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 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج في تقييمال  وظيفة  .1
 

 للتقييم   المحدثة التوجيهية المبادئ إىل  مقدمة  .1.1
 

 للتقييم؟ التوجيهية المبادئ  تحديث سبب ما .1.1.1
 

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

 (. UNSDCF)  ةالمستدام التنمية مجال في  للتعاون المتحدة األمم  عمل وإطار اإلنمائي المتحدة

 
 اإلنمائي:  المتحدة األمم برنامج تقييم  لهيكل  خاصة  أهمية التالية  للوثائق 

 
  ، 2019  لعام  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  ،اإلنمائي   المتحدة   األمم   ببرنامج   الخاصة   المنقحة   التقييم  سياسة  ➢

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml .1 األساسية   لمبادئوا  التقييم  من  الغرض   التقييم  سياسة  توضح  

 به.  المرتبطة  والبرامج والصناديق  اإلنمائي المتحدة  األمم ببرنامج الخاص للتقييم المؤسسي الهيكل  وتحدد  له
  األمم   برنامج  التزام  المنقحة   المعايير  وتدعم 2020.2  لعام  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  ،والبيئية  االجتماعية   المعايير ➢

 والبيئية.  االجتماعية االستدامة بإدماج اإلنمائي المتحدة

  هذه   توفر  3. 2018  لعام   اإلنمائي،  المتحدة   األمم   برنامج  ، 2021- 2018  االجتماعي  النوع   في   المساواة   إستراتيجية  ➢
 اإلنمائي.  المتحدة األمم برنامج عمل جوانب جميع في  عياالجتما النوع  في  المساواة لدمج طريق   خريطة  اإلستراتيجية

 4. 2018 لعام اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج توجيهية.  مذكرة اإلنمائي. المتحدة األمم برنامج  في  لإلعاقة  الشاملة التنمية ➢

 .   بها يقوم التي األنشطة قوعم  وتنوع اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المقارنة  ميزة في   النظر التوجيهية المذكرة تتضمن

  األصلية   للوثيقة  مراجعة  هذه 2020، .5  ،(UNEG)  المتحدة  لألمم  التابع  التقييم  فريق  ،للتقييم   األخالقية  التوجيهية  المبادئ ➢

 . 2008 عام في  نشرت  التي

  تصميم   تم 6. 2018  لعام   المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  فريق   ، المؤسسات  في   جتماعياال  النوع   إدماج   تقييم   حول   توجيهات  ➢

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

  ومعاييره   المتحدة  لألمم  التابع  التقييم  فريق   قواعد 7. 2016  لعام   المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  فريق  ،ومعاييره  التقييم  قواعد ➢
 المتحدة.  لألمم التابعة التقييم هيئات لجميع موجهة تأسيسية  وثيقة عن عبارة

 والمساواة اإلنسان حقوق   المتحدة لألمم  التابع التقييم فريق يدمج ،2014 لعام المتحدة،  لألمم  ابع الت التقييم فريق ➢
  
 
   االجتماع   النوع ف

 
.   دليل  بمثابة ليكون  مصمم  متعمق كتيب   هذا  8التقييمات.  ف  

 ميدائ 
   تعديلها  أو  9المتحدة  لألمم التابع التقييم لفريق   متنوعة توجيهية  مبادئ إدخال تم  ،ذلك  عل   عالوة  ➢

  السنوات ف 
ة.   األخير

 
:   الرابط   عي    االطالع   يمكنك   1  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml  التاىل 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 2 and-social-erations1/undphttps://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/op- التاىل 

standards/-environmental 
: ا  الرابط عي   االطالع يمكنك 3 empowerment/undp-https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens- لتاىل 

2021.html-2018-strategy-equality-gender 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 4 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic- التاىل 

undp.html-in-development-inclusive-e/human_rights/disabilitygovernanc 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 5  http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 التاىل 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/2133 التاىل    الرابط عي   االطالع يمكنك 6
:  الرابط عي   االطالع يمكنك  7  http://unevaluation.org/document/detail/1914 التاىل 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1616 التاىل    الرابط عي   االطالع يمكنك 8
:   الرابط   عي    االطالع   يمكنك   9  documents-http://www.unevaluation.org/document/guidance  التاىل 

