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 تقييم خطة  إعداد  .3
 

 
 

 

تعد خطة التقييم وثيقة إلزامية وإستراتيجية توضح التقييمات الُمخطط لها ألي برنامج قطري، وتستخدم  
لمراجعة مدى التقدم. نظًرا ألن خطة التقييم وعمليات التقييم الخاصة بها تدعم عمليات ُصنع القرارات  

 اإلدارية، ينبغي أن تعكس األولويات البرمجية. 

 

 
 التقييم  خطة إعداد  خطوات   .1الشكل  

 

 المقدمة  
 

التقييمية   إعداد خطتها  إقليمي(  أو مكتب  قطري  )مثل مكتب  برنامج  لوحدة  تتيح  أن  يُمكن  التي  الكيفية  بالتفاصيل  القسم  يذكر هذا 
 1اإللزامية، بما في ذلك من يجب أن يشارك وما هو محتوى الخطة، واعتبارات الميزانية، وكيفية إدارة الخطة طوال دورة البرنامج. 

 
كما أن الوحدة البرمجية تُخطط ألنشطتها على مدار فترة إستراتيجية معينة )على سبيل المثال: فترة البرنامج القطري(، من المهم أيًضا  

على كل المستويات )المشروع    التنمية الُمتفق عليها و مخرجات  لفحص تقدمها نحو تحقيق أهداف  التخطيط للطريقة التي ستتبعها  
( فحص  2( دعم تصحيح المسار عند الحاجة؛  1جات، وما إلى ذلك(. يعد التخطيط للتقييم أمًرا ضروريًا من أجل:  والبرنامج، والمخر

 ( استخالص النتائج )في حال التقييمات النهائية أو الختامية(. 3مستوى التقدم )في حالة تقييمات منتصف المدة والمراجعات(؛  

 
إسترات   بمثابة وثيقة  التقييمية  الخطة  الُمتفق عليها، تعد  التقييم  التزامات  تحقيق  الُمحرز في  التقدم  لمراقبة  باستمرار  وتُستخدم  يجية، 

والتوصل إلى نتائج تقييم لدعم عملية التغيير، والمساعدة في جمع المعلومات، وتوجيه عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. تكون خطة  

 
اتب  يُشير هذا القسم إلى المكتب القطري كوحدة برمجية رئيسية، إال إن المبدأ التوجيهي ينطبق بالمثل على وحدات البرنامج األخرى مثل المك 1

 اإلقليمية. 

واستخدامها والتي ستوفر تغطية تقييمية مناسبة للبرنامج )على  يوفر القسم الثالث المبادئ التوجيهية بشأن كيفية إعداد خطة تقييم  
سبيل المثال البرنامج القطري في حالة المكاتب القطرية(. يذكر هذا القسم بالتفصيل ما الذي يجب إدراجه في أي خطة تقييم، وكيفية  

 . تحديد تكلفة الخطة، والمراجعة، وعملية الموافقة عليها، وكيفية تحديث خطة التقييم
 



 

 

 

2 

يجب أن تضمن    2( كملحق يتم تقديمها للمجلس التنفيذي للحصول على الموافقة. CPD)التقييم مصحوبة بمسودة لوثيقة البرنامج القطري  

مية  الوحدات البرمجية أن تكون خطة التقييم وسيلة تعليم فعّالة وأداة مساءلة، وأنها ليست فقط وثيقة إلزامية تحتوي على التقييمات اإللزا
 فقط. 

 
  وضع   للمكتب القطري من أجل  السنوي  اجتماعال قيحها وتعديلها حسب الحاجة. يقدم  يجب مراجعة خطة التقييم سنويًا، كما أنه يجب تن  

 . في منتصف العام  مراجعة  لخطة التقييميوصى بشدة أيًضا إجراء  كما  خطة التقييم.    لمراجعة  جيدةفي بداية السنة فرصة     لعملخطة ا
 
 

 تقييم   خطة  إعداد  األوىل:  الخطوة  
 

مع  وثيقة كل برنامج قطري   تقديم خطة تقييم محددة الوقت والتكلفة بصورة كاملة للمجلس التنفيذييجب على الوحدات البرمجية  
وإقليمي وعالمي للموافقة عليها. يجب أن تكون الخطة إستراتيجية وعملية وفعّالة من حيث التكلفة وتتضمن تقييمات لمختلفة )مشروع  

إلى ذلك( والتي ستساهم في إصدار أهم المعلومات وأكثرها فائدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه    وبرنامج ومخرجات، وما 
 إعداد البرامج في المستقبل. يجب أن تتضمن الخطة المسؤولية والتعلم من التنفيذ.  من أجل 

 
وهو  مرفقة مع مسوغ منطقي للتقييم:  ط التقييم  ( من أجل المراجعة، يجب أن تكون كل خط PACعند التقديم للجنة تقييم البرامج ) 

كلمة( يشرح مبررات التقييم المشمولة في الخطة. ويكون ذلك لالستخدام الداخلي فقط، ويجب أال يُقدم    300نص مختصر )بحد أقصى  

 للمجلس التنفيذي. يجب أن يشرح المسوغ المنطقي للتقييم التالي: 
 

