفیة حول  توجیھات أصدرنا لقد إجرائھا. كیفیة ویسجل للغایة، واضحة
 

 التقییم  خطط  3
 

 ؟19- كوف�د  أثناء بنا  الخاصة  التقي�م خطط   تعد�ل  �مكننا  ك�ف  3.1
 

 إعادة   في  ننظر  أن  ینبغي  لذلك،  قریب. وقتٍ   أي  في  طبیعتھا  إلى  األمور   تعود  لن  ،19- كوفید  عن  حالیًا  لدینا  التي  المعلومات  إلى  بالنظر
 . 2022  لعام الخطط  ومراجعة ،2021  لعام بنا الخاصة التقییم خطط ھیكلة

 
 بالفعل  نرید  ما  في  نفكر  أن  ینبغي  بأكملھا.  التقییم  خطط  إلى  حقًا  ننظر  أن  ینبغي  بل  أخرى.  إلى  سنة  من  التقییمات  تغییر  فقط  ینبغي  ال 

  الجدیدة   التدخالت  أو  المستمر  بالعمل  یتعلق  فیما  سواء  قدًما،  للمضي  عملنا  إلرشاد  لدینا  والمشروعات  البرامج  مجموعة   من  یھعل  الحصول
 برامجنا.  لدعم ضروریة  ستكون والتي ،19- كوفید تدخالت  تقییم بكیفیة تتعلق جدیدة  مجاالت إلى ھذا سینقلنا .19- بـكوفید قةالمتعل

 

امج  تقي�م   لخطة  السن��ة  المراجعة   ع�  المؤس�ي   الطابع   إضفاء  �مكننا   هل 3.2   جعل ن   بح�ث   القط��ة   ال�ب
ي  القطري  المكتب عمل خطة بمناقشة  الخاص  الجزء هذا 

 العام؟  ة بدا�   �ف
 

  خطة   بمراجعة  للتقییم  التوجیھیة  المبادئ  في  نوصي  القطري.  المكتب  عمل  خطة  مناقشات  في  التقییم  خطة   إدخال  إلى  بحاجة  نحن  نعم، 
 بك.  الخاصة التقییم لخطة المدة منتصف مراجعة بإجراء نوصي كما عام.  كل بدایة في بك الخاصة التقییم
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 للمكاتب  التشغیلیة  العملیات  ضمن  ذلك  على  الرسمي   الطابع  إضفاء  كیفیة  ومعرفة  اإلقلیمیة  والمكاتب  المراكز   مع  العمل   إلى  أیًضا  ونحتاج 

 القطریة. 
 
 

وع  تقي�مات  من  العد�د   دمج  �مكننا   هل 3.3 ي   لها   المخطط  الم�ش وعات  بمجموعة  تتعلق  واليت   واحدة   م�ش
)  ) portfolio oneوعات مجموعة  تقي�م  داخل  ؟واحدة  م�ش

 

 تغییر  الممكن  من  كان  إذا  عما   واالستفسار  مانحة  جھات  أي  مع  التواصل  المفید  من  سیكون  الحالة،  ھذه  مثل  في  بذلك.  القیام  نكمیمك  أجل، 
 ستتسم   المانحة  الجھات  غالبیة  أن  افتراض  یمكن  التخصصیة.  التقییمات  أو  المخرجات  تقییمات  إلى  لھا  المخطط  المشروع  تقییمات

 صعبة. ال األوقات ھذه في بالمرونة
 

 المدة.  منتصف وفي نھائیة فردیة تقییمات یتطلب  العالمي البیئة مرفق یزال ال 
 

وعات  إلزام�ة الجد�دة التقي�م  متطلبات هل 3.4 وعات لجميع  أم  فقط،  الجد�دة للم�ش  الجار�ة؟  الم�ش
 

 إلى   أیًضا  تنظر  أن  بشدة  نوصي  لكننا  ،2019  ینایر  من  بدًءا  الجدیدة  المشروعات  لجمیع  إلزامیة  الجدیدة  التقییم  متطلبات  تكون 
  والبرامج   المشروعات   ھذه  من  للتعلم  كبیرة  فرصة   ھناك  أمریكي.  دوالر  5000000  عن  میزانیاتھا  تزید  التي  الجاریة   المشروعات

 التفاصیل. من لمزید للتقییم التوجیھیة المبادئ من 3و  2 القسمین انظر عنھا. والمساءلة 
 

 یحتاج   والبرامج  المشروعات  أنواع  من  نوع  أي   ومعرفة  باستمرار  بك  الخاصة  التقییم  خطط  مراجعة  المھم  من  سیكون  المنطلق  ھذا  ومن
  المشروع،   تقییمات  من  العدید  إجراء  من  بدًال   بك.  الخاصة  التقییمات  أولویات  تحدید  أیًضا  المفید  من  إجرائھ.   وكیفیة  قییم،الت   إجراء  إلى

 الحاجة.  حسب التخصصي، التقییم أو المخرجات أو المشروعات مجموعة إلى النظر یمكنك
 

ي   التقي�مات  جميع   إدراج   �جب  هل 3.5
ا   �جب  هل  التقي�م؟   خطة   �ف ي   لتقي�ماتا  إدراج  أ�ض�   الجهات  تقوم   اليت

 و�جرائها؟  بتم��لها  المانحة 
 

  األمم  فریق  بإجرائھا  یقوم  عندما   حتى  التقییم،  خطة  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  فیھا  یشارك  التي  التقییمات  جمیع  إدراج  یجب  نعم، 
 جمیع   إدراج  حالة  في   إال  تقییمھ  یتم  لما  كامل  تصور  ىعل  الحصول   یمكننا  ال األوروبیة.  المفوضیة  أو   المقیم  المنسق  أو  القطري  المتحدة

 فقط.  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج یدیرھا التي التقییمات تلك جودة نقیم فإننا ذلك، ومع التقییمات.
 

  اإلنمائي   تحدةالم  األمم  برنامج  یساعد  ذلك  أن  إذ  بك،  الخاصة  التقییم  خطة  في  احةان الم  الجھات  أجرتھا  التي  التقییمات  إدراج  یتوجب
  المشتركة،   التقییمات  إدراج  أیًضا  یجب  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاص  التقییمي  البرنامج  نطاق   فھم  على  المصلحة  وأصحاب

 إجراؤھا.  تم التي المشتركة  التقییمات تتبع على یساعدنا ھذا ألن
 

وعات  تقي�مات  من  العد�د   القطري  المكتب  �ضم 3.6 ي   بما   العام،   هذا   لها   المخطط  الم�ش
  من  مجموعة  ذلك  �ف

،   البيئة  لمرفق  اإللزام�ة   التقي�مات   حذف  �مكننا   هل  بعضها.   جدولة  إعادة   إ�  نحتاج   وقد   العال�ي
ي  التقي�مات ي  اإللزام�ة  مست��اتال دون تكون  اليت     للتقي�م؟  التوجيه�ة المبادئ حددتها  واليت

 

  إلى   الحاجة  إللغاء  ولیس  األكبر،  المشروعات  تقییم  لضمان  المستویات  وضع  تم  المستوى.  دون  تكون  التي  التقییمات  بحذف  نوصي  ال
 األصغر.  المشروعات تقییم

