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 واالستخدام التقييم تنفيذ  .4
 

 
 يل في هذا القسم. تتضمن عملية تطوير التقييمات التي طلبت إجراءها وحدات البرنامج الخطوات األربع الرئيسية المذكورة بالتفص 

 

 
 التقييم  عملية  في  األساسية  الخطوات  .1 الشكل  

 

 

 التقييم  تنفيذ  
 

 األدوار والمسؤوليات   
 

 

يجب أن يُحدد هيكل اإلدارة والمؤسسة بشكل واضح في كل التقييمات باإلضافة إلى أدوار ومسؤوليات راسخة 
التقييم بأكملها. والذي سيعتمد على  ومتفق عليها، تتضمن مدير   تقييم مسؤوالا عن اإلشراف على عملية 

الموارد البشرية المتاحة في وحدة البرنامج.  ولتجنب تضارب المصالح، ال يمكن لمدير التقييم أن يكون مدير  
 البرنامج/ أو المشروع قيد التقييم. 

 
 م. يحدد هذا القسم ويصف األعضاء األساسين في فريق التقيي 

 
في سياق هذه المبادئ التوجيهية، مفوض التقييم هو الوكالة أو الكيان الذي يطلب تنفيذ التقييم، وفي هذه الحالة هو  مفوض التقييم:  

خطة التقييم والتي يُنفذ بموجبها التقييم الالمركزي.      يمتلك المدير األعلىضمن برنامج األمم المتحدة،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و
 دق على الشروط المرجعية النهائية. ايعين مفوض التقييم، على سبيل المثال الممثل المقيم للمكتب القطري، مدير التقييم ويص

  األخرى.   الفاعلة   والجهات  ومسؤولياته  التقييم  مدير  أدوار  من  بدًءا  المركزية،  تقييمات  تنفيذ  بشأن  مفصلة  إرشادات  4  القسم  يوفر

  وفريقه؛   التقييم  وإدارة  للتقييم؛   والتحضير  للتقييم؛  االستعداد  من  التحقق  مثل  التقييم  قبل  ما  خطوات  التالية:  الفرعية  األقسام  تتضمن

 اإلدارة.  الستجابة االستعداد ذلك ويتضمن التقييم، واستخدام
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  1لمشروع قيد التقييم )"الُمقي م"(. أو ا مجموعة المشاريعهو المدير المسؤول عن البرنامج أو المخرجات أو  مدير البرنامج/ المشروع:

  ينبغي أن يدعم مدير البرنامج/ المشروع تنفيذ التقييم، ولكن لضمان االستقاللية والمصداقية لن يدير التقييم. سيوفر المدير المستندات 
 تائج التقييم.والمعلومات المطلوبة ويدعم عملية التقييم بأكملها ومدير التقييم، وستكون لديه خطة واضحة الستخدام ن 

 
ينبغي أن تنفصل إدارة التقييم عن إدارة البرنامج/ المشروع. إذا كان لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي متخصص رصد    مدير التقييم: 

سبيل المثال    بدور إدارة التقييم. إذا لم يوجد هذا المنصب، تُعي ن اإلدارة العليا مدير التقييم )على  فيجب أن يقوموتقييم أو جهة تنسيق،  
 الممثل المقيم(

 
  يمكن أن يوصي مدير التقييم بالموافقة النهائية والمصادقة على جميع جوانب عملية التقييم بما في ذلك: )أ( ضمان قابلية التقييم؛ و)ب(  

ى مسودة تقرير التقييم؛ شروط التقييم المرجعية؛ و)ج( تعيين فريق التقييم وهيكله؛ و)د( التقرير األولي؛ و)هـ( تنسيق التعليقات عل
 و)و( تقرير التقييم النهائي.

 
للتقييم المشترك، يمكن أن يوجد مفوض مشارك ومدير مشارك من طرف الوكالة الشريكة. ينبغي االتفاق على مسؤوليات إدارة التقييم 

 وأدوارها وهيكلها قبل مرحلة قابلية التقييم من عملية التقييم. 
 