 كيفية مساهمة التقييمات في التعلم، والمسؤولية، وتحقيق النتائج اإلستراتيجية.  ▪
 الكيفية التي توفر بها التقييمات التغطية الكافية والمتوازنة لمجاالت مشاركة وحدة البرامج.  ▪

 
 البرنامج القطري، يجب إشراك الحكومة، والشركاء، والجهات المعنية في إعداد خطة التقييم.  تطوير  اتعملي   في جميعوكما هو الحال  

 . نفسها  البرنامج القطري  إعداد عمليةوبالتالي، يجب إعداد خطة التقييم خالل 
 

 

  عمل  يتقود اإلدارة العليا لوحدة البرنامج عملية إعداد خطة التقييم، كما أنها مسؤولة عن تنفيذها. وعموًما، 
على التنسيق مع فرق البرنامج والجهات المعنية األخرى فيما يخص     المنسقين المعنيين بالمتابعة والتقييم

إعداد خطة التقييم من أجل تحديد التقييمات التي يجب إجراؤها وسبب ذلك. يجب أن تكون جهات التنسيق 
 اإلقليمية المعنية بالتقييم ُمدرجة أيًضا في مراجعة مسودة خطط تقييم المكتب القطري. 

 
 
 

 التقييم  خطة  محتوى  الثانية:  الخطوة  
 

التقييمات المقترحة، باإلضافة إلى العوامل    تقييمه، يجب أن تحدد وحدات البرنامج أواًل الهدف من  عند اتخاذ قرار بما سيتم 
األخرى )مثل أولويات المكتب القطري، والمجاالت الناجمة عن الشراكة أو فُرص توسيع النطاق الُمحتملة( والتي يُمكن أن تؤثر 

 همية التقييمات واستخداماتها. على أ
 

التقييم لكل    نهًجا متوازنًا يضمن إجراء  تتبع  القطري وُمخرجاته، كما يجب أن  البرنامج  التقييم أهداف  يجب أن تعكس خطة 
 المجاالت البرمجية لتوفير أوسع نطاق للمسؤولية والتعلم. 

 
 يجب أن يتم فحص محتويات خطة التقييم في مقابل المعايير التالية:  

 
 ذات ميزة إستراتيجية: تعد التقييمات المخطط لها   .1

(a) التقييمات التي توفر معلومات أساسية لصنع القرار والتعلم؛ 
(b)   النطاق توسيع  الشراكة، وفُرص  الناجمة عن  والمجاالت  البرنامج،  أولويات وحدة  تعالج  التي  والتقييمات 

 3الُمحتملة، والقضايا الُمشتركة. 
 

 اإلمكان: تعد التغطية التقييمية شاملة وموزونة قدر  .2
(a)   تم تضمين مجموعة من التقييمات )المخرجات، والمشروع، والتقييمات الموضوعية، وغير ذلك( في خطة

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

ulate%20Programmes%20and%20Projects_Evaluation%20Plan%20Template.docx&action=default 
على سبيل المثال، النوع االجتماعي، أو منع األزمات والتعافي منها، أو تمكين الشباب، أو فيروس عوز المناعة البشري / متالزمة نقص   3

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



 

 

 

3 

يجب أن تؤكد أي عمليات مراجعة على الحفاظ على التركيز في    4لتوفير تغطية تقييم شاملة للبرنامج.التقييم  

 التقييم الشامل. 
 

 يتم تضمين جميع التقييمات اإللزامية:  .3
(a) ات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة )تقييمUNSDCF  واحد لكل دورة من دورات ذلك( )

 ؛5اإلطار( 

(b)  ( العالمي  البيئة  لمرفق  النهائية  المشاريع  GEFالتقييمات  لكل  البيئة و  بيرةوالكالمتوسطة  (  مرفق  يمولها  التي 

 6العالمي ؛

(c)  ؛الكبيرةمراجعات منتصف المدة لمرفق البيئة العالمي بالنسبة للمشاريع 
(d)  مشاريع صندوق التكّيف وصندوق المناخ األخضر حسب االقتضاء؛ 
(e)  .تقييمات اتفاقية المانح/تقاسم التكاليف 

 
 7في بالمعايير التالية: ت التي  تقييمات المشروع  إدراج  .4

(a)   ماليين دوالر أمريكي على  5يجب أن تعمل المشاريع ذات الميزانية الُمخطط لها أو النفقات الفعلية التي تتخطى

 8إجراء تقييم منتصف المدة وتقييم نهائي؛ و تخطيط  

(b)   ماليين    5ماليين دوالر أمريكي و  3يجب أن تعمل المشاريع ذات الميزانية الُمخطط لها أو النفقات الفعلية التي بين

 9إجراء إما تقييم منتصف المدة وإما تقييم نهائي؛ ودوالر أمريكي على تخطيط و  

(c)  تقييم نصف المدة أو تقييم على تخطيط وإجراء    10يجب أن تعمل المشاريع التي تكون مدتها أكثر من خمسة أعوام

 نهائي؛ 
(d)  11إجراء تقييم لها؛ بتخطيط ولمشاريع التي تدخل في المرحلة الثانية تقوم ا يجب أن 