 
 تقییم  لكل  البالغة  األھمیة  في  والنظر  والتقییم،  للمتابعة  اإلقلیمي  المسؤول  المختص/  مع  بك  الخاصة   التقییم  خطة  مراجعة  علیك  نقترح
  في   دمجھ  من  تتمكن  قد  وما  جدولتھ،  إعادة  یمكن  وما  إلزامي،  ھو  فیما  النظر  ینبغي  النقطة،  تلك  على  وبناءً   اإلداریة.  القرارات  التخاذ
 مشروعات.  مجموعة تقییم أو تخصصي تقییم إطار

 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
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ف  هل 3.7 وعات   مجموعة   تكون عندما  حيت  عام،  كل  تقي�م  خطة  تقد�م   علينا  يتعني  للغا�ة؟  فعالة  التقي�م  م�ش
 

على خطة التقییم وتحمیلھا في بدایة فترة البرنامج القطري. وینبغي مراجعة ذلك كل عام لمراعاة التغییرات واحتیاجات  تتم الموافقة  
التقییم في مجموعة مشروعات وحدة البرنامج. لیست ھناك حاجة لتقدیم خطة تقییم رسمیة جدیدة. تتم إدارة المراجعات من خالل مركز  

 مصادر التقییم.
 

ف  الذي  ما  3.8 ي  التقي�م  انتهاء تار�ــــخ  لتغي�ي   به  الق�ام ع�ي   يتعني
 تمد�دە؟  أو  الخطة �ف

 
  مسؤول   مختص/  قوم ی وس  التغییر.  مبرر   المنطقي/  السبب   إلى   باإلضافة  التقییم  مصادر   مركز   في  المطلوبة  التاریخ  تغییرات  بإجراء   قم

  مصادر   مركز  إلى  التقییم  خطة   تحمیل  كیفیة  حول  قصیر  فیدیو  ومقطع  توجیھات  تتوفر   علیھ.  والموافقة  ذلك  بمراجعة  ياإلقلیمی   التقییم
 التقییم. 

 

؟  أمن�ة ألسباب  نت�جة   تقي�م  إلغاء �مكن  هل 3.9
ً

 مث�
 

  اإللغاء   عملیات  تحتاج  سوف  فقط.  استثنائیة  لظروف  وفقًا  ولكن  التقییم   مصادر  مركز  خالل  من  التقییم  خطة  من  التقییمات  إلغاء  یمكن  نعم،
  القسم   انظر   .اإلقلیمیي  التقییم  مسؤول  مختص/  خالل  من  علیھما  والموافقة  مراجعتھما  تتم  منطقي،  وسبب  ومفصل  واضح  تبریر  إلى

 الخطة.  من تقییم حذف  مبررات حول المعلومات من لمزید للتقییم لتوجیھیةا المبادئ من 3.8
 

 التقییم  تنفیذ 4
 

 التقییم میزانیة
 

ان�ة  مواءمة  �مكننا   هل 4.1 ف   تطب�قها   أجل  من  نحتاج  قد   مختلفة  منهج�ة  لتطبيق  المثال  سب�ل  ع�  التقي�م،  م�ي
كة  أو  مختلف  مستشار  إ�  مختلفة؟   �ش

 

 القیود بعض  ھناك تكون قد ولكن للتقییم، ضروریًا ذلك كان حسبما المیزانیة استخدام یمكن المستقل، التقییم بمكتب األمر یتعلق ما بقدر
   بُعد. عن البیانات جمع أو االستشاریین أتعاب وحتى السفر حیث من المثال سبیل على المیزانیات، لتغییر اإلداریة

 

ان�ة  لدينا   نكن   لم   إذا   به   الق�ام   �مكننا   الذي   ما   للتقي�م؟   األموال  توافر   ضمان  �مكننا   ك�ف  4.2 ف  للتقي�م؟   كاف�ة  م�ي
 

 غالبیة   إنفاق   عدم  لضمان  منفصلة  التقییمو  المتابعة  بمیزانیات  االحتفاظ  المھم  من  المشروع.   تصمیم  مرحلة  في  التقییم  میزانیة   تحدید  یجب 
 للتقییم. المشروع نھایة في یكفي ما وإبقاء المتابعة، على األموال

 
  دوالر   50000  إلى   دوالر  30000  من  یساوي  بما  أموال  تخصیص  على  قادرة  تكون  أن  ینبغي  مرتفعة،  المشروع  میزانیة  كانت  إذا 

 للتقییم. 
 

  صة المخص  المیزانیة  نستخدم  لذلك،  ونتیجة  متأخر،  وقت  في   نخطط   ما  وغالبًا  صحیحة.  بصورة  لتقییماتنا  نخطط  ال  األحیان،  من  كثیر  في
  ما   منطلق  ومن  (المجال)،  تغطیتھ  نرید  الذي   وما  المنطقي)،  (السبب  التقییم  إجراء   في  رغبتنا  سبب  عن  مبكًرا  السؤال  من  بدًال   للتقییم،
 والتكلفة.   المستغرقة المدة تحدید من نتمكن سبق،

 
  جودة   ذا  تقییم  تقریر  على  الحصول  الواقعي  غیر  من  دوالر.  5000  من  أقل  لدرجة  للغایة،  المنخفضة   التقییم  میزانیات  بعض  رأینا  لقد

 المشروع. ولتصمیم للنتائج الئقًا تحلیًال  ذلك یوفر فلن فقط، الوطنیین المستشارین اختیار تم وإن حتى  المنخفضة. المیزانیة بھذه جیدة
 
 تقییم   في  أو  مشروعات  مجموعة  تقییم  في  معًا.  مشروعات  عدة  جمع  في  ترغب  فقد  ما،  مشروع  لتقییم   كافیة  میزانیة  لدیك  تكن  لم  إذا 

 للمخرجات.  تقییم أو  تخصصي
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  حتى   الصلة،  ذات  الوثائق  توفیر  خالل  من  التحضیریة   المرحلة   في   اإلمكان  قدر  المقیم  ودعم  التقییم،  مجال  تقلیص  ھو  اآلخر  والخیار 

  بعض   كتابة  منھم  واطلب  وضعھا،  البرنامج  فریق  من  اطلب  التغییر،  نظریة   توفر  عدم  حالة  في   المثال،  سبیل  على  التركیز.  من  یتمكن
-كوفید  لتقییم  الجدیدة  التوجیھیة  المبادئ  تقدم  كما  المقیم.  مھام  من  األمر  ھذا  یصبح  ال  حتى  للمشروع،  الرئیسیة  العناصر  حول  تالمالحظا 

 الصدد.  ھذا في  الدعم بعض 19
 

  إلزامي.   أمر   وھذا  تقییم،  إلجراء  تخطط  أن  یجب   دوالر   5000000  عن  میزانیتھا  تزید  التي  المشروعات   جمیع  أن  إلى   اإلشارة   المھم  من
 المعلومات.  من لمزید 2  القسم انظر

 