 اإلنمائي. المتحدة األمم برنامج تقييم وظيفة   ويصف اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج لتقييم  محدثة  توجيهية  مبادئ  1 القسم يقدم

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://unevaluation.org/document/detail/1914
http://unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards/
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/womens-empowerment/undp-gender-equality-strategy-2018-2021.html
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/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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   المساواة سياسة تقييم أداء مؤش   ، 2018لعام المتحدة، األمم ➢
 
 مستوى عل  المرأة وتمكي    االجتماع   النوع  ف

  على   المرأة   وتمكين  االجتماعي  النوع   في   المساواة   سياسة   تقييم  أداء   مؤشر   تطوير  تم 10. فني  توجيه   (.  )SWAPومةالمنظ 

 والبرامج.   السياسات داخل المرأة وتمكين االجتماعي النوع في  المساواة تحقيق هدف لتعزيز كوسيلة المنظومة  مستوى
  أفضل   معايير   ،(OECD)  والتنمية  االقتصادي   التعاون  لمنظمة   التابعة   التنمية  لتقييم  (DAC)   اإلنمائية  المساعدة   لجنة   شبكة ➢

  منقحة   تعريفات  التحديث   هذا   يتضمن 11. االستخدام  ومبادئ   المنقحة   التقييم   معايير   تعريفات  ، 2019  لعام   أفضل،   لتقييم 
  باريس   واتفاق   2030  لعام   المستدامة  التنمية  أعمال  جدول  ذلك  في   بما  الجديدة،  السياسة  أولويات  ويعكس  التقييم  لمعايير
 للمناخ.

  اإلنمائي   المتحدة   األمم   برنامج ل     اإلدارية   عمليات ال و   برامج ال  وإجراءات   سياسات   ، 2018  لعام   اإلنمائي،  المتحدة   األمم  برنامج ➢

امج المشاري    ع  إلدارة  12  ( POPP)  ة المحدث   تحديث  عن  الناتجة  التغييرات  التوجيهية  المبادئ  هذه  تعكس PPM( .13(  والبر

    . 2018  عام في  والعمليات البرامج وإجراءات   سياسات
  أداة  هذا  التعاون  إطار  يُعد 14المستدامة.   التنمية  مجال  في   للتعاون  المتحدة   األمم  عمل  إطار  ،2019  لعام  المتحدة،  األمم ➢

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

  المتحدة   األمم  لبرنامج  اإلستراتيجية  والخطة  2030  عام  أعمال  وجدول  (sSDG)  المستدامة  التنمية  أهداف  تنعكس   كما ➢

 التوجيهية.  المبادئ  هذه في  152021 إلى 2018 من لألعوام اإلنمائي،

 

 للتقييم؟ التوجيهية المبادئ  تستهدفهم  الذين من  .1.1.2
 

 الجمهور:  من متنوعة مجموعات  للتقييم التوجيهية المبادئ تستهدف

 
 القطرية.  والمكاتب  اإلقليمية والمكاتب  ،  الرئيسيالمقر  ومكاتب أقسام ذلك  في  بما البرنامج، وحدات ➢

  يشمل   .الرئيسي  والمقر  اإلقليمية  والمراكز  اإلقليمية  والمكاتب  القطرية  المكاتب  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  موظفو ➢
 في:   المشاركين والمدراء والبرنامج  المشروع موظفي  هذا

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

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

  ن والممثل  بونوا  المقيمون،  الممثلون  ذلك   في  بما  القرار،   صنع  عملية  في  (M&E)  والتقييم  المتابعة  وتستخدم  جودتها،

 البرامج.  و  القطاعات و النتائج مدراءو ن،والمقيم

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

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

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

 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 10  http://www.unevaluation.org/document/detail/1452 التاىل 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 11  pdf-dec-criteria-evaluation-https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 التاىل 
:  الرابط عي    االطالع يمكنك12  xhttps://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.asp التاىل 
:  الرابط عي    االطالع يمكنك 13 447e-9793-https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-8959-  التاىل 

0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit 
:   الرابط عي   االطالع يمكنك 14 cooperation-development-sustainable-nations-https://unsdg.un.org/resources/united- التاىل 

guidance-framework 
:   الرابط   عي    االطالع   يمكنك   15  /http://strategicplan.undp.org  التاىل 