(e)  .يجب تقييم مبادرات التنمية التي يُنظر في توسيع نطاقها قبل التوسيع 
 

 : واقعياالتوقيت، والتكاليف، والموارد، والتسلسل  أن يكون  .5
(a)    كامل. عند إعداد تقويم تقييم،  ال  تقييمال تقويم    في  توقيت التقييمات  بعين اإلعتبار  خطة التقييم    تأخذ  يجب أن

المخطط    نشطة  الرئيسية األقي  والمساهمة    من التقييم  يسمح باالنتهاء  التقييم  من المهم التأكد من أن توقيت
من قَِبل وحدة التنفيذ مثل تقييمات النتائج وتقييمات إطار األمم    التي يتم تنفيذها  التقييمات األخرى   في ، ولها

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتقييمات المستقلة للبرامج القطرية التي يتم إجراؤها من قَِبل  
 مكتب التقييم المستقل؛   

(b) تقويم عدم جمع التقييمات مع بعضها إلنجازها في الوقت نفسه، مثل إنجازها في نهاية فترة  يجب أن يضمن ال
البرنامج القطري أو نهاية السنة  )عندما تكون هناك حاجة إلى تقديم تقارير أخرى(، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة  

 العبء على الموارد البشرية والتأثير على الرقابة؛ 
(c)   والتقويمات أنه ينبغي استكمال التقييمات وتحميلها إلى مركز مصادر التقييم يجب أن تراعي خطط التقييم

 بحلول شهر ديسمبر؛
(d)    ،يجب أن تكون تكاليف التقييم واقعية وأن تكون تمويالت التقييمات متوفرة. لمعرفة مزيد من التفاصيل

 )تحديد التكلفة(.     3.4يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي رقم  
 

 النظر في العوامل المؤثرة والُمعيقة بصورة كاملة: تم يأن  .6

. وتشمل  كاملة  التقويم خطة  خطة التقييم و  وضعيجب مراعاة المخاطر االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والبيئية عند  

األمثلة على ذلك االنتخابات )الوطنية والمحلية(، واالحتفاالت الثقافية والدينية، والمواسم الممطرة )التي يمكن أن تؤثر على  

 
  على سبيل المثال، إذا كانت هناك وحدة برنامج تركز بدرجة كبيرة على مجموعة المشاريع الكبيرة لكوارث إدارة المخاطر، يجب أن يظهر ذلك  4

 في خطة التقييم الخاصة بها. 
ألمم المتحدة اإلنمائي، وذلك ألنها  يجب أن تكون تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مجدولة في خطة تقييم برنامج ا  5

ألمم المتحدة  توفر تغطية تقييمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ومع ذلك، من المعروف أن هذه التقييمات ال تخضع إلطار التحكم التابع لبرنامج ا 
 إلنمائي. اإلنمائي، ولم يتم تقييم جودتها من قِبَل مكتب التقييم المستقل لبرنامج األمم المتحدة ا 

مليون دوالر في صناديق   2يُطلق مصطلح المشاريع متوسطة الحجم التابعة لمرفق البيئة العالمي على تلك المشاريع التي يصل رأس مالها إلى   6

 في صندوق المنح.  مليون دوالر 2المنح، أما المشاريع الكاملة التابعة لمرفق البيئة العالمي فهي تلك المشاريع التي يصل رأس مالها إلى أكثر من 
نفسه،  يمكن أن تطلب المكاتب القطرية من جهة التنسيق الخاصة بالتقييمات اإلقليمية استبعاد التقييمات بناًء على مبررات معقولة. وفي الوقت   7

يكون تقييم مشروع  إذا كان هناك مشروع واجب التقييم كجزء من الُمخرجات، أو كجزء من مجموعة مشاريع، أو التقييم الموضوعي، يمكن أن 
 منفصل أمًرا غير ضروري. 

 إذا كانت مدة للمشروع تقل عن أربع سنوات، فسيُطلب إجراء تقييم واحد فقط.  8
ة  يساعد ذلك على تغطية المشاريع وال يغطي خدمات التنمية. على الرغم من أنه يوصى بأن تقوم وحدات البرنامج بتقييم مشاريع خدمات التنمي  9

 إنه يمكن تغطية كفاءة التسليم من خالل عمليات التدقيق. الكبيرة، إال 
 يجب تقييم المشروعات التي تتخطى مدتها خمس سنوات في غضون ستة أشهر إذا لم يتم تقييمها بعد.   10
 يدخل المشروع مرحلة ثانية عندما يُقترح توسيع نطاق النتائج من خالل مراجعة جوهرية للمشروع أو مشروع جديد. 11



 

 

 

4 

السفر(، وأوقات الزراعة والحصاد، وهي األوقات الذي يمكن أن يكون فيها أفراد المجتمع مشغولين للغاية. كل هذه األمور  

 معهم المقابالت ومجال جمع البيانات. ستجرى ى توفر األشخاص الذين  يمكن أن تؤثر على مد

 
 

 التقييم  خطة  موارد   وتحديد  التكلفة تحديد   الثالثة:  الخطوة  
 

زانية يعد تحديد تكلفة خطة التقييم أمًرا مهًما للغاية ويجب أن يكون واقعيًا، ومتعلقًا بمتطلبات نطاق التقييم، فضًًل عن تعلقه بحقائق مي  