وعات   من  العد�د   يتطلب 4.3 ي   االتحاد   م�ش ان�ة  عن  النظر   ب�ف  تقي�م  إجراء  الجد�دة  األوروئب ف وع.   م�ي   الم�ش
 محدودة؟  األموال تكون  عندما  خاصة   ذلك،  ح�ال  نفعل أن  �مكننا   ماذا 

 

 سبیل   على  مفیدًا.  المیزانیة  زیادة  كون  احتمالیة  سبب  حول  تفسیر  تقدیم  یمكنك  المانحة.  الجھة  مع  التقییم  میزانیة  مناقشة  علیك  ینبغي 
 زیادة  یمكنھم  لم  إذا  التقییم.  جودة  على  سیؤثر   أنھ   أو  كافیة،  بصورة  تغطیتھ  ستتم  المجال   أن  تعتقد  ال  أنك  إلى  اإلشارة  یمكنك  المثال،

  تقلیص   اقتراح  یمكنك  كما  ال.   أو   التقییم  لھذا  المیزانیة  زیادة  نالممك  من  كان   إذا  عما  القطري   المكتب  في  االستفسار  یمكنك  المیزانیة،
 التقییم. أسئلة عدد وتقلیل التقییم مجال

 
 مقیِّم  إیجاد

 

ف   االستعانة   الممكن  من   هل 4.4 ف   بموظفني ف   داخليني مني وعات،  كمق�ِّ ي   عملوا  قد   �كونوا   لم  إذا   للم�ش
وع؟  �ف   الم�ش

؟  التقي��ي  الدعم تقد�م   المق�م المنسق مكتب من  للزمالء �مكن  هل ف  والموظفني
 

 كافیة.  بصورة مستقل كمقیِّم القطري المكتب أو المقیم المنسق مكتب من بزمیل االستعانة تعتبر لن الحظ، لسوء 
 

  المشروع،   مراجعةب   القیام  یمكنك   المتاحة،  المقر  وقوائم  اإلقلیمیة  القوائم  باستخدام  أخرى  توظیف  عملیة  في  المضي  في  ترغب  ال  كنت  إذا
 الشأن.  ھذا في  والدعم التوجیھ من  المزید تقدیم من اإلقلیمي المكتب في الزمالء یتمكن قد  التقییم. من بدًال 

 

ف المقّ�م لتحد�د   الطرق أفضل ما  4.5  ؟ األ�فاء  ني
 

 عالیة.  بخبرة ویتمتع عنھ التحري تم  مقیِّم بتعیین تقوم أن للغایة المھم من التقییم، مصداقیة أجل من
 

  یمكنك   التقییم،  مصادر   مركز  في  المناسبین.  المقیّمین  على   للتعرف  التقییم  مصادر   مركز   استخدام  كیفیة  حول   توجيه�ة  مذكرة  تتوفر
  على   للتعرف  استخدامھا  یمكنو  عنھا  التحري   تم  قائمة  على  والبرامج  اساتالسی   دعم  مكتب  یحتوي  والموضوع.  البلد  حسب  البحث

  المكاتب   لدى  تكون  الحاالت  بعض  وفي  القائمة  ھذه   إلى  الوصول  في  مساعدتك  اإلقلیمي  التقییم  مسؤول  مختص/ل  یمكن  المناسبین.  المقیّمین
  تقییم  في  المقیِّم  خبرة  تفاصیل  توضح  موحدة،  قائمة  منصة  توجد  مي،العال  البیئة  مرفق  لمشروعات  بالنسبة  للمقیّمین.  قوائم  أیًضا  اإلقلیمیة

  وإدارة   البیولوجي،  والتنوع  المناخ،  حدة  من  والتخفیف  المناخ،  تغیر  مع  التكیف  مثل  أخرى  موضوعات  إلى  باإلضافة  البیئیة،  المشروعات
 . الرئیسیة  المكاتب  او  اإلقلیمیة  والمراكز  القطریة  للمكاتب  تاحةم  القائمة  ھذه  المحیطات.  ملف  وإدارة  والمیاه،  والنفایات،  الكیمیائیة  المواد

 
  درجات   من  التحقق  على  نشجعك  نحن  متكررة.  بصورة  اختیارھم  یتم  الماضي  في  سیئة  تقییمات  أجروا  الذین  المقیّمین  من  حاالت  رأینا  لقد

  قبل.   من  بتوظیفھم  قاموا  الذین  الزمالء  مع  أیًضا  تواصل  .    اإلمتثال    ومستوى  بالمقیِّمین  الخاصة  التقییم  مصادر  مركز  في  جودةال  تقییم
 الوقت.  ذلك في  موجودة كانت التي القضایا لمعرفة المعني والتقییم المتابعة مسؤول بمختص/ االتصال یرجى كما

 
  مصادر   مركز  إلى  الرجوع  عندئذٍ   یمكنك  أحدھم،  اسم  إلى   توصلت  إذا  ما.  بمقیِّم  وصونی   كانوا  إذا  عما  زمالءك  تسأل  أن  أیًضا  ویمكنك 

  توجیھیة   مذكرة  تتوفر  الجودة.  تقییم  درجات  إلى  باإلضافة  بھ  الخاصة  السابقة  التقییم  تقاریر  على  واالطالع  المقیِّم،  اسم  عن  والبحث  التقییم
  أو   السابق،  عملھم  عن  نموذًجا  المقیِّمون  یشارك   أن  یجب  المناسبین.  المقیّمین  على  للتعرف  التقییم  مصادر   مركز   استخدام  كیفیة  حول 

 العمل.  جودة  ىعل واالطالع الصفحات بعض قراءة من تتمكن حتى سابقًا، علیھ  عملوا شيء أي أو التقاریر، بعض
 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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 والسبب التقییم مجال عامة بصفة تحدد أن  ینبغي للتقییمات. وكافیة منفصلة میزانیة مخصصات وجود أیًضا المھم من الصدد، ھذا وفي
 المقیّمین. من المطلوبة الكفاءات سیحدد  بدوره والذي التقییم، میزانیة إعداد أثناء لھ المنطقي

 

ي   �شارك  أن  ني��ورك  مكتب  من  ما   لشخص  الممكن  من  س�كون  هل 4.6
ي   لمساعدتنا   المقابلة  عمل�ة  �ف

  إ�جاد   �ف
م  مناسب؟  مق�ِّ

 

  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  في  سنویًا  تقییًما  350  حوالي  لوجود  نظًرا  الطلبات،  لجمیع  االستجابة  المستقل  التقییم  مكتب  یستطیع  ال 
 . والكبرى الرئیسیة التقییمات بعض في المساعدة یمكننا ولكن

 
 االجتماعي والنوع المشتركة  القضایا 

 

؟  بالن�ع متعلق  تقي�م  إجراء �مكننا  هل 4.7  االجتما�ي
 

  شیوًعا،   األكثر  التخصصیة  التقییمات  أحد  االجتماعي  النوع  یعد  الواقع،  في  االجتماعي.  بالنوع  متعلق  تقییم  إجراء  تقرر  أن  یمكنك  نعم،
 أسئلة  التقییمات  جمیع  تتضمن  أن  ینبغي  ذلك،  إلى  باإلضافة  البرنامج.  مشروعات  مجموعة  عبر  االجتماعي  النوع  إدماج  كیفیة  لتحلیل

