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   ةالالمركزي اتالتقييم 2
   المتحدة األمم برنامج  ف 

 اإلنمائ 
 

 

 المقدمة  2.1
 

  مع   يتماشى  بما  متنوعة،  نُهج   باستخدام  مختلفة،  مستويات  على  التقييمات  من  متنوعة  مجموعة  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  ينفذ 
  متنوعة   مجموعة   على   بها  الخاصة   التقييم  خطط   اشتمال   ضمان  القطرية،   لمكاتب ا  سيما  ول   البرنامج،  وحدات   على   ينبغي  التقييم.  خطط 
  الخبرة   واكتساب  المساءلة  يدعم  وهذا  القطري.  البرنامج  دورة  خالل  التقييم  نتائج  من  واسعة  مجموعة  على  للحصول   التقييم  نُهج  من

  قواعد ب   اإلنمائي  المتحدة   األمم   برنامج  تقييمات  جميع  تلتزم  أن  يجب   ككل.   والمنظمة   إلقليموا  الدولة   داخل   العمل   لتعزيز   والمعرفة 
 1. 2016  لعام المتحدة لألمم التابع التقييم فريق  ومعايير

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يجريها التي التقييمات أنواع . 1 الشكل  

 
 
 

 

  حقوق  قضايا  بإجرائها يكلف أو  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يجريها  التي التقييمات جميع تدمج أن  يجب
  األمم منظومة  نطاق  على العمل خطة متطلبات  لتلبية واإلعاقة   االجتماعي، النوع  في  والمساواة   اإلنسان،
  األمم وإستراتيجية  2المرأة، وتمكين الجتماعي النوع  في  المساواة  تقييم أداء مؤشر  بشأن ( SWAP-UN) المتحدة

  جميع  وفي   مجال في المرأة وتمكين الجتماعي  النوع  في  المساواة دمج يعد  3اإلعاقة.  منظور  إلدماج  المتحدة

 التقييم. عملية في  مهمة  أولى  خطوة  (TOR)  المرجعية  الشروط  أقسام

 
 
 
 

 
1  http://unevaluation.org/document/detail/1914 
2http://www.uneval.org/document/detail/1452  
3ility_Inclusion_Strategy_english.pdfhttps://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disab   

 للتعاون المتحدة األمم إطار تقييمات
 اإلقليمي البرنامج تقييمات/  المخرجات تقييمات القطري البرنامج وثيقة تقييمات المستدامة التنمية مجال في

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

 المشتركة التقييمات النتائج على المركزة التقييمات التخصصية التقييمات
 الجهات من المفوضة التقييمات
 متعددة والمنظمات المانحة

 األطراف

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

 

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 

  في   الجتماعي  النوع  تراعي   لم  التي  المشاريع  تقييم  في  حتى  ذلكو  الجتماعي،  النوع  يراعي  نهًجا  التقييمات  جميع تكفل  أن  يجب
  في   الجتماعي  النوع  في   والمساواة   اإلنسان  حقوق   "دمج  المتحدة،   لألمم  التابع  التقييم  لفريق  التوجيهية   الوثيقة   تقدم  تصميمها.
  في   الجتماعي  لنوع ا  عنصر  وإدراج   ومجاله،  وسياقه   وأهدافه   التقييم  غرض   في   العناصر   هذه  دمج  كيفية  على   أمثلة  التقييمات"
 القياسية.  التقييم معايير

 
  ،2018 أبريل  المتحدة، األمم منظومة  نطاق  عىل العمل  خطة تقييم  أداء  لمؤشر  الفنية  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 

 
  اإلنمائية   المساعدة  (/لجنةOECD)   والتنمية  القتصادي  التعاون  بمنظمة  الخاصة  التقييم  لمعايير  التقييمات  جميع  بتطبيق  بشدة  يوصى

(DAC)   التعاون   منظمة   قامت   ،2019  عام  في   أدناه.   2  المربع  في  الموضحة  والستدامة  والكفاءة   والفعالية  والتساق   ةالصل   وهي  

  أفضل   معايير“  في  ونُشرت  أكبر،  بصورة  وتحديدها  بها  الخاصة  التقييم  معايير  بمراجعة  اإلنمائية  المساعدة  والتنمية/لجنة   القتصادي
 التساق.  وهو  جديد، معيار وإضافة 4  لالستخدام"، ومبادئ  المنقحة مالتقيي  معايير تعاريف  أفضل: لتقييمات

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

  التدخل   أهداف  استجابة مدى  الصحيحة؟  باألمور   ( التقييم  مواضيع   من  وغيره  البرنامج   المشروع/   مثل ) التدخل  يقوم  هل  الصلة:

  ومدى   الشريكة،  والمؤسسات  بالمستفيدين  الخاصة  وتلك  والوطنية  العالمية  واألولويات   والسياسات   لالحتياجات  وتصميمها

 الظروف.  تغير  مع بذلك القيام في استمراريتها

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

  ذلك   في بما  ونتائجه،  أهدافه،  به  يحقق  أن  يتوقع   الذي  المدى  أو  ألهدافه،  التدخل   تحقيق   مدى    أهدافه؟  التدخل   يحقق  هل  الفاعلية:  

 الفرق.  عبر متباينة نتائج أي

  اقتصادية   بطريقة  النتائج،  به   يحقق  أن  يحتمل  الذي  المدى   أو  للنتائج،  التدخل   يق تحق  مدى  الموارد؟  استخدام  جودة  مدى  ما  الكفاءة: 

 المناسب.  الوقت وفي

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

 
 

 
 
 

 
:   الرابط عبر  االطالع يمكنك  4  pdf-dec-criteria-evaluation-http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised.2019 التال 

جمة  : pdf-arabic-criteria-evaluation-valuation/revisedhttps://www.oecd.org/dac/e.2021التال   الرابط عىل العربية اللغة إل ومبر

 

 (. 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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   للتعاون  المتحدة األمم  إطار  تقييمات 2.2
  للمساعدة المتحدة  األمم إطار  /  المستدامة التنمية مجال ف 

 اإلنمائية 
 

 

  الرقابة في  تساهم القطري  المستوى على  المنظومة نطاق  على  مستقلة عملية هو  التعاون إطار  تقييم
 النظام.  مستوى على  الجماعي والتعلم  والمساءلة   والشفافية 

 
  ( UNDAF)  اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة   األمم  إطار  محل    -   المستدامة  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  إطار   -   UNSDCF  حل  

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

 
 والمجال   الهدف 
  ( CCA)  المتحدة   لألمم  الموحد  القطري   التقييم  تقرير  المستدامة  التنمية  مجال   في  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقييمات  تستخدم

  ودائمة  ومتسقة  نافعة  مساهمة  قدم  قد  التعاون  إطار  كان  إذا  وما  المقصودة(،  )وغير  المتوقعة  النتائج  نحو  المحرز  التقدم  لتقييم  كمعيار
 6. 2030 عام أعمال  جدول   نحو الوطنية التنمية وعمليات  المتحدة األمم لمنظومة  الجماعية بالنتائج يتعلق  فيما التكلفة  حيث من وفعالة 

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

 وتحسينه.  اإلنمائي البرنامج إعداد  لتوجيه المعرفة وتوليد  والكفاءات، المشترك  العمل وتعزيز المحققة، النتائج بشأن الشفافية  من أكبر

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

  أساًسا   التقييمات  هذه  توفر  عة، الضائ   والفرص  والتداخالت   الفجواتو  التضافر  أوجه  تحديد  خالل  من  والنتائج.  العملية  حيث  من  التعاون 
 . والبيئية  االجتماعية الحماية جهود  دعم في  دوًرا لها أن كما والنتائج.  لألداء المستمر التحسين لدعم النقدي  لالستقصاء

 
 التوجيهية  والمبادئ   المنهجية 

  ومعايير   وقواعد  للتقييم  الدولية  الممارسات  أفضلب   المستدامة   التنمية  مجال  يف  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل   إطار  تقييمات  تلتزم  أن  يجب
  األمم   منظومة   نطاق  على العمل  وخطة 7التمويل،   باتفاق  الخاصة  التقييم  مؤشرات   تعكس  أن  وينبغي  المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  فريق

 9اإلعاقة.  إلدماج  المتحدة  األمم وإستراتيجية 8المرأة وتمكين الجتماعي النوع  في  المساواة بشأن المتحدة

 
 
 

 
   المتحدة األمم امجبرن عن المتحدة لألمم المقيم المنسق منصب فصل بعد   5

    اإلنمائ 
 اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم إطار  تسمية أعيدت ، 2019 عام ف 

   للتعاون المتحدة األمم إطار  باسم
  العامة لألمانة التابع المتحدة لألمم المقيم المنسق مكتب يقوم جديدة.   توجيهات وصدرت المستدامة التنمية مجال ف 