المستقل  المك التقييم  لمكتب  السنوي  التقرير  يوضح  القطري.  مختلفة من وتب  السنوية ألنواع  التكاليف  متوسط  التقييم  بعملية  الخاص 

في الملحقات(، والذي يجب أن يُستخدم كتوجيه، على الرغم من أنه ستكون متوفر  التقييمات حول العالم، وكذلك على المستوى اإلقليمي )

 .فيها لمكاتب القطرية هناك اختًلفات بين ا
 

ملية  ينبغي لوحدات البرنامج تقدير المتطلبات المالية وموارد التمويل لكل عملية تقييم في خطة التقييم واإلشارة إليها. عند تقدير تكلفة ع 
 تقييم، من المهم مراعاة مجال التقييم، وعمقه ومدته، فضاًل عن تكوين فريق التقييم المخطط له. 

 

 

كلما زاد مدى تعقيد التقييم ومجاله، كانت هناك حاجة لوقت أطول وعمل ُمفصل أكثر للتحضير من قِبَل وحدة   
البرنامج المسؤولة، ولعملية جمع البيانات من قِبَل فريق التقييم، وذلك سيزيد من الرسوم اإلجمالية للمقيّمين  

 وبالتالي سيزيد من إجمالي تكاليف التقييم. 

 
اعتبار آخر وهو تكلفة سفر فريق التقييم. ينبغي أن تكون وحدات البرنامج واقعية من حيث مجال التقييم والتعقيد فيما يتعلق  وهناك  

 بالموارد المتاحة. وفي النهاية، يجب على وحدة البرنامج مراعاة تكاليف التواصل والتعميم ليكون تعميم تقرير التقييم على نطاق أوسع. 
 

 

من مجالها، ونتائجها، وجودتها، ومصداقيتها. عند    كبيرة  ويل التقييمات إلى الحد بدرجة  سيؤدي نقص تم 

 تحديد موارد تمويل للتقييمات، يجب أخذ ما يلي في االعتبار: 

 
/  ل  يتم تخصيص موارد مالية محددة يجب أن   ➢ الالمركزية  المخرجات وتقييمات البرنامج القطري  في ميزانية     تقييمات 

البرنامج القطري.  وكحل بديل، يجب أن تحتوي المشروعات ذات الصلة على بند ميزانية للسماح بتوفير موارد كافية لتقييم  

 المخرجات.   

 أنشطة المتابعة.  مختلف عنعلى بند ميزانية من أجل أنشطة التقييم،   تقييمات المشروعيجب أن تحتوي  ➢

أن   ➢ مجموعة    تمول يمكن  الموضوعية   Portfolio Evaluations  المشاريع تقييمات    Thematic  والتقييمات 

Evaluations  تقييم النتائج.من أجل ا من مختلف المشاريع ذات الصلة 

 مخطط الميزانية الُمقترح.  للتقييم النهائي وتقييم منتصف المدة لمرفق البيئة العالمي توضح المبادئ التوجيهية   ➢

 ما يلي:  بحد ذاته  ييم تقكل تشمل اعتبارات ميزانية 
 

المهنية  ➢ الوطني(.    الرسوم  أو  الدولي  التقييم )سواء على الصعيد  الذين يجرون  الموضوعيين  الخبراء  أو  المقيّمين  لجميع 
 . مختصة وعادة ما تكون هناك تكاليف إدارية إضافية عند التعاقد مع شركة 

 إلى بلد التقييم ومنه، متى ما كان ذلك ممكنًا السفر ➢
مواصالت  مة اليومية في وقت التواجد في البلد لجمع البيانات ومصروفات  مثل بدل اإلقا  التكاليف اإلضافية وغير المهنية  ➢

 السفر.  التنقل من أجل
 للمقابالت، والزيارات الميدانية، وورش العمل الخاصة بالتعميم والمصادقة.  تكاليف الترجمة  ➢
األ ➢ برنامج  وموظفو  والمترجم،  )الُمقيِّم،  التقييم  فترة  أثناء  الدولة  داخل  السفر  المصاحبون،  تكاليف  اإلنمائي  المتحدة  مم 

 والمشاركون اآلخرون(. 
جمع البيانات )تكاليف استئجار مكان ما، والوجبات    اجتماعات أو    focus group  تكاليف أي اجتماعات لفريق التركيز ➢

 الخفيفة، ونقل المشاركين، وما إلى ذلك(. 
 بما في ذلك تكاليف التحرير، والنشر، والتعميم.  تكاليف التواصل  ➢
 تكاليف الجهة المعنية، أو عملية التحقق من الصحة، أو ورشة عمل الفريق المرجعي للتقييم. ➢
 ألي نفقات غير معروفة أثناء التقييم.   اإلضافيةالطوارئ تكاليف  ➢

 
 

 . اعتبارات الميزانية وحساب التقييمات1الجدول  

 التكلفة اإلجمالية  السعر اليومي  عدد األيام  أ. تكاليف فريق التقييم 
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    1قائد فريق / ُمقيِّم   الرسوم المهنية 