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://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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  األمم  برنامج  سياق  في  بالتقييم  الخاصة   والعمليات  والمعايير  التوجيهية  المبادئ  فهم  إلى  بحاجة  هم  الذين  والباحثون  المقي ِّمون ➢
 اإلنمائي.  المتحدة

 

 للتقييم المحدثة التوجيهية المبادئ  هيكل .1.1.3
 

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

 
.  المتحدة  األمم برنامج  داخل  الحوكمة  وهيكل التقييم وظيفة عل عامة نظرة   1 القسم  يقدم  ▪  

 اإلنمائ 
.  حدةالمت  األمم  برنامج خالل  من  إجراؤه يتم   الذي للتقييم  المختلفة األنواع بإيجاز   2 القسم  يوضح ▪  

 اإلنمائ 
 التقييم.  تخطيط عمليات بالتفصيل  3 القسم  يوضح ▪
 واستخدامها.  وتنفيذها  التقييمات إعداد  كيفية بالتفصيل  4 القسم  يوضح ▪
اف وتنفيذها  الالمركزية التقييمات  بإعداد  المتعلقة  والمسؤوليات  األدوار  بالتفصيل  5 القسم  يوضح ▪  عليها.  واإلش 
 للتقييمات.   السنوي الجودة ييمتق  عل عامة   نظرة  6  القسم يقدم ▪
   7  القسم ينظر  ▪

 
 . التقييم  حول الشائعة األسئلةقائمة ف

 
  األمم   برنامج  سياسة   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

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

 اإلنمائي.

 

    تقييم ال  وظيفة .1.2
   المتحدة األمم برنامج ف 

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

 

 بالتقييم؟ المقصود ما .1.2.1
 

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

  مجال   أو  قطاع  أو  فنية  مسألة  أو   موضوع  أو   سياسة  أو   إستراتيجية
 النتائج  من  كل  تحقيق  مستوى  يحلل  كما  مؤسسي.  أداء  أو  عمل

 النتائج  سلسلة  فحص  خالل  من  المتوقعة،  وغير  المتوقعة
 معايير   باستخدام  السببية،  والعالقة  السياقية  والعوامل  والعمليات

  واألثر   والكفاءة   فعاليةوال  16واالتساق   الصلة   مثل   مناسبة
  ومفيدة   موثوقة  معلومات   التقييم  يوفر   أن  ينبغي  واالستدامة.

  وتوصياته   نتائجه  دمج  إمكانية  تتيح  والتي  األدلة   إلى  ومستندة
  لمنظمات   اصنعلقرار  عمليات  في  المناسب  الوقت   في  وخبراته

 17المصلحة.  وأصحاب

 
 
 
 

  المتحدة  األمم   برنامج يقوم   لماذا  .1.2.2

 تقييم؟ بإجراء اإلنمائي
 

 التقييمات   تساعد   المستدامة.  البشرية  بالتنمية  النهوض  نحو  تقدم  إلحراز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  األهمية  بالغ  أمًرا  التقييم  يعد
  وأهداف   2030  أجندة   ودعم  اإلنمائي  المتحدة   األمم  لبرنامج  اإلستراتيجية  الخطة  مع  المؤسسية  والمبادرات  األهداف   توافق   ضمان  على

 
   يةاإلنمائ المساعدة والتنمية/لجنة االقتصادي التعاون منظمة خالل من "االتساق" معيار  تقديم تم 16

   األنشطة توافق إىل يشير  . 2019 عام ف 
  قطاع أو  بلد  ف 

 pdf-dec-criteria-evaluation-https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 عل:  االطالع يمكنك كما   مؤسسة.  أو 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 المتحدة، لألمم التابع التقييم فريق ومعايير  قواعد   17

 التعلم

 الشفافية

 برنامج في التقييم
 المتحدة األمم

 اإلنمائي

 المسؤولية

 

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

 

 أفضل.  بصورة  القرار صنع  عملية لدعم المصلحة،  أصحاب  وبين  مؤسستنا داخل  التعلم لتعزيز سيلة و •