 للتقییم.  التوجیھیة  المبادئ في علیھ  المنصوص النحو على  االجتماعي، بالنوع متعلقة تقییم
 

وع  تقي�م   �مكن  ك�ف 4.8 ي   االجتما�ي   الن�ع  دمج  ف�ه  يتم  لم  م�ش
ات   مقابل  مناسبة  بصورة  تصم�مه  �ف   مؤ�ش

؟ االجت الن�ع  ما�ي
 

 یتم  الذي  ما  أو  التقییم  كیفیة  حول   جیدًا  المقیّمین  بتوجیھ  نقم  لم  ونحن  كمنظمة.   إدماجھ  علینا  ینبغي  كما  االجتماعي  النوع  بإدماج  نقوم  ال 
  وتقدم   بأكملھا  التقییم  عملیة  في  االجتماعي  النوع  تدمج  المنقحة  التوجیھیة  المبادئ  فإن  ذلك،  ومع  االجتماعي.  بالنوع  یتعلق  فیما  تقییمھ

 مفصلة.  توجیھات
 

 ینبغي  شدیدة.  بدقة  األمر  ھذا  إلى  ینظر  أن  للتقییم  یمكن  وتنفیذه،  تصمیمھ  في  جیدًا  االجتماعي  النوع  یراع  لم  مشروع  لدیك  یكون  عندما 
 والتوصیات.  والخالصات  االستنتاجات في  وجوده، انعدم أو االجتماعي، النوع جوانب ذكر

 
 ھذا   یتجاھل   مقیِّم  مع  ولكنھ  المرأة،  وتمكین  االجتماعي  النوع  في   المساواة   في  كثیًرا  ساھم   قد  مشروع  لدیك  یكون  أن  یمكن  وبالمثل،
 االجتماعي. النوع ألسئلة الجودة ضمان تصنیف انخفاض إلى یؤدي ما الجانب،

 
  على   ینص  عام  كبیان  المرجعیة  الشروط   في   جتماعياال   النوع  یظھر   ما  غالبًا  ثابتة.   قضیة  التقییمات  في  االجتماعي  النوع   إدراج  یعتبر 

  محددة   تقییم  أسئلة  توجد  األحیان،  بعض  في  االجتماعي.  بالنوع  تتعلق  محددة  تقییم  أسئلة  أي  دون  االجتماعي"،  النوع  مراعاة  "تجب  أنھ
 أو   الفقر  من  للحد  برنامج  دیك ل  یكون  أن  یمكن  أنھ  المدھش  من  معالجتھا.  كیفیة  حول  توجیھات  دون  ولكن  االجتماعي،  بالنوع  متعلقة
 التقییم  تقریر  أو  المرجعیة  الشروط   في  االجتماعي  النوع  ذكر  یتم  لم  حیث  شخص"،  أي  إغفال  و"عدم  بالمساواة  یتعلق  العیش،  لكسب

 النھائي. 
 

 مدیر  یتحمل  إذن  النھائیة،  و/أو   األولیة  المسودة  تقریر  في  االجتماعي  النوع  المقیّم  تجاھل  إذا  التقییم.  مدیر  دور  على  التأكید  یجب  وھنا
 المرجعیة.  الشروط في تحدیده تم أنھ  بافتراض إدراجھ، وطلب المقیم إلى العودة مسؤولیة التقییم

 

كة القضا�ا  �شأن فعله �مكن  الذي ما   4.9 ي  المفقودة األخرى المش�ت
  اإل�سان حقوق  روابط مثل التقي�مات، �ف

 المستدامة؟ التنم�ة وأهداف والفقر 
 

  بضمان   تتعلق  مسألة  فھذه  كافیة،   بصوره  تناولھ  یتم  لم  أو  النھائي  التقییم  تقریر  في  مفقودًا  األخرى  المشتركة  القضایا  تحلیل  كان  إذا 
 في  ومتابعتھا  المرجعیة   الشروط   في  مناسبة  بصورة   المشتركة  القضایا  مجال   تحدید  یجب  االجتماعي،  النوع   قضایا  غرار  وعلى    الجودة. 
 النھائي.  التقییم وصیاغة األولي التقییم تقریر عملیات
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ي  االجتما�ي  الن�ع مستشاري   استشارة ضمان  �مكننا  هل 4.10
 وتنف�ذە؟  التقي�م إعداد  مراحل من ما  مرحلة �ف

 

 التقییم.  عملیة بدایة في  خاصة لدیك، التنسیق جھة أو االجتماعي النوع مستشار إشراك للغایة  الجیدة الممارسات من سیكون نعم، 
 

 عام 
 

ف  هل 4.11 وط  إرسال علينا   يتعني وع لتقي�م  المرجع�ة  ال�ش  عليها؟  للموافقة  المستقل التقي�م  مكتب إ�  الم�ش
 

 من  أو  مباشرة،  بالتقییم  المعني  اإلقلیمي    المسؤول  المختص/  مع  المشروع  بتقییمات  الخاصة  المرجعیة  الشروط  مشاركة  ینبغي  بل  ال، 
 الفنیة.  تالمدخال  على للحصول التقییم مصادر مركز خالل

 

ف  هل 4.12 ي   اإلنمائ�ة  المساعدة لجنة بمعاي�ي  االستعانة  علينا   يتعني
 تقي�ماتنا؟  �ف

 

 التوجیھیة   المبادئ  توصي  اإلنمائیة.  المساعدة  لجنة  تقییم  بمعاییر  االستعانة  عدم  عند  الجودة  منخفضة   تقییمات  أو  أخطاء  نرى  ما  غالبًا 
 التقییمات  جودة   فإن  المقیم،  یطبقھا  أو   المرجعیة  الشروط  في   أخرى  أطر  اقتراح   یتم  ماعند  أنھ  الواضح  من  بھا.  باالستعانة  بشدة  للتقییم

 كبیرة. بصورة تنخفض
 

ي  هل 4.13
 المق�م؟  مع للتقي�م  التوجيه�ة  المبادئ مشاركة  ينب�ف

 

  نظرة   بإلقاء  المقیِّم  تذكیر  نقترح  كما  للتقییم.  المرجعیة  الشروط  في  للتقییم  التوجیھیة  للمبادئ   ورابط  مرجع  بتضمین  بشدة  نوصي  نعم، 
 األمم  برنامج  بتقییم  الخاصة   التوجیھیة  المبادئ  تتوافر  والنھائیة.  األولیة  للتقاریر  المتوفرة   القوالب  واستخدام  التوجیھیة   المبادئ  على

 لغات. بعدة العالمي البیئة ومرفق اإلنمائي المتحدة
 

 مقابل   جودتھ  تقییم سیتم  عملھم بأن وتذكیرھم  إبالغھم  یرجى  الجودة.  تقییم   بمتطلبات  درایة  على  المقیِّمون  یكون  أن  أیًضا  الضروري  من
 أن   من  المقیِّمون  یتأكد  أن  ینبغي   العالمي.  البیئة  مرفق  تقییمات  ذلك  في  بما  للتقییم،  التوجیھیة  المبادئ  في  علیھا  المنصوص  المعاییر
 الممكنة.  المعاییر بأعلى تتسم تقییماتھم