    2ُمقيِّم 

    اإلجمالي 

    1ُمقيِّم  الرحالت الجوية )الدولية( 

    2ُمقيِّم 

    اإلجمالي 

المعيشة   بدل  تكاليف 
 اليومي 

في    التواجد  وقت  )في 
 الميدان( 

    1ُمقيِّم 

    2ُمقيِّم 

    اإلجمالي 

    اإلجمالي أ 

 اإلجمالي  التكلفة # ب. تكاليف تنفيذ التقييم وجمع البيانات 

     الجوية الداخلية الرحالت  

     استئجار سيارة 

     الترجمة 

التكاليف المرتبطة بفريق التركيز  
 وورش العمل 

    

     التكاليف األخرى 

    اإلجمالي ب  

 اإلجمالي  التكلفة # التقييم وتعميم   إصدار ونشرج. تكاليف  

إصدار التقرير )تحرير، وتصميم،  
 وطباعة( 

    

التقرير )تقديم الخدمات،  تعميم 
 والشحن، وما إلى ذلك( 

    

     مقابلة الجهة المعنية  

     اإلجمالي ج 

 أ+ب+ج  إجمالي تكاليف التقييم 
 

 
  عند تعيين فرد أو مجموعة من األفراد إلجراء تقييم ما، فسيتحمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معظم التكاليف المذكورة أعاله. عندما 
يتشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع شركة إلجراء تقييم ما، يمكن أن تتحمل الشركة بعض التكاليف )مثل الرحالت الجوية وبدل  

 المعيشة اليومي( نيابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
 

توفير مجال ومدة مناسبين للتقييم، وكذلك للتأكد من المهم أن تُحسب تكاليف التقييم وأن تُدرج في الميزانية بالضبط، وذلك للسماح ب  
 من تضمين التكاليف العرضية اإلضافية. 

 
وفي كل األحوال، سواء أكان المشارك فرًدا أم شركة، يجب توضيح الميزانية، والتوقعات المالية، والمسؤوليات واالتفاق عليها قبل  

 بدء التقييم.
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، ويجب تفصيلها تحت بند ميزانية منفصل. يعد تحديد  المتابعةتعد ميزانيات التقييم منفصلة عن ميزانيات  
 12. 2019ميزانيات المتابعة والتقييم أمًرا مطلوبًا بموجب سياسة التقييم لعام  

 
 

ء أكان ذلك للتقييم أم لنظام الشراء، وطرائق  ، سواإتباعهامن شركاء التقييم االتفاق على اإلجراءات الواجب  التقييمات المشتركة  تتطلب  
  2في القسم رقم    1التمويل، والمساهمات من مختلف األطراف، وكيفية إدارة العملية وإبالغ جميع األطراف بها. يوضح الملحق رقم 

 هذه االعتبارات واالعتبارات األخرى المتعلقة بالتقييمات المشتركة. 

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtmlيمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   12

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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 التقييم  خطة   نموذج الرابعة:  الخطوة  
 

 14لخطة التقييم ُمحددة التكلفة بالضبط.  2كملحق  13( 2)راجع الجدول رقم  الكاملة يُرفق مع مسودة وثيقة البرنامج القطري نموذج خطة التقييم 

 . نموذج خطة التقييم2الجدول  

 
 يجب أن يكون هذا النموذج مرفقًا مع نص مختصر يشرح المسوغ المنطقي وراء تنفيذ الخطة.  13
14 

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

 مخرجات 

إطار األمم المتحدة   
للتعاون من أجل التنمية  

 المستدامة 
 )أو ما يعادله( 

مخرجات الخطة   

اإلستراتيجية لبرنامج  

 األمم المتحدة اإلنمائي 

 عنوان التقييم 
الشركاء )التقييم  

 المشترك(

 تم إجراء التقييم من قبل 

)إن لم يكن برنامج األمم   

المتحدة اإلنمائي هو من  

 أجرى ذلك( 

 نوع التقييم 
تاريخ انتهاء التقييم  

 المخطط له 
 للتمويل  المبدئية المصادر   التكلفة الُمقدرة 

منسوخ من إطار  وحرفي  

األمم المتحدة للتعاون من  

أجل التنمية المستدامة / ما  

يعادله / وثيقة البرنامج  

 القطري 

مخرجات الخطة  اذكر 

 اإلستراتيجية ذات الصلة 

على سبيل المثال تقييم  

مخرجات منتصف المدة:  

مجموعة مشاريع الطاقة  

 والبيئة

اذكر كل الشركاء، على  

سبيل المثال، منظمات  

األمم المتحدة، والشركاء  

الحكوميين مثل الوزارات  

الوطنية، والجهات المانحة  

 وما إلى ذلك. 

وزارة  على سبيل المثال: 

 البيئة؛ مرفق البيئة العالمي

على سبيل المثال إطار  

األمم المتحدة للتعاون من  

أجل التنمية المستدامة/ما  

يعادله، والبرنامج القطري،  

والمخرجات، والتقييمات  

الموضوعية، والبرنامج /  

المشروع، ومرفق البيئة  

 العالمي وما إلى ذلك. 