   للتعاون المتحدة األمم إطار  وتوجيه تطوير  عملية بتنفيذ  المتحدة لألمم
 المستدامة.  التنمية مجال ف 

6 2019_1.pdf-June-Final-Guidance-Internal-Framework-tionCoopera-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 
8pswa-women-empowerment-and-equality-gender-plan-action-wide-system-https://www.unsystem.org/content/un   
9n.org/en/content/disabilitystrategy/https://www.u   

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 

  إلطار   المصاحبة   الحزمة   من  8  والفصل  الداخلي،  المستدامة  التنمية  مجال   في  للتعاون  المتحدة   األمم  عمل   إطار   توجيه   من   6  الفصل 
  حول   المعلومات  من  مزيًدا  يقدمان  )التالية(،  الموحدة   والمرفقات   المستدامة  التنمية  مجال   في  للتعاون  المتحدة   األمم  عمل   إطار  تعاون
 ييماتلتق  ونماذج  أدوات  المصاحبة  الحزمة   ستتضمن    المستدامة.  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل   إطار  تقييم  تخطيط
 ذلك:  في  بما التعاون  إطار

 

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

 الصلة:  ذات  الوثائق

   للتعاون المتحدة األمم  عمل   إطار  توجيه  ▪
 
 10المستدامة  التنمية مجال ف

   المتحدة األمم تعاون  بإيجاز:   ▪
 
 11المستدامة  التنمية مجال  ف

 
 والتنفيذ  اإلدارة 

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

 
  فريق  مع لتعاونبا المستدامة، التنمية مجال في للتعاون  المتحدة األمم عمل   إطار تقييمات  المتحدة لألمم الُمقيم المنسق  مكتب  يدير 

  التنمية   مجال   في  للتعاون  المتحدة  األمم  إلطار   النهائي  التقييم  أن  من  التأكد  في  دورهم   ويتمثل  (. UNCT)  القطري  المتحدة  األمم

 : خالل  من  ومفيد مستقل  المستدامة

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

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

 
b)  التقييمات  وتنسيق  الوطنيين،  المصلحة  أصحاب  إلى  الوصول   وإمكانية  المطلوبة  المعلومات  ميعبج  مزود  مستقل  تقييم  فريق  توفير 

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

 
c)  على  النهائي التقييم عن  العلني اإلفصاح عن مسؤولون وهم  للمساءلة. رئيسية كأداة العمل وخطة للتقييم اإلدارة استجابة إصدار 

 الشاملة.  والنشر  التصالت  إستراتيجية من  كجزء القطري المستوى

 
 الرئيسية واإلجراءات  اإلدارة  استجابات 

 للتقييم.   والفعال   المناسب   الستخدام  لتحسين  مهمة   خطوة   المستدامة  التنمية  مجال   في   للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  إدارة   استجابة   تعد
  التوصيات   مراجعة  التقييم  في  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  القطري   المتحدة   األمم   لفريق  يمكن  اإلدارة،  استجابة   عملية   خالل   من

  استجابات   توضح   أن  يجب   مبرر(.   وجود  )مع   التوصيات   رفض  أو  اتخاذها،  يتعين  التي  واإلجراءات   المتابعة  خطوات  على   والتفاق
 القتضاء.  عند والنتائج الواقعية الزمنية األطر  وتحديد  المسؤوليات، وإسناد  ية،التال الخطوات بالتفصيل اإلدارة

 

 
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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 إلى   النهائية  المستدامة  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقييمات  بتحميل  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يقوم   أن  يجب 
  المتحدة   األمم   فريق   عليها  وافق   التي   الرئيسية   واإلجراءات   اإلدارة  ابة واستج  التوصيات   ذلك   في   بما   ،(ERC)  التقييم  مصادر   مركز

 اإلنمائي.   المتحدة   األمم  برنامج  بواسطة   المستدامة   التنمية  مجال   في   للتعاون  المتحدة   األمم  عمل  إطار   تقييمات  جودة   تقييم  يتم  ل  القطري. 

 

 

 

 

نامج  تقييمات 2.3  الالمركزي  القطري  البر
 

 

  للنتائج   اإلنمائي المتحدة األمم  برنامج تحقيق مدى تقييم على  القطرية للبرامج  الالمركزية التقييمات  تعمل
 فعالية مثل  رئيسية قضايا  التقييم  يفحص  القطري. المستوى على التنمية نتائج   في ومساهماته   المطلوبة
  اإلستراتيجي  والوضع عليها  والتأثير التنموية  النتائج  بلوغ  تحقيق في اإلنمائي  المتحدة  األمم برنامج
  األمم ببرنامج الخاصين  والتعلم المساءلة  في  التقييمات هذه  تساهم اإلنمائي.  المتحدة األمم  لبرنامج

 اإلنمائي.   متحدةال

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

 
 

 المدة لمنتصف القطرية للبرامج الالمركزية التقييمات
 

  المتحدة   األمم  برنامج  وضع  وكذلك  القطري،  البرنامج  وثيقة  في  المطلوبة  النتائج  تحقيق  في  الفعالية  مستوى   المدة  منتصف  تقييم  يقي ِّم
  العملية   هذه  تعد  كما  المسار(.   )تصحيح  األمر  لزم  إذا  التجاه  وتعديل   التقدم  لمراجعة  وسيلة  وكذلك  للمساءلة  أداة  هذا  يوفر  اإلنمائي.
 البرنامج. وتوجه اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تقدم حول  والشركاء   الحكومة مع الحوار  نطاق  لتوسيع فرصة

 
    والتنفيذ  اإلدارة 

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

 
  للسماح   اإلقليمية  أو   العالمية  لبرامجها   المدة   منتصف   تقييمات  إجراء   والممارسات   السياسة   أقسام و  اإلقليمية   المكاتب   تقرر   أن  يمكن  كما

 المسار.  بتصحيح

 
 

 النهائية  القطرية للبرامج الالمركزية التقييمات
 

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

 
 

 
 

   التقييم  ، 2018  النيجر،  ▪
 2018- 2014 اإلنمائية للمساعدة  المتحدة األمم إلطار  النهائ 

   التقييم ، 2017 موريتانيا، ▪
 2017 إل 2012  من  اإلنمائية، للمساعدة  المتحدة األمم إلطار  النهائ 

 2018-2016  ،2015-2011  مائيةاإلن للمساعدة  المتحدة األمم إطار  دورات تقييم  ، 2017  كمبوديا، ▪
 2016-2012 اإلنمائية  للمساعدة لمتحدة ا  األمم عمل  تقييم  ،2015 موزمبيق،  ▪
 اإلنمائية  للمساعدة المتحدة  األمم إلطار  المدة  منتصف تقييم  ▪
 2019- 2015  المدة، منتصف   مراجعة تقرير   ،2017 أفغانستان،  ▪

 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 
  مصحوبة   اإلنمائي  المتحدة  األمم   لبرنامج  التنفيذي  المجلس   إلى  تقديمها  يتم  التي   الجديد  القطري   البرنامج  وثائق  جميع  تكون   أن  ينبغي 
 12القطري.  البرنامج أداء استبيان أو المستقل القطري  البرنامج تقييم أو  القطري للبرنامج لمركزي بتقييم إما

 
 التوجيهية   والمبادئ المنهجية
  والتنمية/  القتصادي  التعاون  منظمة  تقييم  معايير  الالمركزي  القطري  للبرنامج  النهائية  والتقييمات  المدة   منتصف  تقييمات  تتبع  أن  يجب
  عن   نموذج   يلي   وفيما  التقييمات،  هذه   توجيه   بشأن   المحتملة   باألسئلة   قائمة  4  القسم   يتضمن  (. 2  المربع  )انظر   اإلنمائية  المساعدة   لجنة 

 . السئلة

 
 التقييم ألسئلة نموذج

 

 الصلة 

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

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

 الفاعلية 
 

نامج،   أهداف  تحقيق   نحو   تقدم  إحراز   تم  مدى  أي  إل •     بما   البر
 
    المساواة  ذلك  ف

 
  االجتماع    النوع  ف

ها  المرأة  وتمكي     الشاملة؟  القضايا  من   وغب 

ات النتائج  ما   •    )المذكورة  الرئيسية  والتغيب 
 
نامج  وثيقة   ف    القطري( البر

  والنساء   للرجال  تحقيقها  تم   التر

 الضعيفة؟  والفئات

 الكفاءة 

 13اقتصادية  بطريقة  ونتائجه  تدخالته  يحقق،  أن  المحتمل  من  أو  القطري،  البرنامج  حقق  مدى  أي  إلى •

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

 االستدامة

    المتحدة  األمم  برنامج  قام  مدى  أي  إل •
نامج   فوائد   استدامة  لضمان  آليات   بوضع   اإلنمائ    للنساء،   البر

 األخرى؟  الضعيفة والفئات والرجال

م  مدى   أي  إل • كاء  البر    للحفاظ   ذلك(  إل  وما   والموظفون  والموظفات  )المال    المستمر   الدعم  بتقديم  الشر

نامج؟  نتائج عىل   البر

 
 
 

امج المستقلة التقييمات 2.4  القطرية  للبر
 

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

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

    .الجديدين اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع القطري والبرنامج  المستدامة

 
 والتنفيذ  اإلدارة 
  خطط   في   إدراجها   يلزم  ال   وبالتالي  ة،ت وميزاني   المستقل  التقييم  مكتب  خطة   إطار  تحت   القطرية   للبرامج  المستقلة  التقييمات  تندرج

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

 المستدامة.  التنمية مجال في  للتعاون المتحدة  األمم  إطار  تنمية وعمليات  القطري 

 
12https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnit   
   االقتصادية الحالة تشب    13

ة األموال - المدخالت تحويل إل المعت   هذا  ف  ات،  ونتائج مخرجات إل - والوقت والخبر   حيث  من فعالة طريقة بأكب   وتأثب 
 التكلفة. 