 
  وصیاغة   األولیة   التقاریر  على  والموافقة   مناسبة،  مرجعیة  شروط  وصیاغة  التقییم،  جودة  ضمان  في   مھًما  دوًرا  التقییم  مدیرو   یؤدي 

 التقاریر  على  التقییم  مدیر  وافق  إذا  للتقییم.  التوجیھیة  المبادئ  في  علیھا  المنصوص   الجودة  معاییر  بھم   توافرت  إذا  فقط   النھائیة  التقاریر
 لذلك.  وفقًا بتصنیفھا الخارجیون الجودة  مراجعو فسیقوم  ودة،ج  األقل

 

ا  تكون   العام   نها�ة   أن   حق�قة مع   التعامل   �مكننا  ك�ف  4.14 ة  دائم�   الصعب  من  �كون  عندما   للغا�ة،  مزدحمة   ف�ت
ي 
 األخرى؟  األعمال رأس  ع� التقي�مات  مع التعامل األح�ان من  كث�ي   �ف

 

  ھو ھذا .والنتائج التقاریر تسلیم على للتركیز القطریة للمكاتب بالنسبة للغایة مھمة أشھر  سمبرودی  ونوفمبر أكتوبر أن تماًما ندرك نحن 
 التقییم  خطة  مراجعة  تعد   مبكر.  وقت  في   بك  الخاصة  التقییمات  جدولة  في  التفكیر  في  ترغب  وقد  للتقییم،  التخطیط  عملیة  أھمیة  سبب

  ھو   العام  من  األخیر  الربع  كان  إذا  ولكن  األمر.  ھذا  بشأن  واضحة   رؤیة   ى عل  للحصول  جیدة  خطوة  أغسطس  أو  یولیو   في  بك  الخاصة 
 كامًال.   إداریًا  دعًما  لدیك  أن  ومن  علیھ،  ویوافقون  بالوقت   درایة  على  المعنیین  األشخاص  جمیع  أن  من  بالتأكد  نوصیك  فإننا  الوحید  الخیار

 
  أكتوبر   في  مؤرخة   التقییمات  جمیع  كانت  إذا  التقییم.  بدء  تاریخ  ولیس  ،االنتھاء   تاریخ  تراعي  التقییم  خطة   أن  مالحظة   أیًضا  یرجى

 تقییم  أي  إجراء  یحتاج  علیھا.  العمل   لبدء  الحین  ذلك  حتى  االنتظار  علیك  أنھ  یعني  ال   فھذا  بك،  الخاصة   التقییم  خطة  في  ودیسمبر  ونوفمبر
  إذا   أقصى.  كحد  یونیو  في   المرجعیة  والشروط  العملیة  تبدأ  أن  یجب  دیسمبر،  ھو  االنتھاء  تاریخ  كان  إذا   لذلك  أشھر،  ستة  مدتھا  عملیة  إلى
 مارس.  أو  فبرایر في  بدأت قد العملیة تكون أن المفترض فمن سبتمبر، ھو بك الخاص االنتھاء تاریخ كان
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ا   التقي�م مدير  س�كون  هل 4.15 ا  موظف� وع؟  كل  مع ذلك سيتغ�ي  أم ثابت�  م�ش
 

 والتقییم   المتابعة  موظف   سیقوم  الحاالت،  معظم   في   تقییمھ.  الجاري  المشروع   یدیر  الذي  نفسھ  الشخص   ھو  التقییم  مدیر  یكون  أن  یجوز   ال 
 المحدد.  التقییم ھذا مدة طوال  آخر، لمشروع التقییم مدیر ھو المشروعات أحد مشروع مدیر یكون قد  الحاالت، بعض في التقییم. بإدارة

 

 ممكنة؟  غ�ي  الم�دان�ة  ال��ارات تكون عندما  متعددة   مصادر   من الب�انات ع� الحصول  ا �مكنن ك�ف    4.16
 

 المكتبیة   المراجعة  نطاق   في  تكون  للبیانات  متعددة  مصادر  على  للحصول   الوحیدة   الطریقة   فإن  ممكنة،  المیدانیة  الزیارات  تكن  لم  إذا 
  أیًضا   تتمكن  قد  المحمول.  الھاتف  عبر   المصلحة  بأصحاب  اتصل   وممكنًا،  فیدًام  ذلك   كان  حیثما  اإلضافیة.   اإلداریة  والسجالت  والمقابالت

 ذلك.  إلى  وما  االجتماعي  التواصل  شبكات  وبیانات  المكانیة  الجغرافیة  والبیانات  الضخمة  البیانات  مثل  بدیلة،  بیانات  مصادر  استخدام  من
 

 التقییم  جودة  تقدیر  5
 

وع؟  جودة   ضمان بوابة مع  التقي�م مصادر  مركز ف� التقي�م ل��ط  إمكان�ة هناك هل 5.1  الم�ش
 

 البوابتین.  بین ربط توفیر تم 
 

 الجودة؟  ضمان عمل�ة  دعم  �مكننا  ك�ف  5.2
 

  األولیة   التقاریر  على  والموافقة  المرجعیة  الشروط  بصیاغة  سیقوم  إذ  بأكملھا.  الجودة  ضمان  عملیة  في  مھًما  دوًرا  التقییم  مدیر  یؤدي 
 الجودة. ضمان على إیجابي تأثیر لذلك فسیكون الدولیة، المعاییر تلبي جیدة  تقییم عملیة لدیك كانت إذا والنھائیة.

 

  كمدير   عمل�   �كن  لم   إذا   الجودة،   لضمان   والتقي�م  المتابعة   مسؤول   ختص/ م  به   قوم �   الذي   الدور   ما   5.3
 للتقي�م؟ 

 

  المبادئ   بأكملھا  المنظمة   تستخدم  أن  ینبغي  األساسیة.   التقییم  بمتطلبات  درایة  على  الزمالء   جمیع  یكون  أن  التقییم  منظور  من  جدًا   المھم  من 
  باإلضافة   والنھائیة،  األولیة  والتقاریر  المرجعیة  للشروط   نماذج  وتشمل  لتقییم،وا  المتابعة  مسؤول  مختص/  فقط   ولیس  للتقییم،  التوجیھیة

  التقییم،  جودة لضمان رئیسیة أدوات تعد  والتي النماذج،  ھذه وشارك التقییم تخطیط عملیة في المشاركة حاول الصلة. ذات الروابط إلى
 الالمركزیة. بالتقییمات یتعلق فیما سیما ال زمالئك، مع الروابط ھذه مشاركة أیًضا یمكنك التقییم. مدیري مع

 
  ثالث   تستغرق  طویلة،  معتمدة  تدریبیة  دورة  وتوجد  دقیقة  90  حوالي  تستغرق  "مقدمة"،  قصیرة،  تدریبیة  دورة  المستقل  التقییم  مكتب  یعقد

 بأكملھا. للمؤسسة متاحة ولكنھا فقط، والتقییم المتابعة مسؤول مختص/ على الدورات ھذه تقتصر ال ساعات.
 