  اإلنمائي   المتحدة  األمم   برنامج  مساءلة  على   المصلحة  أصحاب  قدرة  وتعزيز  والشفافية،  للمسؤولية  ضروريًا  أمًرا   ويعد  •
 اإلنمائية.  مساهماته عن

  األدلة   توليد   خالل  من  الفشل.   أو   النجاح  وسبب   ينجح  لم   وما   نجح   ما  حول   واقعية  معرفة   توليد   إلى  يهدف   ما   وغالبًا  •
  مستنيرة   إدارية  قرارات   اتخاذ  من  اآلخرين  المصلحة   وأصحاب   البرامج  مديري  التقييمات  تُمّكن  الموضوعية،  والمعلومات

 إستراتيجية.  بصورة والتخطيط 

 

 الفعال للتقييم الداعمة  العوامل 
 

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

 
  )نظرية  جيد  برنامج أو  مشروع نتائج إطار  عن عبارة  البداية نقطة  تكون عندما  فائدة  وذا  الجودة  عالي التقييم يكون  أن  احتمالية تزداد 

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

 بزمن.

 

 

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

 
 األمم  كيانات  لجميع  توجيهية  مبادئ  عن  عبارة  اإلعاقة  وشواغل  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  في   المساواة  تعزيز  ألن  ونظًرا

  األمم   لبرنامج  الخاصة  التقييم  سياسة  في بوضوح  تناوله  تم  ما  وهذا  التقييمات.  جميع في  المترابطة  القضايا  هذه  إدراج  فيجب  المتحدة،
 التوجيهية.  المبادئ  هذه أجزاء  جميع  في  الصلة ذات  األقسام  جميع في  التفاصيل من  مزيد توفير سيتم اإلنمائي. المتحدة

 
 

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

ا؟  األوسع  والتقييم والمسؤولية الرقابة وظائف مع التقييم يتناسب كيف
ً
 نطاق

  غراض أل  تستخدم   والتي   والتقييم  والمسؤولية  الرقابة   ووظائف  أدوات  من   مجموعة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  المتحدة  األمم  تمتلك

 والوظائف.   األدوات هذه  على األمثلة بعض 2 الشكل  يوضح مختلفة. 
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 األخرى  والتقييم  والمسؤولية  الرقابة وظائف  على  أمثلة . 2 الشكل  

 
 . التقييمو  المتابعة بين واضح  فارق  هناك

  المخططة   األنشطة   بين  التعارض   أو   االتساق   حول   منتظمة   بتعليقات  الرئيسيين  المصلحة   وأصحاب  المدراء   المتابعة  تزود   •

 ونتائجه.  البرنامج وأداء والفعلية

 محددة.  ومعايير  شروط  على يعتمد مستقل حكم هو التقييم  •

  الجدول  يوضح  التقييم.  في  استخدامها وينبغي يمكن التي  والموثوقة  الصلة  ذات  البيانات توافر  في  التقييم أجل  من متابعة ال أهمية تكمن 

 18بإيجاز:  والتقييم المتابعة بين االختالفات  1

 

 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   •

  المحرز   التقدم   على   وتركز  العمل   تنفيذ   طريقة   نحو   تتوجه    •
 التنفيذ  لخطط  وفقًا 

  لمستويات   وفقًا   hgHi]ht  تقييم  يتم  النتائج  على   تركز   •
 أعلى 

 النتائج  مصفوفة  حسب جمعها يتم  اعتيادية  بيانات •

  مصادر   من  وبيانات   المستخدمة  المتابعة   بيانات  جمع  يتم   •
  متعددة  مصادر  استخدام  يتم و  وتفسيرها.  وتحليلها   متعددة
 للبيانات 

 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 . 2016 لعام المتحدة لألمم التابع التقييم فريق ومعايير  قواعد  من مأخوذة 18
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 عنها   واالستعالم  التغيير  ونظرية  السببية   األسئلة  تحليل  يتم • بالضرورة  السببية األسئلة  طرح  يتم  ال •

 )خارجية(  مستقلة  • )داخلية(   مستقلة ليست  •

 

  أجلها.   من  البيانات  جمع  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

 

 اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج في التقييمات  أنواع  .1.2.3
 

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

 
  األمم  برنامج  مستوى  على  التخصصية   والتقييمات 19( ICPEs)  القطرية   للبرامج  المستقلة  التقييمات  مثل  ،المستقلة  التقييمات .1

  والوكاالت  اإلنمائي  المتحدة  مم األ  برنامج  إدارة   عن  تماًما والمستقلة   ( IEO)  المستقل   التقييم  مكتب   أجراها   التي   اإلنمائي،  المتحدة

 المنظمة.  عبر المسؤولية  وتضمن  التعلم وتدعم موثوقة،  توصيات  القرار  صنع عملية المستقلة التقييمات تمنح التنفيذية.