:   الرابط عبر  االطالع يمكنك 14  results.shtml-development-of-http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment التال 
 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=461&Menu=BusinessUnit
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  لالنتهاء(   السابقة  )السنة  األخيرة  قبل  السنة  في  إجراؤها  ويتم  واحدة،   قطري  برنامج  دورة  القطرية  للبرامج  المستقلة   التقييمات  تغطي
  للموافقة   اإلنمائي  المتحدة   األمم  لبرنامج  التنفيذي  المجلس   إلى   المقدمة   الجديدة   القطرية   البرامج  وثائق   مع  وترفق   البرنامج.   دورة   من

 عليها.

 
 التوجيهية  والمبادئ  المنهجية 

 : القطرية  البرامج لتقييمات   رئيسية أسئلة   يلي فيما
 المراجعة؟  فترة  خالل  تحقيقها اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع القطري البرنامج ينوي  كان التي األهداف  ما •

 المرجوة؟ أهدافه   يحقق( أن  المحتمل من )أو  البرنامج حقق   مدى أي إلى  •

 النتائج؟ باستدامة يتعلف فيما  وكذلك إعاقته،  أو اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج أداء تعزيز في ساهمت  التي العوامل  ما •
 
 

 الالمركزية  القطرية البرامج تقييمات ألمثلة نموذج  : 5 المربع 

نامج لوثيقة المدة منتصف   مراجعة ،2020  نيبال،  ▪  2022 إل 2018 من   ،القطري البر
نامج  عمل خطة تقييم  ، 2019  كمبوديا، ▪ نامج التابع  القطري  البر ، المتحدة  األمم لبر  

 2018  إل 2016  من  اإلنمائ 
نامج ،2017  غانا، ▪ نامج التابع القطري  البر ، المتحدة األمم  لبر  

 2017- 2012 اإلنمائ 
نامج عمل  لخطة المدة منتصف  تقييم  ،2017 النيجر، ▪  2018- 1420  القطري البر
نامج عمل خطة  تقييم  ، 2017 توغو، ▪  2018 إل 2014  القطري، البر
امج المستقلة التقييمات جميع ▪  التقييم.  مصادر   مركز  موقع عىل  متوفرة القطرية   للبر

 

 

 

 المخرجات  تقييمات 2.5
 

 

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

 
 

 المخرجات  تعريف  :6 المربع 

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

  بما   اآلخرين،  المصلحة   وأصحاب   الحكومات   تدخالت   عن   تنتج  التي   اإلنمائية   الظروف   في   المرجوة   التغييرات   المخرجات   تصف "

  تحقيق   طريق   عن   نشأت   األجل   متوسطة   تنموية  نتائج   وتعتبر اإلنمائي.   المتحدة  األمم  برنامج  مثل   الدولية   التنمية   وكاالت  ذلك  في

  المستوى   على  سيتغير  ما  أو   تغير  لما  واضحة   رؤية  النتائج   توفر   الشريكة.  وغير   لشريكة ا   الجهات  مختلف  ومساهمات   النواتج

  بين   المؤسسي   السلوك   أو  األداء   في   بالتغيرات   ترتبط   ما  وعادة    زمنية.   فترة  خالل   معين   مجتمع  أو   بلد   أو   منطقة   في   أو   العالمي 

 المباشرة".  المشروع مدير لسيطرة  تخضع  وال   فقط  احدةو  وكالة  بواسطة  عادة   المخرجات  تحقيق يمكن ال  الفرق. أو األفراد

  بل   ،اإلنمائي  المتحدة  األمم   لبرنامج  التابعة  والمشروعات  البرامج  حققتها  التي  للنواتج  محصلة  المخرجات  تكون  ال  مهم: 

 . التغيير إلحداث النواتج الرئيسيون المصلحة أصحاب يستخدم عندما تحدث

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

 

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

 التالية.  البرامج إعداد ة لدور المستفادة والدروس  التغيير؛ لنظرية  المدة منتصف

 
  التنمية   مجال  في   للتعاون  المتحدة  األمم  إطار   مثل  بها،  وتسترشد  المستوى  عالية  للتقييمات  دلياًل   المخرجات   تقييمات  توفر   أن  يمكن 

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

 
 

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

 

  فرصة   وتوفر  المخرجات،  أحد  تحقيق  نحو  المحرز  التقدم  على  الضوء  المدة  منتصف  مخرجات  تقييمات  تسلط  أن  يمكن  •
  التقييمات   المدة  منتصف   مخرجات  تقييمات   تدعم  أن  يمكن  كما   المسار.  تصحيح  وفرص  المخرجات  تنفيذ  تحديات  لتحديد

 بهما.  وتسترشد   القطرية  للبرامج  الالمركزية والتقييمات  القطرية  للبرامج  المستقلة

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

 
 التوجيهية  والمبادئ   المنهجية 

  كنقطة  )المخرجات(   المخرج   اعتبار  عند   15عكسية.   بصورة   العمل و  تقييمها  المراد   )المخرجات(   بالمخرج   المخرجات   تقييمات  تبدأ

 ذلك:  في  بما المتغيرات، من عدًدا يُقيِّم أن للتقييم يمكن البداية،

 ل؛  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( 

 المخرج.  لمتابعة اإلنمائي تحدةالم األمم برنامج شراكة إستراتيجية  )د( 

 

 

ا الفردية، المشروعات بتحليل  المخرجات   تقييمات  تبدأ ال  النهج هذا  عن ينتج أن المحتمل  غير  من ألنه  نظر 

 المخرجات.  مستوى  على   يحدث عما   فقط تستعلم إنها  إذ كاملة.  أو  مفيدة  معلومات 

 

  والتساق   الصلة  وهي   اإلنمائية  المساعدة  والتنمية/لجنة  القتصادي   التعاون   منظمة   تقييم  معايير  المخرجات  تقييمات  تطبق   أن   ويتوقع

 يلي:  ما المخرجات  لتقييم المحتملة األسئلة بعض تتضمن قد  والستدامة. والكفاءة  والفعالية

 المحددة؟  النواتج أو المخرجات تحققت هل  (1
 المخرجات؟  نحو إحرازه مت  الذي التقدم ما  (2

 
15 UNDP المتحدة األمم برنامج مخرجات مستوى تقييم  ،  

  . 2011 لعام اإلنمائ 
Level%20_Evaluation_2011.pdf-http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome 

 

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

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome-Level%20_Evaluation_2011.pdf
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 تحقيقها(؟  عدم )أو المرجوة المخرجات  تحقيق في  ساهمت التي العوامل ما  (3
 المخرجات؟   في ومساعدته اإلنمائي المتحدة األمم برنامج نواتج ساهمت  مدى أي إلى (4
 الفاعلية؟ في ساهمت  يالت  العوامل ما ال؟ أم وفعالة مناسبة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج شراكة إستراتيجية كانت هل  (5

 

 المخرجات  لتقييمات   نموذج :7 المربع 

    المتحدة  األمم  برنامج  تدخالت  ليل  ،2020  موريتانيا،  ▪
  العامة   السياسات  وتقييم  ورصد   وتنفيذ   تصميم  لدعم  اإلنمائ 

 للفقراء  المنارصة
اكة  إطار  ،2019 تركمانستان،  ▪  التنمية  لتقييم الشر
    المتحدة  األمم  برنامج  مساهمة  تقييم  ،2019  ،السلفادور   ▪

    اإلنمائ 
 
  العام  االستثمار   وتنفيذ   لتخطيط  القدرات  تنمية  ف

  الوط  المستويي    عىل 
 األساسية  الصحية الخدمات إل والوصول   الشاملة التغطية عىل وأثره  والمحىل    ت 