 وبیانات  عملال  وخطط  السنویة  التقاریر  مثل   بسیطة  مستندات  عن  البحث  في  الوقت  من  الكثیر  قضاء  یتم  أنھ  نعلم  التجربة،  خالل  من 
  ملفات   حفظ  إدارة/  نظام  وجود  أھمیة  حول  لتوعیتھم  زمالئك  مع  العمل  یمكنك  والتقییم،  المتابعة  مسؤولي  مختصي/  حدأ  بصفتك  المتابعة.

 جید.
 

 النھائي   التقریر  ومسودة  األولیة  التقریر  ومسودة  المرجعیة  الشروط  مسودة  مشاركة  وھي  التقییمات  جودة  لتحسین  أخرى  طریقة  ھناك 
 بالتقییم.  الخاص اإلقلیمي المسؤول المختص/ مع

 

ي   من  هل 5.4
ف   من  مكونة   عمل�ة   لد�ك  تكون   أن  المنط�ت وط  جودة   من  التأ�د   يتم  بح�ث   خطوتني   المرجع�ة  ال�ش

 التقي�م؟ تنف�ذ   إ� االنتقال  قبل
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  التقییم   عملیة  في  كبیًرا   ضعفًا  ھذا  یشكل  الحالي،  الوقت  في  ولكن  التقییم.  إجراء  قبل  المرجعیة  الشروط  جودة  لتقییم  رائعة  فكرة  إنھا 
 مختص/   دور  إلى  یعیدنا  وھذا  لذلك.  آلیات  لوضع  السبل  أفضل  في  النظر  إلى  نحتاج  فإننا  األمر،  ھذا  في  قدًما  المضي  أجل  من  بأكملھا.
 العملیة. في یكفي بما مبكر وقت في إشراكھا تم إذا  فنیة مشورات تقدیم یمكنھا  التي اإلقلیمي، ییمالتق مسؤول

 

ي  الرئ�س�ة الجودة  اهتمامات ما   5.5
 للتقي�م؟   المختلفة المراحل �ف

 

ھ  ودقیقة،  واضحة  المرجعیة  الشروط  تكن  لم  إذا  التقییمات.  جودة  في  كبیًرا  دوًرا  المرجعیة  الشروط  تؤدي    نحو   بوضوح  لمقیِّما  وتوّجِ
  وغیرھا  االجتماعي  النوع ذلك  في  بما  التقییمیة  األسئلة  تتناول  أو   أولیة  منھجیة  إلى  تشر  لم  إذا  أو  ونطاقھ،  وأھدافھ  للتقییم  المنطقي  السبب

  بالطبع   ولكنك  دة،جی   تقییمات  إلى  الجیدة   المرجعیة  الشروط  تؤدي  عام،  بشكل  العالیة.  بالجودة  التقییم  یتسم  فلن   المشتركة،  األسئلة  من
 للتقییم. كافیة ومیزانیة جید ممقِیّ  إلى أیًضا ستحتاج

 
 ونتائجھ.   التقییم  استنتاجات  عرض   في  الھیكل  إخفاق  إلى  ھذا  ویؤدي  اإلنمائیة.  المساعدة  لجنة  تقییم  معاییر  اتباع  یتم  ال  األحیان،  بعض  في
  إطاًرا   اإلنمائیة  المساعدة  لجنة  معاییر  توفر  مھامھم.  أداء  من  المقیِّمون  مكنیت   ال  فقد  اإلنمائیة،  المساعدة  لجنة  معاییر  اتباع  یتم  لم  إذا

  واضح  مخطط  ولدینا للغایة، واضحة  تعلیمات للتقییم التوجیھیة  المبادئ توفر  االستنتاجات. عرض كیفیة  حول  وتوجیھات  للغایة  واضًحا 
 النھائي. التقریر ھیكلة كیفیة حول

 
  وجھ   على   ضعیفة.  والتوصیات  والخالصات   االستنتاجات  بین  الروابط   تكون  ما  غالبًا  التقییم.  قاریربت   األخرى   التحدیات  بعض  تتعلق

  عامة   التوصیات  أن  نجد  ما  غالبًا  التقییم.  استخدام  بسھولة   النھایة  في   ترتبط  ألنھا  نظًرا   للغایة،  مھمة  التوصیات  جودة  تعد  الخصوص،
  التوصیات   تساعد  أن   یجب  التفاصیل.   من  مزید  تقدیم  دون   لدیك"،  المتابعة  نظام  سینتح   إلى  "تحتاج  المثال   سبیل  على  للغایة،  وسطحیة 

  محددة   التوصیات   تكون  أن  یجب   لذلك،  أفضل.  بصورة  البرنامج  تنفیذ  كیفیة   حول  البرنامج  /  والمشروع  القطري  المكتب   توجیھ  في
 للتنفیذ. وقابلة  وواقعیة

 
  أیًضا  علینا  یتعین  التقییم.  تقریر  بإعداد  فقط األمر  یتعلق  ال  بجدیة.  بأكملھا  التقییم  عملیة  مع  نتعامل  أننا  من  نتأكد  أن  یجب  عامة،  بصورة

   استخدامھا. لضمان األخرى، المانحة والجھات  الوطنیة للحكومات متاحة وتوصیاتھ التقییم استنتاجات أن من التأكد
 

 للجمیع.  مالیة خسارة یمثل الالئقة بالجودة یتسم ال تقییم تقریر كل فإن وبالتالي،  أمواًال، تكلف التقییمات المالي. العنصر أیًضا ھناك
 

 19-كوفید  6
 

ي  الرئ�س�ة  النقاط ما  6.1  ؟ 19-كوف�د  س�اق مع تقي�ماتنا   تكي�ف عند  مراعاتها   تجب اليت
 

  عادیًا   عاًما  لیس  ھذا  بنا.  الخاصة  لتقییما  بخطة  وااللتزام  علیھا  والحفاظ  تقییماتنا  جودة  تنفیذ  في   تحدیات  ان جمیعً   نواجھ   ،العام  في  عادة 
 وجدیدة.  إضافیة تحدیات ستظھر ولكن تقییماتك. تنفیذ على لمساعدتك التوجیھیة الوثائق من العدید أصدرنا وقد  اإلطالق، على

 
 خطر.   ألي شركاءنا أو المقیّمین أو مستشارینا أو زمالءنا أو أنفسنا نعرض ال أننا من التأكد إلى  نحتاج أولى، كخطوة أوًال. السالمة 

 
 بنا. الخاصة  التقییم خطط في التفكیر إعادة ھي الثانیة وخطوتنا 
 
 وإعادة  لدینا   التقییم  فرق  في  التفكیر  دةإعا  علینا  یجب  السفر،  على  قادرین  غیر  والوطنیون  الدولیون  والمستشارون  الزمالء  كان  إذا 

 األمم  برنامج وموظفي  المتحدة األمم وزمالء  الشركاء  مع مقابالت إلجراء والھواتف   Zoomو Skype برنامجي نستخدم نحن تشكیلھا.
 أیًضا  نستعین  فإننا  ا،آمًن   الوضع  یكون  عندما  الموسعة.  المكتبیة  والمراجعات  واالستبیانات  االستطالعات  جانب  إلى  اإلنمائي،  المتحدة