 
  البرامج   ودعم  السياسات  مكتب  مثل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ومكاتب  أقسام  مختلف  أجرتها  التي  الالمركزية  التقييمات  .2

(BPPS )   ة المستقبلي   والخطط   البرامج  إعداد   أجل   من   المستفادة  الدروس   الستخالص   القطرية   والمكاتب  اإلقليمية   والمكاتب ،  

  هي   شهرة  أكثرها  ولكن  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  في  الالمركزية  للتقييمات  المختلفة   األنواع   تتوافر  المسؤولية.  ولضمان
 بذلك.  للقيام خارجيين تقييم استشاريي  تكلف  ولكنها بذاتها، التقييمات بإجراء  البرنامج أقسام  تقوم  ال  . ئجوالنتا المشروع   تقييمات

 
  والالمركزية،   المستقلة   للتقييمات  التنفيذية(  والطرق  المسؤولية   وحدود  المهام   ذلك  في  )بما  المؤسسية   الترتيبات  اختالف  من  الرغم  على

  المستقلة   التقييمات  أجل   من  العالقة   ذات   المعلومات   النتائج  تقييمات   وخاصة  الالمركزية،  التقييمات  توفر   بعضها.   وتعزز  تكمل   إنها  إال
 التقييم  مكتب  يقوم   المستقل.  التقييم  مكتب  يجريها  التي  اإلقليمية   البرامج  وتقييمات  المتخصصة  المواضيع  وتقييمات  القطرية  للبرامج
  أو   الصلة،  ذات  الالمركزية  التقييمات  مراجعات  ذلك  في  بما  القطرية،   الحالة  دراسات  بتنفيذ  المستقلة  التقييمات  إجراء  أثناء  المستقل
  الالمركزية   التقييمات  تعتمد  قد   المنطقة.   أو  بالبلد  الخاصة   الالمركزية  التقييمات  على   كبيرة  بصورة   واالعتماد  الوصفي   التقييم  نهج  تطبيق
 الصلة.  ذات الحالة  ودراسات المستقلة التقييمات في  المقدم التحليل  على كذلك

 
 للتقييم. المختلفة لألنواع  تعريفات الثاني القسم يقدم

 

 وطنية تقييم قدرات إنشاء
  التقييم   قدرات  بدعم  اإلنمائي  المتحدة   األمم  وبرنامج  المستقل  التقييم  مكتب  يقوم   والالمركزية،  المستقلة  التقييمات  إجراء   إلى  باإلضافة 

 . 69/237 العامة  الجمعية  قرار  مع يتماشى بما برنامجية كأولوية  أيًضا تحديدها تم  والتي الوطنية،

 
  المواطنين.   مسؤولية   لزيادة  فعالة   قطرية   أداة   تكون  أن   يمكن  الوطنية،  واألولويات   وف الظر   مع  يتناسب   بشكل   التقييم  وظيفة  تصميم  عند 

  يقدمها   التي  المساهمات   على  اعتماًدا  المستدامة،  التنمية  ألهداف  الوطنية   األولويات   نحو  المحرز   التقدم   سرعة   من  هذا  يزيد  أن  يمكن
 20الوطنيون.  البرلمانيون ذلك  في  بما اآلخرون المصلحة  وأصحاب ،الخاص والقطاع  المدني، والمجتمع  األصليون، السكان

 
  توفر  21اإلنترنت،   عبر   الذاتي  للتقييم   أداة   المستقل  التقييم  مكتب  طور   بها،  الخاصة  الوطنية   التقييم  قدرات  لتقييم  الحكومات  دعم  أجل  من

 يلي:  ما أجل من وعمليًا مرنًا  إطاًرا

 