: يمكن أن تتنوع  مالحظة  

ييمية في  الممارسات التق

الحجم وفي المجال، ولكن  

يجب أن تكون وسيلة  

مساعدة إلنتاج معلومات  

مستوى النتائج. يجب   على

أن تستوفي جميع التقييمات  

معايير التقييم والنوع  

االجتماعي التي وضعها  

فريق األمم المتحدة المعني 

 بالتقييم

على سبيل المثال في يونيو  

2015 

 

سيتم تحديد   مالحظة:

التوقيت وطبيعة التقييم عن  

طريق احتياجات األداء  

والتعلم بناًء على تجربة  

نظرية التغيير التي تدعم  

 كل ُمخَرج 

ضع المصروفات التالية 

 في االعتبار:

الُمقيِّمون، واالستشاريون   

الخارجيون، والمصروفات  

المتعلقة بواجباتهم؛ أعضاء  

اللجنة االستشارية الخبراء  

وجدو(؛ السفر؛  )إن 

استشارة الجهة المعنية؛ 

جمع البيانات، وأدوات  

التحليل وأساليبه؛ المعدات  

)مثل المكتب، وجهاز 

الكمبيوتر، والبرنامج، وما 

إلى ذلك(؛ تكاليف  

 االتصال؛ النشر والتعميم

على سبيل المثال  

ميزانية المشروع؛  

الجهة المانحة؛  

ميزانية المتابعة 

والتقييم؛ وما إلى  

 . ذلك
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 الجودة  وضمان  التقييم خطة  مراجعة عملية الخامسة:  الخطوة  
 

.  الرئيسي   المكتبلجنة المراجعة في  ( وPAC)    للبرامج قبل بدئ تنفيذها  تقييمالتخضع جميع خطط التقييم إلى عملية المراجعة من لجنة  

المعايير الخاصة  أخذ  وذلك للتأكد من أنه قد تم    15(، 3يستخدم المراجعون القائمة المرجعية لمتطلبات خطة التقييم )راجع الجدول رقم  

 .  - كما هي مفصلة أعاله- بعين اإلعتبار وإدراجها بشكل كامل  بمحتوى الخطة ومتطلباتها
 

 القائمة المرجعية لخطة التقييم  . 3الجدول  

 ال نعم معايير ضمان الجودة  • #

 األخذ في االعتبار ما يلي؟ وتم   كاملة  هل خطة التقييم • 1
 الوحدة الُمكلفة     ▪
 شركاء التقييم )في التقييمات المشتركة فقط(  ▪
نوع التقييم )برنامج، أو مشروع، أو مخرجات، أو التقييمات الموضوعية، أو مرفق البيئة العالمي،    ▪

 أو ما إلى ذلك( 
 تواريخ انتهاء التقييم المخطط له  ▪
هل تتماشى التقييمات مع مخرجات الخطة اإلستراتيجية وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل    ▪

 التنمية المستدامة؟ 
  الميزانية الُمقدرة ومصدر التمويل  ▪

  

 16هل تم تضمين جميع التقييمات اإللزامية؟   2
 

 تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة  ▪
التي يمولها مرفق  و المتوسطة والكبيرةالتقييمات النهائية لمرفق البيئة العالمي لجميع المشروعات   ▪

 البيئة العالمي 
 بيرةمراجعات منتصف المدة لمرفق البيئة العالمي بالنسبة للمشاريع الك  ▪
 مشاريع صندوق التكّيف وصندوق المناخ األخضر حسب االقتضاء  ▪
 المانح/تقاسم التكاليف تقييمات اتفاقية  ▪
التقييم  وتقييم نصف المدة  - ماليين دوالر أمريكي   5المشروعات التي تتخطى ميزانيتها أو نفقاتها  ▪

 النهائي 
ماليين دوالر   5ماليين دوالر أمريكي و  3المشروعات التي تتراوح ميزانيتها أو نفقاتها بين  ▪

 تقييم نصف المدة أو التقييم النهائي -أمريكي 
 تقييم نصف المدة أو التقييم النهائي  - عات التي تكون مدتها أكثر من خمسة أعوام المشرو ▪
 المشروعات التي تدخل مرحلة ثانية أو الحقة  ▪
 توسيع نطاقها التي يتم النظر في  مبادرات التنمية   ▪

  

  300)بحد أقصى  هل يوجد نص مختصر يشرح المسوغ المنطقي لتضمين التقييمات في الخطة   3 

 كلمة(؟ 
  

   هل توجد تغطية شاملة ومتوازنة لمحتوى البرنامج القطري؟  4

   ل التقييمات واقعي؟ سهل التوقيت الُمحدد في الخطة وتسل  5 

   الخاصة بكل تقييم بصورة مناسبة؟ هل هي واقعية؟ هل تعكس التكلفة المجال، والعُمق، والمدة  6

 

(. بمجرد تصنيف التقييمات حسب السنة، و النوع،  4تم استخدام نموذج آخر لفحص مجال خطة التقييم وتوازنها )راجع الجدول رقم ي 

أو عند احتمالية أن يشهد  يغيب تسجيل دروس مستفادة    وحيثماو المخرجات، سيتكمن المراجعون من تحديد فجوات التقييم بسرعة،  
 العام مجموعة كبيرة من التقييمات وبالتالي يطرح تحديات على التنفيذ.