 والبيئة  الطاقة مخرجات  تقييم  ،2019 لبنان،  ▪
انيا،  ▪  الديمقراطية الحوكمة جاتلمخر  المدة منتصف تقييم  ،2019  تب  

 

 

 

نامج  تقييمات 2.6  اإلقليم   البر
 

 

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

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

 
 التوجيهية  والمبادئ   المنهجية 

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

 
 
 

وع  تقييمات 2.7  المشر
 

 

  المخرجات في  ومساهمته المرجوة، نتائجه تحقيق  في  المشروع أداء مدى  المشروع  تقييمات تُقي ِّم
 . بها  المرتبطة التغيير  ونظريات 

 
  

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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 والمجال   الهدف 
 نواتج   بين  الموجودة  الروابط  تبين  كما  النواتج،  وإنجازات  المشروع  تنفيذ  ترتيبات  حول   مفيدة  معلومات  المشروع  تقييمات  توفر

 األشمل.  البرنامج مخرجات  في   ومساهمته المشروع 

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

ا  المشروع  تقييمات  يتؤد   البدائل.  في  النظر  أو  النتائج؛  عن   المساءلة  إلثبات  أخرى؛  بيئات ا   دور    الجهات   أمام  المساءلة  في  مهم 
 برنامج   من   التكاليف  تقاسم  شركاء  من  وغيرها  المانحة   الوكالت  تطلب  قد   المشروعات.  تمويل   في  المشاركة  والحكومات  المانحة 
  تتعلق   ألسباب  وذلك  والمانحين،  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بين  الشراكة  اتفاقات  في  التقييم  متطلبات  إدراج  اإلنمائي  المتحدة  األمم

 بهم.  الخاصة بالمساءلة

 
 والتنفيذ  اإلدارة 
  لجميع  بالنسبة  وخططه.  المشروع  وثائق  في   وتضمينها  المصلحة   وأصحاب  الشركاء   مع   المشروع   تقييم  ميزانيات   على   التفاق  ينبغي

 الصلة.  ذات المشروع  وثيقة   في والميزانيات   الخطط تضمين يجب  اإللزامية،  التقييمات 

   
 المشروع  تقييم إجراء  يتم متى 

  والمساءلة   التعلم  لضمان  وذلك  (، 1  الجدول  )انظر  أطول   لفترة  تمتد  و/أو  كبيًرا  ماليًا  استثماًرا  تمثل   التي  المشروعات  تقييم  ينبغي

  وصندوق   العالمي  البيئة  مرفق  حالة  في  كما  الشراكة،  بروتوكولت  تتطلبها  عندما  إلزامية  المشروعات   تقييمات  تكونو   النتائج.  وتحقيق

 األخضر.  المناخ  وصندوق التكيف

 

 

  هو  كما  تتجاوزها  أو معينة  مستويات إلى  المشروعات تصل  أن يتوقع عندما   إلزامية  المشروع تقييمات  تكون 

 أدناه:  الجدول  في  مبين

 

 اإللزامية  المشروع  تقييمات مستويات . 1 الجدول

 التقييمات  اإللزامية   المشروع تقييم  مستويات 

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

 النهائي التقييم و  المدة منتصف تقييم 

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

 النهائي التقييم أو المدة  منتصف تقييم

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

  المرحلة  إلى  النتقال قبل  واحد تقييم 17لحقة  أو ثانية مرحلة تدخل  التي  المشروعات 
 الجديدة

 للتوسع  سابق تقييم  نطاقها  توسيع  في   النظر يتم التي  التنمية مبادرات 

 
 التوجيهية   والمبادئ المنهجية

 
16https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0   
وع يدخل  17 ح عندما  ثانية مرحلة المشر وع موضوعية مراجعة خالل من النتائج،  نطاق توسيع يقبر وع خالل من أو  للمشر  جديد.  مشر

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=448&Menu=BusinessUnit&Beta=0
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  المساعدة   والتنمية/لجنة   القتصادي  التعاون  منظمة  تقييم  لمعايير  وفقًا  التالية   التوجيهية  األسئلة   ببعض  المشروع   تقييمات  تستعين  أن  يمكن
 (: 1 الملحق  ،4 القسم أيًضا )انظر المشتركة  والقضايا اإلنمائية

 

 الصلة 
وع كان  مدى أي إل ▪ نامج ومخرجات   ونواتج   الوطنية، التنمية أولويات مع  يتماشر   المشر   القطري، البر

اتيجية والخطة  نامج اإلسبر    المتحدة  األمم لبر
 المستدامة؟  التنمية وأهداف اإلنمائ 

 الفاعلية 

 الضعيفة؟  والفئات والنساء للرجال تحقيقها تم التي الرئيسية والتغييرات النتائج ما ▪
   المجاالت ما  ▪

وع فيها   حقق  التر   كيف  لذلك؟ الداعمة  العنارص  ه   وما لماذا؟ اإلنجازات؟ أعظم المشر

وع يمكن   يوسعها؟  أو  اإلنجازات هذه   من  يستفيد   أن للمشر

 الكفاءة 

   الوارد  اإلداري الهيكل كان  مدى أي إل ▪
 
وع وثيقة  ف   المشر

ً
   فعال
 
 المتوقعة؟  النتائج تحقيق  ف

  االجتماع   النوع  وقضايا  عامة،  بصورة  المساواة عدم  قضايا  لمعالجة الموارد  استخدام تم مدى أي إل ▪

 خاصة؟  بصورة

 االستدامة

وع  تدخالت   من   المستهدفون  والضعفاء  والنساء  الرجال  سيستفيد   مدى  أي  إل ▪   المدى   عىل   المشر

 الطويل؟ 

   الفوائد  عىل  للحفاظ واالقتصادية المالية  الموارد  ستتوفر  مدى أي إل ▪
وع؟  يحققها   التر  المشر

 
 

 المشروع لتقييمات   نموذج :8 المربع 

وع المدة منتصف تقييم  ،2020  باكستان، ▪ ات  فيضانات  نطاق توسيع   لمشر  المتفجرة  الجليدية البحب 
   التقييم ،2020 تونس،  ▪

ونية  المساعدة - النهائ   اإللكبر
    التقييم  ،2020  نيبال، ▪

    الضعيفة  المجتمعات  وإنعاش  المرن  اإلعمار   إلعادة  النهائ 
 )االتحاد   2015  بزلزال  بشدة  تأثرت   التر

(  األوروئر    
 الثائ 

وع  المدة   منتصف  تقييم  ، 2020  إلفريقيا،  اإلقليم    المكتب ▪     االتحاد   معاهدات  عىل  بالتصديق   "التعجيل  لمشر
  األفريقر

 وتوطينها" 
▪ ،  

   التقييم  ،  2020  هايتر
وع النهائ  وي    ج لمشر     االجتماعية  للرابطة البر

يم   ف   جب 
   التقييم ،2020 ،  السلفادور  ▪

وع  النهائ     االنتخابية الدورة "دعم  لمشر
 2019- 2018  السلفادور"  ف 

 

 

   األخض   المناخ وصندوق التكيف وصندوق  العالم   البيئة  مرفق تقييمات 2.8
 

 العالمي  البيئة مرفق تقييمات 
 

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

 

  دولر(   مليون   2  من   أكثر   قيمتها  تبلغ  التي   العالمي   البيئة  مرفق   بمنحة  تتمتع  )التي   الكبيرة  المشروعات   جميع   تُكمل   أن   يجب   •
 نهائيًا.  تقييًماو المدة منتصف  مراجعة البرامج وجميع

 500000  بين  قيمتها  تتراوح  التي  العالمي  البيئة  مرفق   بمنحة  تتمتع  )التي  المتوسطة  المشروعات  جميع  تُكمل   أن  يجب •
 المتوسطة.  للمشروعات اختيارية  المدة  منتصف مراجعات  نهائًيا. تقييًما دولر(  مليون 2و  دولر

 
 الرائدة.  لمنظمة ا تديره واحًدا تقييًما للمنظمات   المشتركة مشروعاتال تتطلب  

 

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

 
 والتوجيه   المنهجية 

  اتباعها.  يجب  التي  والنهج  اإلجراءات   المدة   منتصف 19وتقييمات 18النهائية   للتقييمات  المنفصل  العالمي   البيئة   مرفق  توجيه   يحدد

  من   ونموذج  التقييم،  وتقارير  المرجعية  للشروط   العامة   والخطوط   والنماذج  والمسؤوليات،  واألدوار  التقييم،  عمليات    التوجيه   شملي و
 التقييم. معايير مصفوفات

 

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

 . العالمي  البيئة مرفق وكالت بين النهائية التقييمات جودة  العالمي

 