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 

 
امج المستقلة التقييمات كانت  ،2018 عام قبل19 عرف القطرية للي 

ُ
 التنمية.  نتائج تقييمات  باسم ت

20 7 para ,http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 
21guidance.shtml#dighttp://web.undp.org/evaluation/  

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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d)  الوطنية.  التقييم بتشخيصات يتعلق فيما  الدول لتفضيالت  واالستجابة 

 
  مكتب   موقع  على   متوفرة   المؤتمر  إجراءات  السنوية.   نصف  الوطنية  التقييم  قدرات   مؤتمرات   بتنظيم  المستقل   تقييمال  مكتب   يقوم  كما

 22المستقل. التقييم

 

 ومعاييره وقواعده  المتحدة األمم  في التقييم  مبادئ .1.2.4
 

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

 مترابطة.  مبادئ  وتعد والمنفعة،

 
 بتنفيذ   يتعلق  فيما   المتحدة  األمم   لمنظمات   وشاماًل   مفصاًل   إطاًرا 24( 2016)   المتحدة   لألمم   التابع   التقييم   فريق   ومعايير   قواعد   توفر 

  اإلطار   أساس  على  للتقييم  التوجيهية  المبادئ   وهذه  اإلنمائي  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاصة   التقييم  سياسة  تعتمد  التقييم.  ووظيفة   التقييمات
 عليه.  المتفق

 
 للتقييمات   المتحدة لألمم التابع تقييمال  فريق قواعد  .2 الجدول  

 
  لألمم التابع  التقييم فريق قواعد

 المتحدة 
 موجزة  تفسيرات  

 

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

 . 2030 لعام المستدامة

 

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

 والمسؤولية.  المستنيرة القرار صنع  وعمليات المؤسسي  التعلم

 

  تشمل   صارمة.   ومنهجية  وحيادية  استقاللية  يتطلب  وهذا  بالمصداقية.  التقييمات  تتسم  أن   يجب
  أصحاب   تتضمن  بحيثو  بالشفافية،  تتسم  التي  التقييم  عمليات  للمصداقية  الرئيسية  العناصر
 األخالقي.  النهج  إلى باإلضافة  القوية  الجودة  ضمان وأنظمة  الصلة ذوي المصلحة 

 
22http://web.undp.org/evaluation/nec/nec.shtml  
كة  مهنية شبكة المتحدة لألمم التابع التقييم فريق يعد  23     بما  المتحدة،  األمم منظومة عي   التقييم وحدات تضم الوكاالت بير   مشير

  األمم إدارات ذلك ف 
 عل:  االطالع يمكنك كما   ومراقًبا.  عضًوا  50 حالًيا  وتضم لها.  التابعة ظماتوالمن وبرامجها  وصناديقها  المتخصصة ووكاالتها  المتحدة

http://www.unevaluation.org/about 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 ،2016 لعام المتحدة، لألمم التابع التقييم فريق ومعايير  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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  أي   إحداث   ودون  آخر   طرف  من  تأثير  أي   دون   عملهم   إجراء  إمكانية  للمقيمين  االستقاللية  تتيح
  المنظمة   تقييم  وظيفة   وضع  يتم  أن   يجب   ذلك،  إلى   باإلضافة   المهنية.   حياتهم  على   سلبية   آثار

 الكافية.  والموارد الخاص  أعمالها جدول  وتحديد اإلدارة،  وظائف  عن مستقلة بصورة

 

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

 بذلك.  القيام يتوقعون أو التقييم،

 

  وأخالقها   والثقافية  االجتماعية  البيئة  معتقدات  واحترام  النزاهة  معايير  بأعلى  التقييم  إجراء  يجب
 ضرار".   وال  ضرر  "ال  ومبدأ  االجتماعي  النوع  في  والمساواة  اإلنسان  حقوق  أجل  من  وعاداتها؛

 

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

 

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

 

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

 

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

 
  يحدد   المتحدة.   األمم  تقييمات  وظائف  جميع  لتحسين  إطاًرا   توفر  التي  ،التقييم  معايير   أيًضا  المتحدة  لألمم  التابع  التقييم  فريق   وحدد