 المتابعة والتقييم   مختص / مسؤول دور  :1المربع  

  النتيجة،  تقييمات  وتشمل  جميعها  التقييمات  جودة  تضمن  أن  الجهة  على  ال،  أم  التقييم  مدير  هو  والتقييم  المتابعة  مختص  /  مسؤول  أكان  سواء
 .إلخ المانحة، الجهات مشروعات وتقييمات ،(األخضر المناخ وصندوق العالمي البيئة مرفق) الرأسية الصناديق مشروعات والمشروع،

 
 على كل مرحلة قبل المتابعة إلى المرحلة التالية، ويتضمن ذلك: مسؤول / مختص المتابعة والتقييم يصادق ينبغي أن 

 
 شروط التقييم المرجعية ومراجعتها، وضمان أنها تطابق المتطلبات التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ صياغة ▪
 مراجعة تقرير التقييم األولي والموافقة عليه، وضمان أنه يطابق متطلبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  ▪
 ها؛مراجعة المسودة وتقارير التقييم النهائية والتوصية بقبول ▪
 .إجراءات المتابعةومراجعة استجابات اإلدارة و ▪

 
 خطة تقييم وحدة البرنامج في مركز مصادر التقييم، وتتضمن:  مسؤول / مختص المتابعة والتقييم متابعةباإلضافة إلى ذلك، 

 
 خطة التقييم وتحديثها كما هو مطلوب؛ ل  التحميل اإللكتروني ▪
 اإلقليمي؛  مسؤول/ مختص التقييملحصول على الموافقة من وإدارة التغييرات المتعلقة بخطة التقييم وا ▪
التقييم خالل الجداول الزمنية   مواردمستندات التقييم )الشروط المرجعية، وتقارير التقييم، إلخ( إلى مركز  ل  التحميل اإللكتروني ▪

 المحددة؛ 
 وتحديثها على أساس ربع سنوي؛  إجراءات المتابعةستجابات اإلدارة وال  التحميل اإللكتروني ▪
 ونتائج تقييم الجودة.  إجراءات المتابعةوإبالغ اإلدارة بشأن االستجابة لخطة التقييم وإكمال استجابات اإلدارة و ▪

 

للتقييم ُمكون من الشركاء األساسيين   فريق التقييم المرجعي:  التقييم في وضع فريق مرجعي  التقييم ومدير  ينبغي أن ينظر مفوض 
وأصحاب المصلحة الذين يمكنهم دعم التقييم واقتراح تعليقات وتوجيهات في المراحل الرئيسة من العملية. يضمن الفريق المرجعي  

 داقية النتائج.   للتقييم الشفافية في عملية التقييم ويعزز من مص
 

وافق على أي تعديالت في الخطط بوجود مبررات  ي على تنفيذ خطط تقييم المكتب القطري و  ناإلقليمي   لي/ مختصي التقييمويشرف مسؤ 
ية  قدم  اإلرشادات التقنية للمكاتب القطري كما  .  التقييم  تأكد من تحقيق المكاتب القطرية اللتزامات التقييم المذكورة في خطط ي منطقية و

، لضمان الوفاء بااللتزامات المنصوص    في هذه المكاتب  المتابعة والتقييم  مسؤول/ مختصفي تنفيذ التقييمات، وبشكل رئيسي لإلدارة و
المطلوبة.   والجودة  بالمصداقية واالستقاللية  التقييمات  تمتع  التقييم ولضمان  بموجب خطط  في  التقييم    مسؤول/ مختص قوم  ي ,عليها 

 مركز مصادر التقييم. في  المطلوبة التعديالتالموافقة على و المركز اإلقليميعلى خطط تقييم  باإلشرافبنفس الدور  اإلقليميالمركز 
 

المكاتب القطرية التي ال يوجد فيها    مسؤول المتابعة والتقييم في  التقييم اإلقليمي دعًما إضافيًا إلى    مسؤول/ مختصوفر  ي ينبغي أن  
الشروط المرجعية بما    صياغةيمكن للدعم الفني أن يتضمن: تقديم المشورة حول  ومعني فقط بالمتابعة والتقييم.    أو  مختص  / مسؤول

هاء  في ذلك دمج وجهات نظر المساواة في النوع االجتماعي؛ وتعيين الُمقي ِّمين؛ والتعليق على التقارير األولية؛ وتنفيذ التقييمات؛ واالنت 
االتصال الرئيسية    جهة  يالتقييم اإلقليمي   مختص   / مسؤول  ويعتبرى استجابات اإلدارة ومسودة تقارير التقييم.  من التقييمات؛ والتعليق عل

 عندما تنشب منازعات في عملية التقييم.
 