 الثانویة. البیانات استخدام أو  المجال ھذا في  الموجودة البیانات  لجمع مختلفة وسائل عن ونبحث قبل، ذي من أكثر وطنیین بمستشارین
 

 بھا: القیام علینا  یتعین التي األشیاء بعض ھناك
a.  التقي�م.  قابل�ة  تقي�مات ب�جراء  وقم   )2022 (ور�ما  2021 لعام  ا  التقي�م خطط  إ� انظر 
b.   �ي  نفسه  بالقدر   وفكر  التقي�مات، هذە  تنف�ذ   ك�ف�ة  عن  استف

 .19-كوف�د  تدخالت تقي�م  ك�ف�ة  �ف
c.   ي  النظر  أعد

ف   الجمع �ف  التقي�م.  فرق �شك�ل  وأعد   ذلك  أمكن حيثما  التقي�مات  بني
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d. ف  استخدم ف  المقّ�مني ف  المهام وحدد  ُبعد، عن    الدوليني مني ف  للمق�ِّ  ح. بوض�  الوطنيني

 البیئة   مرفق   تقییمات  دمج  یمكن  ال  ولكن   بك  الخاص   اإلقلیمي  الفني  المستشار   بموافقة   العالمي   البیئة  مرفق   تقییمات  تتأخر  أن  یمكن 
 إلغاؤھا. یمكن ال وبالتأكید المختلفة، العالمي

 
البلد؟ ھل یمكننا السفر داخل البلد؟ ھل یكون  ھناك بعض األسئلة المھمة األخرى التي تجب مراعاتھا: ھل یمكن لألشخاص السفر إلى  

 الشركاء الحكومیون وأصحاب المصلحة اآلخرون متاحین لحضور االجتماعات (شخصیًا أو عبر اإلنترنت)؟ 
 

 ؟ 19-كوف�د  �سبب التقي�م خطط أول��ات ترت�ب  إلعادة  معاي�ي  هناك هل 6.2
 

 بنا  الخاصة  التقییم  خطط  جعل  كیفیة  في  والتفكیر  لھا  المخطط  التقییمات  عدد  في  التفكیر  إلعادة  فرصة  19- كوفید  یتیح  نظرنا،  وجھة  من 
 التالیة:  األسئلة ونطرح  بنا، الخاصة التقییم خطط أھمیة مدى عن تقییم إجراء إلى نحتاج أكثر. إداریة أداة

 
ها   أو   العال�ي   البيئة  لمرفق  المثال  سب�ل  ع�  ،إلزا�ي   تقي�م  هذا   هل • وعات   من  غ�ي ي   الم�ش   كانت   إذا   المانحون؟  �مولها   اليت

ا   ذلك   ول�ن  الحق،  لموعد   جدولته   إعادة  هو   به   الق�ام  �مكنك  ما   فكل  بنعم،   اإلجابة   مع   بالتعاون   تحد�دە  يتم  أن  �جب  أ�ض�
 التم��ل.  وكالة

ي   مف�د   أم  واق�ي   التوق�ت   هل •
؟  الوضع  ظل   �ف   النهائ�ة   والتقي�مات  المدة  منتصف  تقي�مات  هل  المثال،   سب�ل  ع�  الحا�ي

وعاتنا   لمجموعات  مف�دة  نتائج التقي�م س�منحنا  هل  متقار�ة؟  لها  المخطط  وعاتنا؟   و�رامجنا   م�ش  وم�ش
ي  القطري المكتب داخل  القرار  وصنع   لإلدارة بالنسبة  بالغة أهم�ة ذا  التقي�م �عت�ب   هل  •

 الوقت؟  هذا   �ف

 

ي  ك�ف  6.3 ف   الجمع �مكنيف  التقي�مات؟  بني
 

  ذات   التدخالت  تناول  أیًضا  یمكن  معًا.  جمعھا  ویمكن  نفسھا،  المخرجات  ضمن  لھا  المخطط  المشروعات  تقییمات  بعض  تندرج  قد
 تخصصي.  تقییم إطار في المتشابھة الموضوعات 

 
 منتصف  تقییمات بین الجمع أیًضا یمكنك فقط.   ةواحد ة مرجعی  ط وشر  صیاغة و  مختلفة مستویات على التشارك   أوجھ  استخالص یمكنك
 ولكنھا  مختلفة  تكون  التي  المشروعات  بین  فیما  المكتسبة  الخبرة  من  سیزید  مما  مماثلة،  مجاالت  في  لھا   المخطط   النھائیة  یماتوالتقی   المدة

 المشترك.  التقییم أنواع من نوًعا ھذا سیكون  مشروع. لكل محددة  التوصیات تكون أن یجب متشابھة.
 

  یتم  أن  ینبغي  المشروع.  توجھ  لدعم  مفیدًا  المدة  منتصف  تقییم  یظل  فقد  تمدیده،  یتم  وربما  19-كوفید  بسبب  المشروع  تنفیذ  یتباطئ  حین
 . 19- كوفید تقییم مالحظات في موضح ھو كما التقییم معاییر من األدنى الحد باستخدام ذلك

 

ي  هل 6.4
ات توثيق  علينا   ينب�ف ي  بالـكوف�د   المتعلقة التغي�ي

امج �ف وعات ال�ب  القط��ة؟  والم�ش
 

  18  مرور  بعد  أنفسنا  سنجد  وإال   وتوثیقھا.  19-كوفید  بسبب  القطري  بالبرنامج  یتعلق  فیما  محتملة  تغییرات  أي  تسجیل  للغایة  المھم  من
 تقییماتنا.  علیھ نؤسس ما فیھ لدینا لیس وضع في  المطاف نھایة في شھًرا

 

ك،  تقي�م  إلجراء  نخطط  كنا  6.5 وعات  بعض  تحصل  أن  الممكن  من  ،19-كوف�د  �سبب  ول�ن  مش�ت   ع�  الم�ش
وعات.  انتهاء توار�ــــخ تختلف  وقد  تكلفة  دون تمد�د   تقي�م؟  ب�جراء ذلك   بعد   نقوم ك�ف  الم�ش

 
 لمدة  تمدیدًا جمیعًا ُمنحوا إذا  مشروع. كل تنفیذ من مختلفة مراحل في مختلفة تحدیات 19-كوفید ویشكل اآلخر، عن مشروع كل یختلف

 إذا التقییمات. بین للجمع الكافیة المرونة لدیك تظل فقد ذلك، یحدث لم إذا أیًضا. التقییم ھذا تمدید في ترغب  أن المحتمل فمن شھًرا،  12
 مباشرةً. استشارتنا ویمكنك الفردیة، التقییمات إلى الرجوع علیك فسیتعین كذلك، األمر یكن لم

 

امج إعداد  طرق  بعض  تكي�ف   تم 6.6 ي  ماذا  . 19-كوف�د  �سبب ال�ب وعات؟  لتقي�م  بالنسبة  ذلك   �عيف  الم�ش
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  السبب   في  التغییرات  تسجیل  یجب  فقط.   جزئیة  بصورة  إال  تطبیقھا  یمكن  ال  التغییر  نظریة  كانت  إذا  للتقییم  بالنسبة  خاًصا  تحدیًا  األمر  یعد
 المتغیرة.  المشروعات مجموعة  فرضیات لفھم التقییم، أجل من الصلة ذات  والقرارات المنطقي

 
  مجموعة   تقییمات  أو  المنفصلة،  المشروع  تقییمات  المثال،  سبیل  على  مفیدة،   التقییمات  من  المختلفة  األنواع  تكون   أن  یمكن  للموقف،  ووفقًا

 أن   یمكننا  العالمي،  المستوى  على  اإلقلیمیة.   والتقییمات  القطري   للبرنامج  الالمركزي  التقییم  في  منفصل  قسم  تضمین  أو  المشروعات،
  مانحة  جھات مع أو المتحدة، األمم منظومة نطاق مستوى على  أو اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مستوى على 19- كوفید ماتتقیی  نتوقع

 أخرى. 
 