 
 . عينة قائمة مرجعية لجدولة خطة التقييم4الجدول  

 
يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:    15

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

 . 2.6من التفاصيل في القسم رقم  يمكنك االطالع على االستثناءات والمزيد 16
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 عدد التقييمات الُمخطط لها 

العام   
 األول 

 
2019 

العام 
 الثاني 

 
2020 

العام 
 الثالث

 
2021 

العام 
 الرابع

 
2022 

العام 
 الخامس 

 
 )إن ُوجد( 

 اإلجمالي 

تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في  
 التنمية المستدامة )إلزامية( مجال 

      0 

ت 
جا

خر
لم

ا
 

 1   1    1تقييمات المخرجات 

 2   1  1  1تقييمات مشروع المخرجات  

 1   1   2تقييمات المخرجات 

 0       2تقييمات مشروع المخرجات  

 1   1   3تقييمات المخرجات 

 0       3تقييمات مشروع المخرجات  

ق  
رف

م

ة  
يئ
لب
ا

ي 
لم

عا
ال

 

 10  2 1 3 4 التقييم النهائي لمرفق البيئة العالمي 

تقييمات منتصف المدة لمرفق البيئة  
 العالمي

     0 

 0      التقييمات األخرى  

 15  2 5 3 5 اإلجمالي 

 
 
 
 

 واالعتماد  التقييم خطة انتهاء السادسة:  الخطوة  
 

 

لجنة  ينبغي على فريق اإلدارة العليا للمكتب القطري مراجعة خطة التقييم والموافقة عليها قبل تقديمها إلى  
 تقييم البرنامج. لالرئيسي   المكتب 

 
الرئيسي  لجنة التقييم في المكتب و البرنامج قبل البدء بتنفيذهلجنة تقييم كل من بمجرد االنتهاء من خطة التقييم والموافقة عليها من قَِبل 

 وثيقة البرنامج القطري كملحق، ويقدما إلى المجلس التنفيذي لالعتماد. خطة التقييم مع ، سيتم إرفاق  
 

 

بمجرد اعتماد وثيقة البرنامج القطري وخطة التقييم الُملحقة من قِبَل المجلس التنفيذي، ينبغي على وحدة  
الخاصة  التفاصيل  التقييم  البرنامج تحميل  إلى مركز موارد  تقييم  تحميل خطة ERC  بكل  أيًضا  كما يجب   .

 17التقييم كوثيقة داعمة تحت عنوان "تفاصيل الخطة" التابع لخطة تقييمات وحدة البرنامج. 

 

 

 
 https://erc.undp.org/guidanceلمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمركز موارد التقييم في موقع الويب التالي   17



 

 

 

10 

ات إجراء السابعة:  الخطوة    التقييم  خطة  عىل تغيير

 

 
مدى  وإدخالها في مركز موارد التقييم من أجل التعقب، سيستخدم المكتب اإلقليمي الخطة كأساس لمتابعة    بمجرد اعتماد خطة التقييم 

 .لتزاماإل

 

 

 ال تعد خطة التقييم وثيقة ثابتة، وقد تتطلب التعديل حسب الظروف المتغيرة.  

 
وحدة البرنامج.  تشمل   المراجعة التي تقوم بهان عملية  ينبغي النظر في التعديًلت على التقييمات الفردية وخطة التقييم سنويًا كجزء م 

 التغييرات التي يُمكن إجراؤها مع االعتماد ما يلي:

 نتهاء للتقييمات. اال تمديد تاريخ  ▪

 تغيير مجال التقييمات والهدف منها بسبب حدوث تغييرات في السياق )مثل أوضاع األزمات(.   ▪

 إضافة تقييمات جديدة. قد تتطلب المشاريع الجديدة تقييمات جديدة وإضافية، والتي تحتاج إلى إدراجها في خطة التقييم.  ▪
 18الحذف )في الظروف االستثنائية(.   ▪

 
التاريخ، وعمليات الحذف واإلضافات - تحتاج أي تعديًلت على الخطة    تترافق مع  - بما في ذلك تغييرات  مسوغ منطقي مفصل   أن 

إجراء تغييرات على خطة التقييم، من المهم أيًضا التأكد من أن   وحيثما يتمومصدق عليه ومعتمد من قَِبل جهة تنسيق التقييم اإلقليمية.  

 ، وأن تكون واقعية في التنفيذ.وتسجل نتائجهاألهداف العامة، والمجال، والتغطية، والتوقيت عمل وحدة البرنامج  تعكس تظل

 

 

يجب مراجعة خطة التقييم سنويًا، كما أنه يجب تنقيحها وتعديلها حسب الحاجة. يقدم اجتماع خطة األعمال    
 خطة التقييم.  لمراجعة جيدة  لدى المكتب القطري السنوي في بداية السنة فرصة 

 
قد تم تحميلها إلى مركز    التي تم استكمالهاوكجزء من المراجعة السنوية، يجب على وحدات البرنامج أيًضا التأكد من أن كل التقييمات  

 مصادر التقييم مع استجابتها اإلدارية، وأن كل االستجابات اإلدارية واإلجراءات الرئيسية ُمحدثة. 
 