 
لمخرجات التقييمات و/   عادةً، يتضمن ذلك اإلدارة العليا لتقييمات البرنامج القطري، ومديري البرنامج العالمي لتقييمات البرنامج العالمي، ومؤشرات المخرجات1

 البرنامج( لتقييمات المشروع. أو موظفي البرنامج )قادة فريق البرنامج، ومحللي 
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 تفاصيل أكثر عن األدوار والمسؤوليات في تنفيذ التقييم. 5يذكر القسم  

 
 تفاصيل األدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية المتوقعة لعملية التقييم بأكملها. 1يشرح الجدول  

 
 التقييم  لعملية مرجعية  قائمة  . 1  الجدول

 المسؤولية  الجدول الزمني  النشاط  الخطوة 

حد 
وا

 

 ستة أشهر قبل البدء المقترح  التحقق من قابلية التقييم

 مفوض التقييم ▪
 مدير التقييم  ▪
 الرصد و التقييم  مسؤول/مختص  ▪
 موظف البرنامج/ المشروع  ▪

ن 
نا
اث

 

مسودة الشروط  صياغة 
 المرجعية 

 من ثالثة إلى ستة أشهر قبل البدء المقترح

 مفوض التقييم ▪
 مدير التقييم  ▪
فريق   الرصد و التقييم مختص /مسؤول ▪

 التقييم المرجعي
 موظف البرنامج/ المشروع  ▪

 المرجعية النهائية الشروط 
إلى مركز مصادر   التحميل اإللكتروني ❖

التقييم بعد أسبوعين من إكمال الشروط  
 المرجعية 

 الرصد و التقييم مختص /مسؤول ▪

 شهر واحد قبل البدء المقترح أو قبل ذلك  تعيين فريق التقييم 

 مفوض التقييم ▪
 مدير التقييم  ▪
 الرصد و التقييم  مختص /مسؤول ▪

 اإلدارية  العملياتفريق   ▪
 موظف البرنامج/ المشروع  ▪

ثة 
ال
ث

 

 مراجعة التقرير األولي 
طبقًا للشروط المرجعية )من أسبوعين إلى  

 أربعة بعد توقيع العقد( 

 مفوض التقييم ▪
 مدير التقييم  ▪
 والتقييم   الرصدمختص /مسؤول ▪

 فريق التقييم المرجعي   ▪
 موظف البرنامج/ المشروع  ▪

والزيارات  جمع المعلومات 
 الميدانية 

 فريق التقييم  ▪ طبقًا للشروط المرجعية والتقرير األولي

 مراجعة مسودة التقرير
 فور االستالم 

 طبقًا للشروط المرجعية والتقرير األولي  

 مفوض التقييم ▪
 مدير التقييم  ▪
 متخصص الرصد والتقييم أو جهة التنسيق ▪
 فريق التقييم المرجعي   ▪
 المشروع موظف البرنامج/  ▪

 فريق التقييم  ▪ طبقًا للشروط المرجعية والتقرير األولي تقرير التدقيق والتعليقات

 فريق التقييم  ▪ طبقًا للشروط المرجعية والتقرير األولي اكتمال التقرير النهائي

  التحميل اإللكتروني
لتقرير النهائي إلى مركز  ل

 مصادر التقييم

إلى مركز مصادر التقييم  التحميل اإللكتروني
 خالل أسبوعين من االستالم 

 الرصد و التقييممختص /مسؤول ▪

استجابة اإلدارة   
 إجراءات المتابعة و

ستة  تقييمات المشروع والمخرجات: خالل 
 من التقرير النهائي   أسابيع 

تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال  
التقرير  التنمية المستدامة: خالل شهرين من 

 2النهائي 

 مدير التقييم  ▪
 فريق التقييم المرجعي   ▪
 موظف البرنامج/ المشروع  ▪

 استجابة اإلدارة النهائية 
إلى مركز مصادر التقييم  لتحميل اإللكتروني

من استالم تقرير التقييم   ستة أسابيعخالل  
 النهائي 

 الرصد والتقييم مختص /مسؤول ▪

 
إرشادات فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم حول التحضير الستجابات اإلدارة بشأن تقييمات ، 2012المبادئ التوجيهية لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، لعام  2

 تعطي بسخاء شهرين لالنتهاء من استجابات اإلدارة. المتحدة للمساعدة اإلنمائيةإطار األمم  

http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
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تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في  وتحميل 
من   خالل شهرينمجال التنمية المستدامة: 

 التقرير النهائي 

عة
رب
أ

 

  الربع سنوية   متابعةال
 جراءات المتابعة  إل

تحديث مركز مصادر التقييم في نهاية كل ربع  
 سنة 

 

 مدير التقييم  ▪
وذك الرصد والتقييم  مختص /مسؤول ▪

التي توفرها  المعلومات  باللعتماد على 
 وحدات البرنامج

إغالق استجابة اإلدارة  
 إجراءات المتابعة و

عندما تكتمل كل اإلجراءات المخطط لها أو بعد  
 خمس سنوات 

 الرصد والتقييم  مختص /مسؤول ▪

 

 