 العالمي   البيئة لمرفق النهائية التقييمات  نموذج :10 المربع 
 

   والبحري   الساحىل   البيولوجر   التنوع   إدماج عىل  الحفاظ  ، 2020  الهند، ▪
   براديش  أندرا  والية ف 

   التقييم ،2020 بنغالديش، ▪
وع إلدراج المحمية المناطق نظام لتوسيع   النهائ   المهمة المائية البيئية النظم  مشر

▪ ،    التقييم ،2019  الصي  
   لمجموعة النهائ 

 الوطنية  -  الرطبة األراض 
   ريو  اتفاقية أحكام إدماج  ، 2019  األردن، ▪

 الوطنية  القطاعية  السياسات ف 

 

 التكيف   صندوق تقييمات
 

 والتنفيذ  اإلدارة 
  مقي ِّم   يجريه   الذي   النهائي  للتقييم  دولر(   مليون  عن  ميزانيتها  منحة   تزيد  التي   )تلك   التكيف   لصندوق   العادية   المشروعات   جميع  تخضع

 أربع  من  ثرأك  لها  المحدد  والبرامج   المشروعات  ستُجري"   يلي:  ما  على  التكيف  صندوق  تقييم  إطار  ينص  المنفذ.  الكيان  يختاره  خارجي

  تصل   )التي   الصغيرة  المشروعات  جميع  تخضع.”20 التنفيذ  نم الثانية  السنة  انتهاء  بعد  المدة  لمنتصف   مستقاًل   تقييًما  التنفيذ  من   سنوات

 مناسبًا. ذلك  التكيف صندوق  مجلس رأى  إذا  النهائي للتقييم الستعداد، منح مشروعات وكذلك  دولر(، مليون إلى

  تقييمات   إدراج  ينبغي 21المشروع.   اتفاقية  في  عليه  المنصوص  النحو  على  التكيف  صندوق  مجلس  إلى   النهائي  التقييم  تقارير  تقديم  سيتم 

  األمم   ببرنامج  الخاصة  اإلقليمي(  والمكتب  القطري  )المكتب  تقييم  خطط  في  التكيف  لصندوق  النهائية   والتقييمات  المدة  منتصف

 التقييم.  مصادر مركز إلى  يلهاوتحم  اإلنمائي  المتحدة

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

 
18 financedProjects.pdf-supportedGEF-http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP 
19//web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/midterm/Guidance_Midterm%20Review%20_EN_2014.pdfhttp:   
 framework-fund.org/document/evaluation-https://www.adaptation-/4 التالي:  الرابط عبر الطالع يمكنك  20

:  الرابط عبر  االطالع يمكنك 21  pdf-7201-October-in-amended-content/uploads/2017/08/OPG-fund.org/wp-https://www.adaptation.1 التال 

    

وعات  النهائية  التقييمات  بإجراء   الخاص  التوجيه ▪     للمشر
    المتحدة  األمم  برنامج  يدعمها   التر

  البيئة   مرفق  ويمولها   اإلنمائ 
 ،  2020 العالم 

وعات  المدة  منتصف  مراجعات  بإجراء  الخاص  التوجيه ▪     للمشر
    المتحدة  األمم  برنامج  يدعمها   التر

  مرفق   ويمولها   اإلنمائ 
 2014 ،العالم   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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 األخضر   المناخ صندوق  تقييمات 
 

 التوجيهية  والمبادئ   المنهجية 
 22حاليًا.   التطوير قيد األخضر المناخ صندوق  تقييم سياسة  

 والتنفيذ   اإلدارة 
  أو   القطري  المكتب  تقييم  )خطط  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  تقييم  خطط  في  األخضر  المناخ  صندوق  تقييمات  جميع  إدراج  ينبغي

 . التقييم  مصادر مركز إلى وتحميلها   اإلقليمي(  المكتب 

 

 

وعالم  تقييمات 2.9  األقطار المتعدد  شر
 

 

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

 
 والتنفيذ  اإلدارة 
 المشتركة  النتائج  في  مساهماتها  عن  مسؤولة  المعنية  المكاتب  فإن  المشروع،  إدارة  ألغراض   واحًدا  مشروًعا  اعتبارها  من  الرغم  على
  مكاتب   موافقة   مع  ، أدناه(  )انظر   المشترك   التقييم   لتنفيذ   مشابهه  التقييم  هذا   تنفيذ   طريقة  وتكون   السيناريو،  هذا  في   . متساو   بشكل
  وإعداد   المقيِّمين،  واختيار  المرجعية،  الشروط   صياغة   أجل   من   والتعاون  اإلداري،   الهيكل   على   المشاركة   اإلنمائي   حدة المت   األمم  برنامج
  الذي   اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  القطري   المكتب   يُسم ى  التوصيات.   تنفيذ  و   والمتابعة   اإلدارة،  استجابات  وتطوير  والنشر،  التقارير،

    التنسيق".  "مكتب به  لتكليفا ويصدر التقييم يدير

 
 
 

 المشاري    ع  مجموعة تقييمات 2.10
 

 

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

 
 

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

  التي   التدخالت  من  مجموعة  بتقييم  القطرية  المكاتب  أحد   يقوم  قد  المثال،  سبيل  على  القطري.  البرنامج  نتائج  إطار  في  مختلفة  بمخرجات
 المعززة.  الحوكمة  إلى  يشير أكبر مخرج  من جزء   وهو  القضائية، والسلطة   العدالة إلى الوصول  تعزيز في تساهم

 
 والتنفيذ   اإلدارة 

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

South%20Cooperation%20Projects.docx&action=default-country%20and%20South 
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 تقييمات  تمويل   من  بدلً   التقييم،  تمويل  في   المشاريع  من  العديد   مساهمة  إمكانية   مشاريع  لمجموعة   تقييم  إجراء   يتيح  قد  عملي،  منظور   من
 المتبع  النهج  إدراج و  األمر،  لزم   إذا   المشاريع   خالل   من  اتالميزاني   على   لتفاق واو   مسبقًا  لذلك  التخطيط   يجب    للمشروعات.   منفصلة

 المنفذة. بالوحدة  الخاصة  التقييم خطة في

 
  التقييم   خطط   في   إدراجها   ينبغي و  بها،  والتكليف   المشاريع  مجموعة   تقييمات   إدارة  اإلنمائي  المتحدة   األمم   لبرنامج  القطري   المكتب   يتولى

 التقييم.  مصادر  مركز  إلى  وتحميلها  اإلنمائي المتحدة   مماأل  ببرنامج الخاصة 

 

 

 التخصصية  التقييمات 2.11
 

 

  استمرار  لضمان  األهمية  بالغة  المجاالت  في اإلنمائي  المتحدة  األمم برنامج أداء  التخصصية  التقييمات  تقي ِّم
 أهمية لها  التي  المشتركة  الموضوعات من  أكثر  أو   واحد على  يركزون  وقد   التنموية.  النتائج  في المساهمة 

  النوع إدماج  مثل  ما،  بلد  في  النتائج مجاالت  أو المخرجات  من العديد عبر  معينة، مبادرة  أو مشروع ا تفوق
 الديمقراطية. الحوكمة أو  اإلنسان حقوق أو القدرات تنمية  أو االجتماعي

 
 

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

 
 والتوجيه   المنهجية 

  بمعايير   التقييم  أسئلة   تلتزم  أن  ينبغي  ذلك،   ومع  المطروح.   الموضوع  حسب   سئلتها وأ  ومجالها   التخصصية  التقييمات  أهداف   ستختلف 
  المربع   والستدامة)انظر   والكفاءة  والفاعلية   والتساق   الصلة   ذات   اإلنمائية  المساعدة   والتنمية/لجنة  القتصادي   التعاون   منظمة  تقييم
2 .) 