 تطبيقها.  يتعين التي  الخمسة  التقييمات معايير 3 الجدول

 
 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

  وظيفة إدارة  : 2  المعيار
 التقييم 

 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 

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

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

  إجراء  : 4  المعيار
 التقييمات 

  وذات   المناسب،  الوقت   في  وموثوقة   صحيحة   معلومات  لتقديم التقييمات ُصممت   4.1
 التقييم  قيد  بالموضوع  صلة 
 التقييم قابلية تقييم إعداد يتم  4.2
 وخطته   وتصميمه  ونطاقه  التقييم غرض ذلك  في  بما مرجعية شروط توفير يتم  4.3
 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
  تصميم   في   االجتماعي   النوع   إدماج   وإستراتيجية   اإلنسان حقوق  على القائم النهج دمج تم  4.7

 التقييم 
 بالشفافية  وتتسم واضحة  عملية   خالل  من التقييم فريق  اختيار يتم 4.8
  نتائج   على ويحتوي  منطقية  بصورة  منظًما النهائي التقييم تقرير يكون  4.9

 األدلة  على قائمة  ت وتوصيا واستنتاجات
  واضحة   تكون  وأن   والتحليل، األدلة  على بشدة  التوصيات تستند أن ينبغي  4.10

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

 الجودة  معايير : 5  المعيار
 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 التقييم سياسة     المتحدة  األمم ببر
 اإلنمائ 

 
  قرارات   عن  الناشئة   2019،26  لعام  التقييم  سياسة  في  الموضحة  المبادئ  اإلنمائي  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاص  التقييم  يتبع  أن  ينبغي

 اإلنمائي.  المتحدة األمم لبرنامج التنفيذي المجلس  وقرارات العامة  الجمعية

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

 
  عن   منفصالً   ،التقييم  لميزانية  معياًرا  وتضع  والميزانية،  الوظيفة  من  كل  في  ،المتابعةو  التقييم  بين  التمييز  إلى  بوضوح  السياسة  تدعو 

 اإلنمائي.  المتحدة األمم  برنامج في  مرة  ألول والبشرية(،  )المالية  المتابعة  موارد

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

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

 

 

 http://www.unevaluation.org/document/detail/1915إطار كفاءة تقييم فريق التقييم التابع لألمم المتحدة،  على االطالع يمكنك كما 25
:  الرابط عي   االطالع يمكنك  26  http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml التاىل 
27http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml ، 27الفقرة . 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1915
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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  المستويات   على  البرامج  تغطي   التقييم،  خطط  من  سلسلة   خالل  من  للتقييم  موارد  تخصيص  على  السياسة  تنص  ذلك،  على  عالوة

 المستقل.  التقييم لمكتب األجل  متوسطة  التقييم  خطة  خالل من وكذلك  والعالمية،  واإلقليمية القطرية 

 

 اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  في لتقييم ا  إدارة  هيكل .1.2.5
 

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

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

 السنتين   لفترة  المالية   لمخصصات ا  على  المجلس   ويوافق   28". دورية  بصورة   للسياسة   مستقلة   مراجعات   بإجراء  ويكلف

  مستقلة   وبرامجية  تخصصية  تقييمات  المستقل  التقييم  مكتب  يقدم  السنوي.   عمله  برنامج  عن  فضاًل   المستقل،  التقييم  لمكتب
 االقتضاء.  حسب  مالحظات يقدم أو  اإلدارة  استجابة  على يوافق  الذي التنفيذي، المجلس إلى

  والمسؤولية   الرقابة  وظائف  بدعم  يقوم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع  اوظيفًي   مستقلة  وحدة   هو"  المستقل  التقييم   مكتب .2
  متطوعي  وبرنامج  المال   رأس   لتنمية  المتحدة  األمم  وصندوق  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وإدارة  التنفيذي  بالمجلس  المتعلقة

 ويضمنها  التقييم  بنتائج  التنفيذي  المجلس  وإبالغ  التقييمات  اء إجر  في  حريته  للمكتب  الهيكلي  االستقالل  يدعم  المتحدة.   األمم
 29". له