التحميل  وجدولها الزمني. ومع ذلك، فإن تواريخ االنتهاء ويمكن لوحدات التقييم أن تحدد توقيت كل مرحلة 
 .إلى مركز مصادر التقييم ُمحددة  اإللكتروني 
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  الخطوة األولى: قابلية التقييم 
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 التقييم  عملية  بدء  - التقييم قبل ما  األوىل:  الخطوة  
 

 البرنامج/ المشروع للتقييم  جاهزيةالتحقق من "قابلية التقييم" أو 
 

 

التقييم مدى إمكانية تقييم المشروع أو البرنامج أو أي  نشاط آخر بطريقة موثوقة   يفحص تقييم قابلية 
للتأكد    هتقييم يحث على المراجعة المبكرة للمشروع أو البرنامج أو النشاط المقترح وهو وذات مصداقية.  

 محددة بشكل دقيق ومن إمكانية إثبات النتائج .  التقييم  ما إذا كانت أهداف م

 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة إجراء تقييم لقابلية التقييم ألي  تقييم مقترح )ستة أشهر(    البرامج في على وحدات  

، أم مجااًل موضوعيًا( في وضع يمكن  مجموعة مشاريعً قبل بدئه، للتأكد من أن النشاط )سواء أكان برنامًجا، أم نتيجةً، أم مشروًعا، أم  
المتابعة والتقييم أو أي منهم. يجب أن يشارك    مسؤول/ مختص ل مشترك بين مفوض التقييم ومدير التقييم و تقييمه. يتم هذا اإلجراء بشك 

النتائج وضع  التقييم وأن يساهموا في تصميم التقييم و   إعداد أصحاب المصلحة الرئيسيون في المشروع، وخاصة النظراء الوطنيين، في  
 وتقييم قابلية التقييم.

 
توجه تقييم قابلية التقييم وتوضح المجاالت التي تحتاج للتحسين  لتحقق عملية التقييم    يمكن أن ة مرجعية والتي  قائم  2يوفر الجدول  

 أهدافها.   
 

 التقييم  لقابلية  المرجعية القائمة . 2  الجدول

  
 ال نعم

1.  
لنوع المبادرات التي ستكون  ؟ هل هناك فهم مشترك نظرية تغيير واضحةهل لموضوع التقييم 

 موضوع التقييم؟

  

2.  
تقييم؟  هل األهداف  لل  التي ستخضع لنتائج المبادرة )المبادرات(   عمل محددإطار  هل هناك 

محددة وقابلة  وبيانات المخرجات والنواتج والمدخالت واألنشطة محددة بوضوح؟ هل المؤشرات 
 3؟ SMART للقياس وقابلة للتنفيذ ومناسبة ومحددة الزمن

  

3.  
،  baseline dataبيانات أولية  وجود يتضمن ذلك وهل هناك معلومات كافية للتقييم؟ 

الموثقة جيًدا،   سير العملومعلومات  تم تجميعها من متابعة مجموعة من األهداف، وتقارير  
 وتقارير الزيارات الميدانية، والمراجعات والتقييمات السابقة. 

  

4.  

ذا صلة، مع أخذ السياق المتطور في االعتبار؟ هل أغراض    المزمع إجراءههل مازال التقييم 
  التي تهم كل أسئلة التقييم   ما  ونطاق التقييم محددان بوضوح ومعروفان لدي أصحاب المصلحة؟ 

فئة؟ هل هذه األسئلة واقعية، مع األخذ في االعتبار تصميم المشروع والمعلومات المتوقع إتاحتها  
 للتقييم؟ المتوفرة  الموارد و

  

5.  
لتقييم كما  من ا ة الفعال اإلستفادةهل ستسمح العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالتنفيذ و

 ؟مفترضهو

  

 كافية )بشرية ومالية( مخصصة للتقييم؟ موارد هل هناك   .6

  

 
 

 
 محددة، ويمكن قياسها، ويمكن تخصصيها، وذات صلة، ومحددة زمنيًا.   3
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السابقة هي "ال"، فال يزال يمكن المتابعة في التقييم. ستحتاج   3إلى    1من األسئلة    إذا كانت إجابة واحد أو أكثر

إلى    األطراف المعنيةالمتابعة والتنسيق  أو جميعهم و  مسؤول/ مختصإدارة وحدة البرنامج، أو مدير التقييم أو  
ا في التنفيذ(.  إجراء التعديالت والتحديثات المناسبة ليصبح البرنامج/ المشروع قاباًل للتقييم. )ما قد يسبب تأخيرً 

يوفر البرنامج/ أو المشروع    النتائج  وجميع الوثائق.   عمل   إطار عند العمل مع الشركاء المنفذين، يجب تحديث  
 بشكل جيد  هذه المتطلبات األساسية بحلول وقت التقييم. الذي يتم إدارته ومتابعته 