 الوطن�ة؟  التقي�م  قدرات مبادرة  مؤتمرات ستستمر  هل 6.7
 

  كما  المستقل.  التقییم  لمكتب  مھًما  اقًانط  ھذا  یعد  .2021  عام  في  التالیة   المؤتمرات  وستعقد  الوطنیة  التقییم  قدرات  مؤتمرات   سنواصل  نعم،
 لدعم   "العالمیة  التقییم  مبادرة"  یسمى   النطاق  واسع  تحالف   بشأن  الدولي  للبنك  التابعة  المستقل  التقییم  مجموعة   مع  شراكة  في   نشرع  أننا

  خالل   من  األخرى  المانحة  الجھات   من  مجموعة  مع  الدولي  البنك  جھود  بین  والجمع  ومھمة،  یةإضاف  بمصادر  الوطنیة  التقییم  أنظمة
 قریبًا.  المبادرة ھذه عن المزید تسمع أن ترقب استئماني. صندوق

 
 الوطنیین.  واالستشاریین األكادیمیة والمؤسسات األبحاث مراكز مع أفضل بشكل العمل مواصلة كیفیة أیًضا نستكشف سوف 

 

 األخرى والقضایا ئلةاألس 7
 

وعات تقي�مات  تكون  لماذا   7.1  إلزام�ة؟  التج��ب�ة  الم�ش
 

 األدلة.   على  المبنیة  واالستنتاجات  النتائج  على  المشروع  مقترح  یستند  أن  یجب  نطاقھ،  توسیع  إلى  یھدف  التجریبي  مشروعك  كان  إذا 
 التقییم.  ھي  النتائج ھذه على  للحصول طریقة  أفضل تكون ربما

 

  وتقي�مات  الوطن�ة  التقي�م  قدرة   تع��ز   بك�ف�ة  المتعلقة  الجوانب  للتقي�م  التوجيه�ة  المبادئ  تتناول   هل  7.2
 المستدامة؟  التنم�ة أهداف

 

  موقع   على  متاحة  ،وطنیة  تشخیص  أداة  إلى  إشارة  ھناك  ولكن  یة.الوطن   التقییم  قدرات  تعزیز  طریقة  للتقییم  التوجیھیة  المبادئ  تتناول  ال
 أو   للمقیِّمین  یمكن  القطریة.  المكاتب   مستوى  على  التقییم  قدرات  لتقییم  استخدامھا  یمكن  والتي  اإلنترنت،  على  المستقل  ییم التق  مكتب
 التقییم. ھذا على بناءً  القدرات تنمیة برامج إعداد تعزیز ویمكنك بھم، الخاصة  التقییم قدرات تقییم أیًضا اءالشرك

 

ي   ط��قة  أفضل  ما  7.3
ا   للم�ف ي   التقي�مات   تقار�ر   جودة  تقي�م   أجل  من  قدم�   عندما   المانحة،   الجهات  تج��ــها   اليت

ورة؟   قعاتنا تو   بهم  الخاصة  التقي�م عمل�ات  أو  التوجيه�ة  المبادئ تتبع ال   بال�ف
 

  التوصل  أجل  ومن التقییم علیھ یكون أن ینبغي الذي الشكل لمناقشة  ذلك، أمكن إن البرنامج بدایة من  مبكًرا، المانحة الجھات مع تواصل 
 المرجعیة.  الشروط في ذلك ذكر یمكن كما ونھجھ. التقییم عملیة تحدید یمكنك مرتقب، اتفاق ھناك یكون ال عندما اتفاق. إلى

 
 مع  مشاركتنا  من  كجزء  الثنائیة  التقییم  مكاتب  مع  عالقات لدینا  ألن   إلینا،  التحدث  المانحة  الجھة  من  تطلب  أن   یمكنك  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 نفسھا. التقییم مبادئ ونتشارك أخرى، شبكات
 

  س�اقات وال  البلدان  ع�ب   المعلومات  مشاركة  لتع��ز   ها تشاركلمو   التقي�م  تقار�ر   ع�  العثور   �مكننا   أين 7.4
ا   األقل  بالبلدان  يتعلق  ف�ما   المثال،  ب�لس  ع�  التقي�م،  وممارسات ي   البلدان  أو   نمو�

اع  بعد   ما   مرحلة  �ف ف   ال�ف
ي  البلدان أو  ي   اليت

 إ�سان�ة؟  أزمات من  تعائف
 

https://www.globalevaluationinitiative.org/
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
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  حسب   لتقییما  تقاریر  في  البحث  یمكنك  التقییم.  مصادر  مركز  زیارة  فیرجى  األخرى،  التقییم  تقاریر  على  االطالع  في   ترغب  كنت  إذا 
 التدریبیة.  والدورات اإلنترنت عبر ندواتنا سلسلة إلى االنضمام یمكنك كما والبلدان. الموضوعات 

 

 المعلومات؟  صحة   من للتحقق  المتابعة  ب�انات استخدام  �مكننا   هل  7.5
 

  الصلة   ذات  والبیانات  المعلومات  جمیع  على  المقیِّمون  یحصل  أن  للغایة  المھم  من   لذلك،  اإلمكان.  قدر  المتابعة  بیانات  استخدام  ینبغي   نعم، 
 التقییم. عملیة خالل ممكن وقت أقرب في بالمشروع

 

ي   االستثمارات  ُتعد   7.6
ا   المتابعة   �ف ا،  أمر� ي   ول�ن  مهم�

  إجراء   هل  للمتابعة.   ب�انات  تتوافر   ال   األح�ان  من   كث�ي   �ف
ي  لالستثمار  المناسب الوقت هو  التقي�م 

 الب�انات؟  من الن�ع هذا  جمع   �ف
 

  بین   التمییز  المھم  من  ذلك،  ومع  التقییم.  جودة  من  الجیدة  المتابعة  تحسن  أن  ویمكن  ،التقییمو  المتابعة  بین  وثیق   ارتباط  یوجد  بالتأكید، 
 أن  غيینب   األمر،  لزم  وإذا  بك.  الخاصة  التقییم  أسئلة  على  كثیًرا التقییم  في  جمعھا  یتم  التي  البیانات  نوع یعتمد  والتقییم.  المتابعة  مسؤولیات

 المكتب.  أو / و  بالمشروع الخاص  المتابعة نظام تحسین كیفیة بوضوح  التقییم توصیات تشرح
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