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

Center Resource ،   مكتب   يشارك  كما   التقييم.  قدرات   وتنمية  المعرفة   وإدارة  المؤسسي   التعلم  لدعم  المنتجات  ويطور  
 وشفافيتها  وفعاليتها  التقييم  وظيفة   موضوعية   تعزيز  على  يعمل   الذي  المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  فريق   في  المستقل  التقييم
 المتحدة.  األمم  منظومة نطاق  على

 التنفيذية؛  واألنشطة   اإلدارة  عن  استقاللها  ويضمن  التقييم،  وظيفة   نزاهة  ى عل  ")أ(يحافظ  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مدير  .3
  ا عليه  وافق  التيةالمالي   للمخصصات  وفًقا  المنظمة،  نطاق   على  التقييم  لوظيفة  كافية  مالية   موارد  تخصيص  يكفل   و)ب(

  في   المنظمة   استثمرتها  التي   رد الموا  حجم   عن  المجلس   إلى   سنوية   تقارير  ويقدم   المستقل،  التقييم  لمكتب   التنفيذي  المجلس 
  المتحدة   األمم  برنامج  أداء  لتقييم  الالزمة   والمعلومات  البيانات  إلى  مقيد  غير  وصول   على  المكتب  حصول  يكفل   و)ج(  التقييم؛

 30".والتقييم  للتدقيق االستشارية  الهيئة مشورة  مراعاة مع التنفيذي، المجلس  مع بالتشاور المكتب مدير يعين و)د(  اإلنمائي؛

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

 جميع   اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  إدارة  وتتخذ  مستقلون،  خارجيون  مستشارون  بالتقييمات  يقوم  أن  يتعين  العالمية.
 31".المعينين األشخاص  ونزاهة  العملية موضوعية لضمان الالزمة اإلجراءات

امج،  ودعم   السياسات   مكتب  يقوم .5   امج برن  إدارة   بير    االتصاالت  بتنسيق"  ، به  الخاصة  التقييمات  إجراء  إىل  باإلضافة  البر
    المتحدة   األمم

نامج   الالمركزي   التقييم   وظيفة   بشأن  اإلقليمية  للمكاتب  المشورة   ويقدم  المستقل   التقييم  ومكتب   اإلنمائ    لي 
.   المتحدة  األمم  

    مع  المكتب  يعمل  اإلنمائ 
    المتحدة   األمم  برنامج  لوحدات  التابعير    والتقييم  المتابعة  موظف 

  لضمان   اإلنمائ 
 ألقسام   التوجيه   ،  اإلقليم    المكتب  مع   التعاون ب  ،   المستقل  التقييم  مكتب   ويقدم  صحيحة.   بصورة  التقييم   خطط   تنفيذ 
    المتحدة  األمم  برنامج

ات  التقييم  نتائج  استخدام  بشأن  اإلنمائ    والمسؤولية   المؤسس    القرار   صنع  عملية لتحسير    والخي 
ات  ويلخص .   التعلم  أجل  من  التقييم  خي    والتقييمات   المستقلة  للتقييمات  اإلدارة  استجابة  تنفيذ   يتابع  كما   المؤسس 
   الالمركزية
  اإلنما   المتحدة األمم برنامج  ف 

 32" ئ 

 
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 
32  ,tion/policy.shtmlhttp://web.undp.org/evalua39 الفقرة 
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  وتنفيذ  التقييم  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

 
  المقيمير    والممثلير    اإلقليمية  المكاتب  )مديري  القطري  للمكتب  العليا   واإلدارة  اإلقليم    المكتب  من  كل  عاتق  عل  تقع .7

( والمديرين     تنفيذها  وضمان تقييمال  خطط تطوير   عن  والمساءلة المسؤولية القطريير 
 
 المناسب.  الوقت  ف

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

 يلي:  ما بشأن اإلنمائي المتحدة

 
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 

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

 التقييم.  سياسة  حماية  على تساعد  أنها كما سنويًا.

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

 
اف التقييم دعم عن مسؤول يكون والتقييم،  للمتابعة مسؤول وجود  اإلقليمية المكاتب تضمن أن يجب33 .  ىالمستو  عل عليه،  واإلشر    اإلقليم 

 تكون أن وينبغ 
 التقييم.  قدرات أو  التخطيط أو  والتقييم،  المتابعة أو  النتائج،  عل قائمة إدارة للديه

34 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml، 55و 53 الفقرتان 
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