 
قيود تعبئة الموارد أو التغيرات في  أو المخرج بسبب المشروع يتم تقليص عندما أحد االعتبارات  ( 4صلة  )سؤال   أن يكون التقييم ذا

 الجانب تركيز األمم المتحدة على هذا إلى انخفاض   يؤدي والذي الدولة أو  المؤسسي السياق 
 
رنامج األمم المتحدة  ، يمكن إلدارة ب بإجراء تقييم ذا جدوى  ( للفريق  5السياسية واالجتماعية واالقتصادية )سؤال    الظروفإذا لم تسمح   

. وقد يلزم أن يكون  تساعد على إجراء التقييممالئمة رأكثر    ، أن تقرر انتظار توفير بيئة  األطراف الوطنية المعنيةاإلنمائي، بالتعاون مع  

للتعامل مع األمور التي قد تطرأ )على سبيل المثال تغيير مواقع الزيارات الميدانية(.   ومنهجيته التقييم مرنًا في طريقة  جمع المعلومات 

 يجب اتخاذ مثل ھذه القرارات استناداً إلى دراسات راھنة وجدية للوضع بحيث يكون التقييم  (، 2في حاالت األزمات )انظر المربع 

 مثل األوضاع األمنية )سالمة المقي ِّمين، وموظفي برنامج مناسباً مع التغير السريع لظروف األزمة. يتعين تقدير عوامل

 األمم المتحدة اإلنمائي المشاركين، واألشخاص الذين تجرى معهم المقابالت( والتأثير المحتمل للتقييم على التوترات

ً الموجودة تقديراً دقيق  . ا

 
 التخطيط والمراقبة والتقييم في حاالت األزمات  :2المربع 

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

ة إلى حاالت األزمات مع  والتقييم. بشكل عام، يمكن نقل آليات وطرق المتابعة والتقييم والتخطيط المذكورة في المبادئ التوجيهي 
 عدة تحذيرات مهمة: 

 

حاالت األزمات متغيرة، ويجب أن تستجيب برمجة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إلى التغيرات الجذرية التي تحدث في مثل   •
توثيق التغييرات  ولذلك، يجب أن يستمر تحليل الموقف ومراقبته لضمان أن إعداد البرامج يظل ذا صلة. يجب   هذه الظروف. 

وتنفيذها.  وقت وضعها  المتغيرة  المواقف  االعتبار  في  ومناسبتها  التنمية  مبادرات  مالءمة  مدى  وتقييم  متابعة  تأخذ  بحيث 
 سيتضمن هذا تحلياًل مستمًرا للصراعات واألوضاع. 

 

ة حساسية الصراعات واألزمات  األزمات )باحتمالية( التوتر الشديد بين األطراف المختلفة. ولذلك، يجب مراعا  أوضاع تتسم   •
، أو على  موضوع وعمليات البرنامج تقللفي كل جوانب إعداد البرامج، بما في ذلك التخطيط والمتابعة والتقييم، لضمان أن  

المتابعة والتقييم من   فريق البرنامج والمستفيدين و  فريقاألقل ال  يتسببان في زيادة التوتر بين األطراف المختلفة. يظل أمن  
 ألمور المهمة، ويجب مراقبة تحليل المخاطر لكل المعنيين بصورة دائمة ومراعاته في أنشطة المتابعة والتقييم.ا

 

من المهم التمتع بمنظور "شامل"، فمراعاة كيفية ارتباط المشروعات والبرامج بعملية السالم األوسع نطاقًا أمر حاسم، وخاصة   •
ب أن يراعي التخطيط والمتابعة والتقييم هذا لتجنب أن يكون المشروع "ناجًحا"،  في برامج منع النزاعات وبناء السالم. يج

 فيما يخص تحقيق النتائج، ولكن ليس له أي  تأثير فعلي على عملية السالم أو له تأثير سلبي. 
 

مصادر أخرى  لدعم التقييم توجدكما   4يوفر "ملخص التخطيط والمتابعة والتقييم لمنع األزمات والتعافي منها" مزيًدا من اإلرشاد. 

    5في السياقات اإلنسانية وأوقات األزمات. 

 
 6الخاصة متاحة أيًضا وتوفر األدوات والطرق إلجراء التقييمات في أوقات األزمات والضعف.  19-إرشادات كوفيد 

 
 

وثيقة البرنامج القطري وخطة التقييم. إذا لم  في وقت التصميم والموافقة على  (6سؤال  كافية ) مالية    موارد   تخصيص وأخيًرا، يجب   

ه موارد  تتح الموارد الالزمة لنطاق التقييم كاماًل، فمن الحكمة تأجيل التنفيذ حتى تتوافر الموارد الكافية بداًل عن المتابعة في تقييم تنقص
 ومن المحتمل له أال يغطي نطاقه كاماًل فيصبح قليل الفائدة والمصداقية. 