 
  التوجيهية   األسئلة  من  المزيد  يتوفر   المرأة.  وتمكين  االجتماعي  النوع  إدماج   حول  تخصصي  تقييم  إلجراء   التالية  التقييم  أسئلة  وضع  تم 
 . 4 القسم  في

 

 الصلة 

   المتحدة األمم برنامج  ساهم مدى أي إل ▪
   اإلنمائ 

    المساواة  تحقيق  ف 
  والنتائج االجتماع   النوع ف 

 والتنفيذ؟   السياسة مستوى  عىل  المرأة لتمكي    التنموية

   المتحدة األمم برنامج   يقوم مدى أي إل ▪
   االجتماع   النوع اهتمامات بتطبيق  اإلنمائ 

  تصميمات  ف 

وعاته برامجه/    ) مشر
(  نظرياتو  النتائج،  أطر   ف  ات وتحديد  التغيب  وعات مؤشر   ضمان أجل   من  للمشر

   الدخول عند   "الجودة
   المبادرات " تنفيذ ف 

؟  النوع تدمج التر  االجتماع 

 الفاعلية 

   المتحدة األمم  برنامج فعالية  مدى ما   ▪
   اإلنمائ 

   والمساهمة االجتماع   النوع إدماج تنفيذ   ف 
  التغيب   ف 

؟   المؤسس 

امج ساهمت  مدى أي إل  ▪ وعات البر نامج التابعة األخرى والتدخالت  والمشر   المتحدة األمم  لبر

  
   اإلنمائ 

   المساواة تعزيز  ف 
   االجتماع   النوع ف 

 األخرى؟  الضعيفة والفئات  رجالوال  النساء تفيد  التر

 الكفاءة 

   المتحدة  األمم برنامج مصادر  تكون  مدى أي إل ▪
  والموظفون/الموظفات،   والزمنية، )المالية، اإلنمائ 

ة ( بالنوع  والخاصة الفنية والخبر    المساواة عدم  لمعالجة كافية  االجتماع 
  االجتماع   النوع ف 

 ؟ لذلك  الجذرية واألسباب 

 االستدامة
   تستمر  أن المرجح من  أو  ستستمر  مدى أي إل ▪

امج فوائد  المستقبل  ف  نامج التابعة  البر   األمم  لبر

   المتحدة
وعاته اإلنمائ   المرأة؟  وتمكي    االجتماع   النوع بإدماج  يتعلق فيما  األخرى وتدخالته  ومشر
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 التخصصية  التقييمات نموذج  :11 المربع 

    المتحدة   األمم   برنامج  تدخالت   تحليل  ،2020  موريتانيا، ▪
    اإلنمائ 

 
.   بي     المساواة   تعزيز   ف انيا،الجنسي     ، 2018  تب  

نامج مخرجات عبر   االجتماع   النوع  ألثر   المدة منتصف تقييم  الثالثة  البر
    للحوارات  المواضيع    التقييم  ،2018  بنما،  ▪

ها   التر     المتحدة  األمم  برنامج  يشر
    اإلنمائ 

 
    بنما   ف

 
نامج  إطار   ف   القطري   البر

2016-2020 
امج  ودعم  السياسات  مكتب  ▪ نامج االجتماع   النوع  لختم الخارجر   قييمالت ،2017 ،البر    المتحدة األمم لبر

 اإلنمائ 

 

 

 األثر  تقييمات 2.12
 

 

  األسر  على المقصودة(  غير  أو المقصودة   السلبية، أو  )اإليجابية  التأثيرات األثر تقييم  يستكشف 
  أو البرامج  أحد مثل معين  إنمائي  نشاط خالل  من إنشاؤها تم  التي والبيئة  الفردية، والمؤسسات 
  مستوى على  المدى  متوسطة  التأثيرات  وكذلك   المدى  طويل األثر   إلى  التقييم  هذا  يشير  المشروعات.
 المخرجات. 

 
 والمجال   الهدف 
  تشمل  إنها  بل  المستهدفين. المستفيدين على  المباشرة  التأثيرات  تقي م أو  ل  أم  تحققت  قد  األهداف  كانت إذا  ما  فقط  األثر  تقييمات تقيس  ل

  جتمعات والم  والعائالت   األسر  على  المتتابعة  التأثيرات  ذلك  في  بما  النتائج،  سلسلة   مستويات  جميع  على  للتأثيرات   الكامل  النطاق 
  المخرجات   من  العديد  تؤدي   أن   يمكن  البسيط،  المنطقي   بالنموذج  يتعلق  وفيما  البيئة.   وعلى  الجتماعية  أو   التقنية  أو   المؤسسية   واألنظمة 
  مرحلة   في  األثر  تقييم  في  جميعها  أو  بعضها  تضمين  يتم  وقد  األثر،  إلى   النهاية  في   الوقت  بمرور  المدى(  ومتوسطة  )القصيرة  الوسيطة

  وظيفة ك  تستخدم  األثر  تقييمات  فإن  ل،  أم  المطلوب  العمل  تؤدي  اإلنمائية  المساعدة  كانت  إذا  ما  تحديد  خالل  منف   الزمن.   من  دةمحد
 مساءلة. 

 
 والتوجيه   المنهجية 

 إنمائي  هدف   أو  مخرج  في  تساهم  مشروعاتنا  من  العديد  إن  حيث  األثر  تقييمات  من  جدًا  ضئياًل   عددًا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يجري

  لوحدات   ينبغي  لألثر،  تقييم  إجراء  المتوقع  من  ويكون  المشروعات  تصميم  يتم  عندما 24إليه.  األثر  إسناد  يصعب  دوًرا  تؤدي  أو  أعم

  المشروع   قبل  ما  مستويات  األساس  خط  مقياس  سيعطي  ذلك.  توضح  أن  يمكن  التي  والمؤشرات  المتوقع  األثر  نوع  في  تنظر أن  البرنامج

  عدم   )أو  النهاية  في   صحتها  من  والتحقق  وفحصها   بانتظام  ومتابعتها  المشروع،  أهداف   في   ذلك  بعد  الواقعية  األهداف  ضمينت   ويمكن

 األثر. تقييم خالل من ا(صحتها
 

 25األثر. لتقييم مفصاًل  توجيًها المتحدة لألمم التابع التقييم فريق وضع 
 
 

 

كة التقييمات 2.13  المشبر
 

 

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

 26المشتركة.  التقارير   إلعداد   الموارد تجميع وبين  التقييم   عملية   في التعاون  بين  "التشارك" 

 

 
   المتحدة  األمم برنامج نفذ  24

 . 2017و 2016 عام   بي    فيما  لألثر  فقط واحد  تقييم عىل اشتمل المركزي،  تقييم  600 اإلنمائ 
:   الرابط عبر  االطالع يمكنك 25  http://www.uneval.org/document/detail/1433 التال 
:   الرابط عبر  االطالع يمكنك 26  http://www.uneval.org/document/detail/1620 التال 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8621
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7769
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 مشترك.  كتقييم  تقييم  أي  إجراء يمكن

 
 

  شركاء   مع   مناقشات  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

 
 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  ▪

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

  المتحدة  األمم  لبرنامج  القطري   المكتب  يرغب  قد   ذلك،  إلى  باإلضافة   الوطنية.  والحكومات  المتحدة  ألمم ا  منظمات   من  العديد  فيه  تشارك
 مانحة.  جهة  أو  /  و  حكومة  أو  /  و  شريك  مع للمخرجات مشترك تقييم إجراء في اإلنمائي

 
 والمجال   الهدف 

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

  يجب   بالتقييم.  المعنيين  المصلحة   أصحاب   بين  للتزاموا  التنسيق  جهود   من   المزيد  وتتطلب   األخرى،   بالتقييمات  مقارنةً   منها  والنتهاء
  المسودة    على  والتعليق  التقييم  فريق  واختيار  المرجعية  الشروط  على  الموافقة  مثل  مشتركة،  بصورة  التقييم  عملية  خطوات  جميع  إجراء
 النهائية.  والتقارير  األولية

 
 المحتملة  والتحديات  كةالمشتر 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 •

  التقييم مكاتب بين بالشراكة والشعور   التكاليف تقاسم يعزز •
 ووحداته   المتحدة لألمم التابعة

 أطول  زمنية  أُطر •

  الفردية  المساءلة  متطلبات  الستنتاجات تتناول ل  قد • متسقة  سياسة رسائل  تنمية عملية  في مفيد •
 للوكالة 

  تأثير إضعاف إلى  المتابعة مسؤولية تعميم يؤدي أن يمكن • والتوصيات  لالستنتاجات  أوسع وملكية  أكبر مصداقية  •
 التقييم 

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

  الجودة  عالية تقييمات عنه ينتج ما غالبًا •

 يتم التي للتقييمات اإلجمالي العدد تقليل  في  يساعد قد •
  والطلبات  المعامالت تكاليف تقليل وبالتالي  -  إجراؤها
 المعونة.  تتلقى التي البلدان على  اإلدارية

 

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

 وتنظيمها.  مشتركة تقييمات أي   تخطيط في  ستساعد  القسم هذا

 
 وبسيط  سلس   إدارة هيكل على المحافظة  ➢

 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/1620 التال    الرابط عبر  االطالع يمكنك  27
   المتحدة األمم فريق من ُمعتمد  28

كة.  بالتقييمات الخاصة الموارد  حزمة ، 2014 لعام بالتقييم،  المعت     المشبر
http://uneval.org/document/detail/1620 

http://uneval.org/document/detail/1620
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 بها  قدًما للمضي  مبكرة  مرحلة  في  أقل(   )أو معنية  وكالت  خمس أو  أربع من مكونة  أساسية مجموعة  وجود  الضروري  من ➢