ينبغي على وحدات البرنامج مناقشة التغييرات الُممكنة مع جهات التنسيق اإلقليمية المعنية بالتقييم قبل إجراء التعديالت على الخطط  

وخاصة عمليات  -وطلبها من خالل مركز مصادر التقييم. يجب مناقشة التغييرات التي يتم إجراؤها على تقييمات المشروع الفردية  
أن يقوم المنسقين  ليها، وتسجيلها في محاضر مع مجالس إدارة المشروع أو ما يعادلها مثل اللجنة التوجيهية.  يمكن  واالتفاق ع  -الحذف 

إجراء  التغيير من خالل مركز مصادر التقييم . ستُراجع جهات التنسيق اإلقليمية المعنية بالتقييم طلبات    قديمالمعنيين بمتابعة التقييم بت 
 ليها أو ترفضها حسب الحاجة. هذه الطلبات وتوافق ع

 
تعمل التغييرات على خطة التقييم أثناء مراجعة منتصف المدة على    مراجعة نصف المدة الرسمية لخطة التقييم.يوصى بشدة بإجراء   

 التأكد مما يلي: 
 

(a) خطة التقييم ستظل متوازنة وتُغطي جميع جوانب وثيقة البرنامج القطري بأي طريقة؛ 
(b)   هاء واقعية وقابلة للتحقيق؛ جميع تواريخ االنت 

 
التقييم، مثل النُسخ   يمكن حذف التقييمات، على سبيل المثال: )أ( التقييمات التي أُضيفت عن طريق الخطأ إلى الخطة أو إلى مركز موارد 18

م التالية؛  الُمكررة؛ )ب( إذا كان تاريخ االنتهاء الُمخطط له خارج فترة البرنامج القطري، وفي هذه الحالة يُحذف التقييم ويُضاف إلى خطة التقيي
قليمية؛ )د( إذا كانت التمويالت  )ج( عند جمع التقييمات في تقييمات أخرى مثل تقييمات المخرجات، أو التقييمات الموضوعية، أو التقييمات اإل

البيئية، أو  المتاحة محدودة للغاية لدرجة ال يمكن معها استخدام التقييم أو ال يكون موثوقًا به )هـ( إذا كانت الحالة األمنية، أو السياسية، أو 
 الصحية، أو االجتماعية غير آمنة لدرجة أنه ال يمكن إجراء التقييم بأمان أو تحقيق أهدافه. 

 
 ( 2020-2016تفاصيل الخطة )

 الوحدة الُمكلفة: 
 الفترة:  

 الحالة: 
 التعليقات: 
 وثيقة الخطة: 

 

 إندونيسيا 
2016-2020 

 تم النشر
خطة تقييم المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  

 2020- 2016إندونيسيا 
30 May Indonesia Evaluation Plan.docx 
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(c) جميع التقييمات الجديدة قد تم تضمينها؛ 
(d)  .جميع استجابات اإلدارة واإلجراءات الرئيسية ُمحدثة 

 
ل التغييرات التي تم إجراؤها على خطط التقييم وتُحفظ في مركز مصادر التقييم، ويمكن لوحدات البرنامج االطالع على الصورة   تُسجَّ

التعديالت من خالل دورة حياة خطة التقييم. في حال مد فترة البرنامج القطري، يجب أن يظهر هذا التغيير أيًضا  الكاملة للتغييرات و
 في مركز مصادر التقييم.   

 
 

ام  مدى  متابعة الثامنة:  الخطوة   ز  بالخطة  اإللي 
 

جهات التنسيق اإلقليمية المعنية بالتقييم بمتابعة تنفيذ خطة  المتابعة والتقييم التابع لوحدة البرنامج بالتعاون مع  المنسقين المعنيين ب قوم  ي س 
 التقييم لضمان اكتمال التقييمات، وأن يكون لديها استجابات إدارية، وأن تكون اإلجراءات الرئيسية قد نُفذت. 

 
واإلجراءات الرئيسية، ويتابع مع المكاتب  خطط التقييم وتنفيذ استجابات اإلدارة  ب العام    اإللتزام يتابع مكتب السياسات ودعم البرامج   

 اإلقليمية لضمان التنفيذ واإلبالغ في الوقت المناسب. 
 

يقدم مكتب التقييم المستقل سنويًا تقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن عدد التقييمات المخطط لها خالل سنة معينة، والعدد المكتمل من  
، وأسباب تلك التغييرات. يقدم مكتب التقييم المستقل أيًضا تقريًرا بشأن استجابات اإلدارة  التقييمات، وعدد التغييرات في خطط التقييم
 للتوصيات واإلجراءات الرئيسية الُمكتملة.   

 
 . أمثلة على خطط التقييم جيدة التوازن 5الجدول  

 مخرجات  القطر 

تقييم البرنامج  
القطري  
 المشروعات  غير ذلك  المخرجات   الالمركزي 

مشروعات مرفق  
البيئة العالمي  
)التقييمات  

النهائية وتقييمات  
 منتصف المدة( 

 اإلجمالي 

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

 2023-2019الفلبين، 
     2 1 7 10 20 

 2022-2018أوكرانيا، 
  1 4   12 5 22 

 2022-2018كينيا، 
  1 2  6 6 15 

 

https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1504
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1506
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1475
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1503