 

 
https://www.alnap.org/help-، "دليل تقييم العمل اإلنساني"، 2016شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في العمل اإلنساني،   4

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

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

https://www.alnap.org/
http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml
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للتقييم وأن التأخير مطلوب، يمكن عمل تعديالت لخطة التقييم بتاريخ   جاهزة إذا ُوجد أن مشروًعا ما أو نتيجةً غير    ييم: تأخير التق 
 التقييم اإلقليمي. مسؤول/ مختص وافق عليها ي راجعها وي انتهاء جديد. يجب تسليم التعديالت والتبريرات إلى مركز مصادر التقييم ل

 
تقييم من خطة التقييم في ظروف    ويمكن حذف حدات البرنامج جهودها لتنفيذ كل التقييمات في خطة التقييم.  يجب أن تبذل و  حذف تقييم: 

(. إذا ُوجد أن التقييم لم يعد ذا صلة أو من غير المتوقع له أن يطابق متطلبات قابلية التقييم، فحينئٍذ ينبغي  3.8استثنائية فقط )انظر القسم  

المتابعة    مسؤول/ مختصوتوافق على الحذف بالتعاون مع    الخطة ة اإلنمائي العليا ووحدة البرنامج أن تراجع  إلدارة برنامج األمم المتحد
موافقة مجلس إدارة البرنامج أو المشروع على الحذف. يجب تسليم طلب الحذف إلى مركز   بعد التأكد منوالتقييم  و مدير المشروع، 

وافق على حذفه. ستُسجل كل التغييرات التي ستطرأ  ي التقييم اإلقليمي و  مسؤول/ مختص  هجع راي مصادر التقييم، وإرفاقه بتبرير ُمفصل ل
 تنفيذ الخطة . اإلشراف على على خطة التقييم في مركز مصادر التقييم لتدعم 
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الخطوة الثانية: تحضير  
 التقييم
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 التقييم تحضي   الثانية:  الخطوة  
 

 
 التقييم تحضير خطوات  . 2  الشكل

 
 يجب االتفاق مع الشركاء على ميزانيات التمويل ومصادره خالل صياغة خطة التقييم وذكرها بالتفصيل في الخطة. 

 
مشروعات مرفق  ل  يوجد ميزانيات مقترحة بالتفصيل في وثائق المشروع والبرنامج.  ميزانيات تقييم المشروعيجب ذكر    ➢

 والتقييمات النهائية.  لمراجعات منتصف المدةالبيئة العالمي 
 أو أن تُمول جزئيًا من المشروعات والبرامج الفردية.  ميزانيات تقييم المخرجات يمكن أن تقوم المكاتب القطرية بتمويل   ➢

 

 

وتُمك ن   واقعية  الميزانيات  تكون  أن  مصداقية  إجراء  يجب  وذات  مستقلة  مفيدة  بحيث  تقييمات  نتائج  تحقق 
االستخدام   من  تحد  أن  ويمكن  التقييم  وعمق  نطاق  من  المحددة  أو  المنخفضة  الميزانية  ستحد  للمنظمة. 

يزانيات متوسطة لطرق التقييم  والمصداقية. يعطي تقرير التقييم السنوي الذي يصدره مكتب التقييم المستقل م
 7يمكن استخدامها كمرجع. والمختلفة على المستوى العالمي وحسب اإلقليم.  

 
 تشمل اعتبارات ميزانية التقييم الفردية ما يلي: 

عادة توجد تكاليف إضافية عند تعيين شركة  ولكل الُمقي ِّمين والخبراء المتخصصين القائمين على التقييم.    األتعاب المهنية ➢
 . مختصة 

  فريق ، تتضمن الرحالت الجوية من وإلى بلد التقييم، عند االقتضاء، والسفر داخل البلد )للُمقي ِّم، والمترجم، و تكاليف السفر ➢
 فق والمشاركين اآلخرين(. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرا

ومصروفات التنقل من  مثل بدل اإلقامة اليومية في وقت التواجد في البلد لجمع البيانات    التكاليف اإلضافية وغير المهنية ➢
 محطات السفر.  وإلى

متعلقة بورش العمل )ورش عمل أصحاب المصلحة أو الفريق المرجعي للتقييم أو التحقق من الصحة(    تكاليف اجتماعات أي     ➢
نقل المشاركين،  الخفيفة، وتكاليف  المكان، والوجبات  )استئجار  المعلومات  التشاورية أو جمع  المجموعات  أو اجتماعات 