 اضحة و بصورة  والمسؤوليات  األدوار  تحديد ➢
 بها الستعانة سيتم التي التقييم توجيهات تحديد ➢
 ممولة.  وكالة أو  مانحة  جهة   بأي خاصة  تقييم وعمليات   متطلبات أي من إستوضح ➢

 الوقت  طوال بحثيًا ودعًما وإدارة  تنسيقًا تتطلب المشتركة التقييمات ألن نظًرا كافية موارد وجو  من التأكد ➢
 الوكالت  مشاركة على  للحفاظ جيدة  شاركة وم  اتصالت إستراتيجية وتطبيق تطوير ➢
 التقييم فريق إلى  واحد بصوت  التحدث على  التفاق  ➢
 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 اإلمكان قدر  محدًدا كن ➢
 التقييم لفريق  الصلة  ذات  المعلومات  جمع  في  مبكًرا بدأت قد  الشريكة المنظمات/الوكالت جميع أن من تأكد ➢

  ة المسود   تقارير  ومراجعة   الفتتاحي  والجتماع  المقيِّمين  واختيار  المرجعية  الشروط  لصياغة   كاف    وقت  وجود  من  تأكد ➢
 والنهائية.   األولية

 
 

 

  إلى  تحتاج التقييم 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 

 

 

 

   التقييم عمليات 14.2
 األطراف  متعددة المنظمات  أو  المانحة  الجهات   من بتكليف  تتم  التر

 
 والمجال   الهدف 

  المشروع.   وثائق  في   وإدراجها  مسبقًا  لها  التخطيط  ويجب   تقييمات،  إجراء   المانحة  الجهات  من   الممولة  والبرامج  المشاريع  تتطلب   قد  
  التوقيت   على   التفاق  وسيتم  المانحة،  والجهة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  بين  التفاقية   في   ذلك  ذكر  فسيتم  إلزامية،  التقييمات  كانت  إذا

  المتحدة   األمم  برنامج  خالل   من   أو  المانحة  الوكالت   خالل  من  مباشرة   التقييمات  هذه   بإجراء  التكليف  يمكن  المشروع.   عقد   في  والتمويل
 اإلنمائي.

 
 والتنفيذ   اإلدارة 

  التفاق   وينبغي  والمنهجية،  النطاق   تطوير  ذلك   في  بما  تعاونية،  بصورة   وإتمامها  المانحة   الجهات   تطلبها  التي  قييماتللت   التخطيط  ينبغي
  لتقرير  المانحين  الشركاء   مشاركة  من  اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  يتأكد  أن  ينبغي  المانحة.  الجهة   مع   مسبقًا  اإلجرائية  المسائل   على

 منه.  والنتهاء  له النهائي اإلصدار قبل  عليه لتعليق ا أجل من  المسودة

 
 تقييمات  جميع مع التعامل يتم التقييم. مصادر مركز موقع إلى  وتحميلها  البرنامج وحدة  تقييم خطط في التقييمات هذه تضمين ينبغي
  في   تضمينه  وعدم  للتقييم  التخطيط  عدم  حالة  في   بذلك.  المانحة  الجهة  إبالغ  ويجب   عامة  وثائق  أنها  على  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج
    التقييم. مصادر مركز إلى التقييم هذا  تحميل ويجب الجديد، التقييم لتشمل الخطة مراجعة يجب  التقييم، خطة

 
 اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  على  خاصة  بصورة  تنطبق  التي  الرئيسية  واإلجراءات  اإلدارة   واستجابات  التوصيات  تحميل  نبغيي 

  التي   األخرى   التوصيات  حذف  يمكن  التقييم.  تقرير  من  النتهاء  من  أسابيع  ستة   غضون  في  التقييم مصادر   مركز  إلى  البرنامج  ووحدة 
  إلى   البرنامج  وحدة  تحتاج  التقييم.  تقرير  في  بقائها  من  الرغم  على  التقييم،  مصادر  مركز  من  اإلنمائي  متحدةال  األمم  ببرنامج  تتعلق  ل

 جميعًا. منها النتهاء يتم حتى  لها المخطط  الرئيسية اإلجراءات  في  المحرز التقدم عن واإلبالغ التنفيذ متابعة

 
 والتوجيه   المنهجية 

  باإلضافة   اتباعها  يجب  والتي  بها،  خاصة  تقييم  ومعايير  توجيه   وثائق  التكليف  عن  المسؤولة  ماتوالمنظ  المانحة  الجهات  لدى  يكون  قد
 المتحدة.  لألمم التابع التقييم وفريق  اإلنمائي المتحدة  األمم برنامج توجيه  إلى
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 ( PBF) السالم   بناء  صندوق مشروع تقييمات

 
 والمجال   الهدف 
  متطلبات   أحد  للمشروع  المستقل  التقييم  ويعد 29السالم،   بناء  صندوق  لمشروع  والمالي  التشغيلي  اإلغالق  بشأن  التوجيهية  للمذكرة  وفقًا

 وتشمل:  المرجعية الشروط في السالم بناء  صندوق مشروع تقييم أهداف  تحديد تم  المشروع. إغالق
 

 يلي:  ما حيث من المشروع ومالءمة صلة مدى قي ِّمت  ▪
o الصلة؛  ذات السالم بناء قضايا وأهم  للنزاع الرئيسية الدوافع معالجة 
o  للبلد؛  الوطنية واألولويات السالم لبناء الوطنية السياسة مع والتوافق 
o  البلد؛ في المتحدة لألمم المضافة القيمة من يستفيد  المشروع كان إذا ما ومعرفة 
o  والنوع   للشباب  واالستجابة  الحدود،  عبر  الصراع   ديناميات  مثل  المشتركة  للقضايا  المشروع  معالجة  ومدى 

 البلد. في االجتماعي
 تحقيق   وتعزيز  البلد  في  النزاع  عامل  من  الحد  في  ملموسة  بصورة  السالم  بناء  صندوق  مشروع  مساهمة  مدى  تقييم ▪

 .16 الهدف سيما وال المستدامة، التنمية أهداف
  والقيمة   والتشغيل  اإلدارة  وأنظمة  المؤسسية،   والترتيبات  ، به  الخاصة  التنفيذ  إستراتيجية  ذلك   في  بما  المشروع،  كفاءة  تقييم ▪

 المشتركة.  المشاريع خالل من األموال من المستفيدين من العديد بين فيما العمل بتوزيع يتعلق فيما سيما ال المال، مقابل
 وسمح  ،واألمن  والسالم  بالمرأة  الخاص  األعمال  جدول  عزز  قد  السالم  بناء  صندوق  من  المقدم  الدعم  كان  إذا  ما  تقييم ▪

 االجتماعي.  النوع في  المساواة عن مسؤواًل  وكان السالم، بناء عمليات في  المرأة مشاركة على خاصة  بصورة بالتركيز
 النزاع. ظروف يراعي نهج خالل من المشروع تنفيذ تم قد كان إذا ما تقييم ▪

 المشروع.  عن الناشئة والخبرات واالبتكارات الجيدة الممارسات توثيق ▪
 المستقبلية.  البرامج إلعداد للتنفيذ قابلة توصيات تقديم ▪

 
 والتنفيذ   اإلدارة 

 التقييم  بمتطلبات المستفيدة الوكاالت تذكير ينبغي .وجدت حيثما السالم  بناء صندوق  أمانة إشراف  تحت التقييم، المستفيدة الوكاالت تدير

  على   السالم  بناء  صندوق  توجيه  يشدد   التقييم.  ومخرجات  المرجعية  الشروط  ذلك  في  بما  التقييم،  عملية  على  واإلشراف  الدعم  ري توف  و

  على   السالم  بناء  صندوق   سياسات   تنص  حيث  الجودة،  عالية  تقييمات  لدعم  االستثمار  أجل  من  كافية   ميزانيات  ضمان  ىإل  الحاجة 

 والتقييم.  للمتابعة المشروع ميزانية إجمالي من المائة في 7- 5 عن يقل ال ما  تخصيصر

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

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

 

 الصلة 
 النزاع؟  تحليل في  المحددة السالم وعوامل الصراع دوافع بمعالجة يتعلق فيما  صلة  ذا المشروع كان هل ▪
  أثناء   الدولة  في   الرئيسية  وتحدياته  السالم  بناء  بأهداف   يتعلق  فيما  وإستراتيجيًا  مناسبًا  المشروع  كان  هل  ▪

 التنفيذ؟  عملية طوال الصلة استمرت هل المشروع؟ تصميم

 الفاعلية 

  اإلستراتيجية   الرؤية  في  وساهم  منه  المرجوة  األهداف  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 ▪

 موضوعية؟  بصورة االجتماعي
  االستهداف   حيث  من  السالم  بناء  صندوق   مشروع  استهداف  إستراتيجية  ووضوح  مالءمة   مدى  ما ▪

 واالستفادة؟   الجغرافي
  مستوى   على  كافية  بصورة  السالم  بناء  بنتائج  المتعلقة  البيانات  على  يحصل  المشروع   متابعة  نظام  كان  هل ▪

 ؟   مخرجاتلل  مناسب

 الكفاءة  
وع داخل والتنسيق والتخطيط العام التوظيف  كفاءة  مدى ما  ▪    )بما  المشر

  المستفيدين بي     ما  ذلك ف 
كاء التمويل من وع أموال تسليم تم هل المصلحة(؟  وأصحاب المنفذين والشر    وأنشطته المشر

  ف 
 المناسب؟  الوقت

  في  المحددةو  نطاقًا  األوسع  اإلستراتيجية  المخرجات  في  السالم  بناء  صندوق   مشروع  ساهم  مدى  أي  إلى ▪ االستدامة

    ؟المحلية التشريعية والسياسات األعمال وجداول   اإلستراتيجية الخطط

 
29-e_https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/pbf_guidance_note_on_project_closur  

_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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  الوطنية/   الملكية  تعزيز  ذلك  في  )بما  واالنسحاب  لالستدامة  مناسبة  إستراتيجية  المشروع  تصميم  تضم ن  هل ▪

 نهاية   بعد  السالم  بناء  في  اإليجابية  التغييرات  لدعم  ذلك(  إلى  وما  الوطنية   القدرات  واستخدام  المحلية،

 المشروع؟ 
 ماليًا؟ محفًزا المشروع كان مدى أي إلى ▪

  ظروف   مراعاة

 النزاع 

وع  اتبع هل ▪ اع؟   ظروف  مراعاة تجاه   واضًحا  نهًجا  السالم بناء صندوق مشر  الب  
  كافية   المتحدة  األمم  غب    من  المستفيدة  والمنظمات  المتحدة  لألمم  الداخلية  القدرات  كانت  هل  ▪

اعات؟  ظروف  يراع   مستمر   نهج اتباع لضمان  الب  
وع  كان  هل ▪   المشر

ً
 مقصودة؟  غب   سلبية  آثار  أي  عن   مسؤول

 المقصودة؟   غب    اآلثار   متابعة   إمكانية  يتيح  لمتابعة  ونظام  السياق  لمتابعة  مستمرة  عملية  هناك  كان  هل ▪

 

 30. 19- كوفيد بسياق يتعلق  فيما التقييمية للعمليات مرجعية قائمة   السالم بناء صندوق طور  كما 

 

 األوروبية  المفوضية  إدارة  تقييم توجيه  وثائق   :12 المربع 
 

 DG (31DEVCO)  والتنمية الدولي  للتعاون العامة المديرية ▪
 32اإلنسانية  المساعدة وعمليات  األوروبية المدنية للحماية  العامة  المديرية  ▪
 33والحضرية  اإلقليمية للتنمية العامة المديرية ▪

 
:   الرابط عبر  االطالع يمكنك 30  https://www.un.org/peacebuilding/fund/documents/guidelines التال 
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/   

file:///C:/Users/richard.jones/Dropbox%20(Dropbox%20Business)/CD%20QA%20Section/Eval%20Guidance%20update%20September%202020/Kk%20feedback/Section%20one%20and%20two/▪%09https:/ec.europa.eu/international-partnerships/our-impact/monitoring-and-evaluation_en
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  التقييم  العتبارات مرجعية   قائمة . 1 الملحق   المشبر
 

               
 
 
 
 
 
 
 

  

 الشركاء تحديد .2

 .بالملكية وشعورهم اركتهممش لضمان مبكرة مرحلة في التقييم شركاء اختر

 اإلدارة هيكل .3

 التقييم عملية على تشرف توجيهية مجموعة على المشترك التقييم إلجراء المرشح الهيكل يشتمل أن يمكن
 السلس. التنفيذ لضمان مصغرة إدارة ومجموعة

يكة منظمة كل عن ممثل من التوجيهية المجموعة تتألف➢ .  كيان وكل شر  حكوم 
وط عىل التوجيهية المجموعة توافق ➢ اف التقييم فريق ويضمن المرجعية، الشر  ويحقق التقييم، عىل اإلشر

   التوازن
 النتائج.  استخدام عن المسؤولية ويتحمل النهائية التقييم أحكام ف 

 العمل تقسيم .4

 القرار صنع ترتيبات بشأن التقييم شركاء مع اإلنمائي المتحدة األمم برنامج لوحدة العليا اإلدارة تتفق أن ينبغي
 التقييم. عملية بداية في العمل وتقسيم

   الموجود الشخص يشمل وهذا➢
   القيادي الدور يتول الذي اإلدارة مجموعة ف 

 الخطوات من خطوة كل ف 
   الالحقة
 التقييم.  ف 

➢  
 تنشأ.  قد مشكالت أي مع للتعامل الب  اع لحل طريقة تحديد ينبع 

 المرجعية الشروط صياغة .5

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

ك تقييم إىل الحاجة بشأن قرار اتخاذ.1  مشير

 مشترًكا. تقييًما يتطلب المشروع أو البرنامج كان إذا ما تقييم الضروري من

نامج كزر هل ➢    المخرجات أحد عىل البر
 المشاركة؟ والوكاالت القطاعات مع تتقاطع التر

ك هل ➢    يشبر
 
نامج تمويل ف كاء البر  متعددون؟ شر

ك التقييم سيقلل هل ➢  التقييم؟ معامالت تكاليف من المشبر
وع تقييم يمكن هل➢  التقييم(؟ )قابلية المشر
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 استخدامها سيتم التي اإلجراءات تحديد .6

 لمراعاة إضافي وقت وإتاحة للتكيف المرونة توافر المهم ومن للتقييم، مختلفة نُهًجا المختلفة المنظمات تتبع
 يلي: بما القيام المنفذة للوكالت يمكن الختالفات. هذه عن الناجمة التأخيرات

 واحدة بجهة الخاصة واإلجراءات األنظمة باستخدام التقييم إدارة عىل الموافقة➢
   األنظمة عىل واالتفاق محاور إل لتقييما تقسيم أو ➢

 المحاور.  تلك إلدارة استخدامها سيتم التر
 النهج. هذا كان أيًا التقرير إنهاء وإجراءات الميزانية، إعداد ونهج وقواعد المناسبة، القوالب المتبع النهج وسيحدد 

 التقييم. بدء قبل النُهج هذه على التفاق يجب

 التمويل طرق .7

 الدعم تجميع هو المفضل التمويل نهج يكون أن ينبغي القيادة، زمام سيتولى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج كان إذا
 بالعملية. المتعلقة التكاليف جميع ويغطي واحدة وكالة تديره الستئماني( الصندوق )يشبه صندوق في للشركاء المالي
 األمم برنامج يغطي بينما التقييم محاور بعض يمول أن )الفرديين( الفردي )الشركاء( للشريك يمكن ذلك، من وبدلً 

 والتنسيق. المعامالت تكاليف من النهج هذا يزيد األخرى. المحاور اإلنمائي المتحدة

 المقيّمين اختيار .8

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

 في ي ِّمالمق تعيين بشأن توجيهات على العثور يمكن للتقييم. نهائي تقرير وإعداد والتنظيم السلس التنفيذ في للمساعدة
 .5 القسم

 التقييم نشر تراتيجياتإس .9

 عندما التقرير؛ في الواقعية األخطاء لتصحيح الفرصة لديهم أن على الشركاء يتفق أن ينبغي مشترك، تقييم إلجراء
 التقرير؛ في المخالفة اآلراء تضمين وينبغي والخالصات، الستنتاجات في الموجودة الختالفات معالجة يستحيل
 بنتائج السماح مثل التدابير بعض تكون قد ذلك، ومع والتوصيات. الخالصات ؤوليةمس المقيمون يتحمل أن وينبغي
 التقارير. إلعداد أو للمساءلة معينة متطلبات لديهم الذين للشركاء األحيان بعض في مفيدة المنفصلة التقييم

 التوصيات وتنفيذ والمتابعة اإلدارة استجابة .10

 المتحدة األمم برنامج في الموجودة التقييم تقارير من تقرير كل وتوصيات نتائج متابعة المديرين جميع على يجب
 للمتابعة آلية بشأن قرار واتخاذ وجماعية فردية بصورة به القيام يجب ما على التفاق الشركاء على يجب اإلنمائي.
 التقييم سياسة متطلبات مع تماشيًا اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج يجوز تنفيذها. يتم التي التغييرات حالة لرصد
 التوصيات. هذه على تركز إدارية استجابة وإعداد اإلنمائي المتحدة األمم ببرنامج الصلة ذات التوصيات اختيار