 إلخ.(. 
 عمل التحقق من صحة المعلومات ونشرها.  في المقابالت، والزيارات الميدانية، وورش  تكاليف الترجمة  ➢
 بما في ذلك تكاليف التحرير والنشر والتوزيع.  االعداد والنشر تكاليف  ➢
 لمصاريف غير معروفة تظهر أثناء التقييم.طارئة إضافية   تكاليف   ➢

 
 من هذه اإلرشادات نموذًجا لميزانية التقييم. 3يتضمن القسم 

 

 المرجعية التقييم  شروط 
 

 
نك االطالع عبر الرابط التالي:  يمك 8

/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Prograhttps://popp.undp.org/_layouts
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 

Deleted :¶

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default


 

 

 

11 

 

وتساعد كدليل ومرجع خالل  ومتطلبات وتوقعات التقييم  ،النطاقرجعية هي وثيقة مكتوبة تحدد  الشروط الم
 التقييم. 

 
  من والذي سيتم تقييمه ولماذا،  ماواضحة ومحددة، موفرةً تفويًضا واضًحا لفريق التقييم بشأن  الجيدةيجب أن تكون الشروط المرجعية

كل تقييم على  ب الخاصة هدافاألمميزة للظروف  و المرجعية تكون الشروط المتوقعة. يجب أن  النواتجسيكون معنيًّا بعملية التقييم، و

 . لصياغتهاوقت كاٍف  تخصيصمعايير الجودة واستخدام تقرير التقييم، يجب  تحديد. لما للشروط المرجعية من دور حاسم في حدة 

 
التوقيت، والهدف، والمدة،  مع لتخضع للتقييم،  إختيارهاستحدد النتيجة، والمشروع، والمجال الموضوعي، وأي  مبادرات جرى 

يتطلب وضع  حيث والميزانية المتاحة، ونطاق التقييم جوهر الشروط المرجعية. ومع ذلك، ال يمكن للتقييم أن يتعامل مع كل القضايا، 

 محور تركيز التقييم، ومعاييره، ونتائجه، مع أخذ الموارد المتاحة في االعتبار. حولإستراتيجية   الشروط المرجعية اختيارات

 
مفوض التقييم ويشاركها مع فريق   امسودة الشروط المرجعية األولية بالمدخالت التي يزوده بهبصياغة  مدير التقييم  يقوميجب أن 

الخبرة الكافية أن يعلقوا على   مالتقييم اإلقليمي وغيره ممن لديه ل/ مختص لمسؤو يمكن  التقييم المرجعي للمراجعة والتعليقات. 

 . للمؤسسة  مسودة الشروط المرجعية لضمان أنها تطابق معايير الجودة 

 
ستة  قبل ثالثة أو عملية تستغرق وقتًا طوياًل. فمن المقترح أن تبدأ هذه العملية  الجهات المعنيةألن كتابة الشروط المرجعية وإشراك  

 المقترح للتقييم، بناًء على نطاق التقييم ومدى تعقيده وعدد أصحاب المصلحة المعنيين.  البدء موعد من  أشهر 
 

شروط مرجعية تقوم   صياغةبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة على   البرامج فييهدف نموذج الشروط المرجعية إلى مساعدة وحدات  
تقييمات مت للحصول على  الجودة  الجيدعلى معايير  التقييم  لوحدات  وافقة مع ممارسات  ينبغي  المرجعية،  الشروط  . عند صياغة 

التقييم لمعايير جودة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للبرمجة، كما تستدعي الحاجة والضرورة )انظر   البرنامج مراعاة كيفية تحقيق 
 8(. 3المربع 

 
ريقة التقييم حتى يحدد فريق التقييم أفضل األساليب واألدوات لجمع  يجب أن تتمتع الشروط المرجعية بمرونة كافية بشأن ط 

على سبيل المثال، يمكن أن توصي الشروط المرجعية باستخدام استبيانات، وزيارات ميدانية، ومقابالت، ولكن   المعلومات وتحليلها.

على   اإلتفاقم وأصحاب المصلحة الرئيسيين. يجب ينبغي لفريق التقييم أن يكون قادًرا على مراجعة النهج بالتعاون مع مدير التقيي 

 بدقة في التقرير األولي.  توضيحهاالتغييرات في النهج و

 
 
 

 معايير الجودة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد البرامج  :3المربع 

 

 إستراتيجي 

(، وتتوافق مع الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم SDGsأهداف التنمية المستدامة )تساهم أولويات إعداد البرامج ونتائجها في تحقيق  

(. تعتمد البرامج والمشروعات على تحليل  UNSDCFsالمتحدة اإلنمائي وتتماشى مع أطر األمم المتحدة للتعاون في التنمية المستدامة )

واضح، مدعوم بالدليل ونظريات التغيير. يبرر األخير سبب أن النهج المحدد هو األكثر مالءمة وغالبًا ستحقق أو تساهم في النتائج  
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مق يتم النظر  في دور  باإلضافة إلى إسهامات الشركاء.  تقييم  التنموية المرغوبة  يُعاد  بالشركاء  ارنة 

 .الحاجةالفرص والتغيرات الجديدة في السياق التنموي بانتظام، مع أي  تعديالت ذات صلة حسب 

 ذو صلة  

أهداف إعداد البرامج ونتائجه متسقة مع االحتياجات الوطنية واألولويات والتعليقات التي أدلت بها المجموعات الُمستبعدة أو الُمهمشة   
التي تم إشراكها حسب الحاجة. تأخذ إستراتيجيات إعداد البرامج الترابط بين تحديات التنمية ونتائجها في الحسبان. تم دمج وأو كالهما  

 
نك االطالع عبر الرابط التالي:  يمك 8

/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Prograhttps://popp.undp.org/_layouts
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
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الوصول إلى/ التحكم في الموارد للنساء والرجال،  إمكانيةالمختلفة  و  واألدوار  تحليل النوع االجتماعي للنظر بشكل كامل في االحتياجات
التدا اتخاذ  لمعالجتها عند  ويتم  المناسبة  منتظمة  الحاجةبير  البرامج والمشروعات بصورة  الُمستفادة    المعرفة . ستستخلص  والدروس 

 وتراجعها حتى توجه التصميم والتكيف وتغيير الخطط واإلجراءات حسب المالئم، وللتخطيط لتوسيع النطاق. 

 قائم على المبادئ  

تطبق جميع البرامج المبادئ األساسية في حقوق اإلنسان، والمساواة في النوع االجتماعي والقدرة على الصمود واالستدامة وشمول  
يف جميع األفراد. تُدمج االستدامة االجتماعية والبيئية بشكل منهجي. يُتجنب أي  أذى محتمل لألفراد والبيئة كلما أمكن ذلك، وإال فالتخف

 .هنا منارته. يمكن االطالع على المعايير االجتماعية والبيئية الكاملة من حدته وإد

 المتابعة اإلدارة و

التغيير، ولديها مؤشرات  تحديد يتم بمستوى مناسب، وتتناسب مع نظرية  للتنفيذ   المخرجات والنواتج  وقابلة  للقياس  محددة وقابلة 
وموجهة نحو تحقيق النتائج، مع أسس وأهداف خاصة ومصادر معلومات محددة. تُستخدم المؤشرات    SMART  ومناسبة ومحددة الزمن

تم اعتماد المؤشرات ذات الصلة من إطار الموارد والنتائج المدمجة في وي والمصنفة حسبه، عند االقتضاء.   اإلجتماعي المراعية للنوع
جرى تنفيذها لدعم ي خطط متابعة وتقييم شاملة ومحددة التكلفة جاهزة  يوجد  وع.  الخطة اإلستراتيجية في إطار نتائج البرنامج أو المشر 

إلى   بالنظر   ، المخاطر  تحديد  يتم  والتقييم.  والمتابعة  األدلة  على  المعتمدة  من  اإلدارة  الخطط  كل  وضع  مع  والفرص،  التهديدات 
منتظًما لتوجيه    فاعل  ومسؤوليات واضحة، وتوفر إشرافًا   واإلجراءات المناسبة إلدارتها. حوكمة البرامج والمشروعات محددة، بأدوار

 عملية صنع القرار.

 ة ءاكفذات 

البرامج   الموارد. حجم  استخدام  كفاءة  مقاييس لضمان  وتنفيذه  البرنامج  تصميم  ويتضمن  مبررة وصحيحة  البرامج  إعداد  ميزانيات 
والمشروعات ومجالها متناسب مع الموارد المتاحة ومع جهود تعبئة الموارد. تتضمن الخطط اعتبارات للتوسع والتواصل مع المبادرات 

بانتظام. تتضمن المتابعة واإلدارة ت الشراء مبكًرا وتمت مراجع  تم اإلنتهاء من مخططاتتأثير أكبر.    األخرى ذات الصلة لتحقيق ة 
التحليل واإلجراءات لتحسين الكفاءة في تسليم النواتج المرغوبة بالجودة والتوقيت المرجوين، مثل دعم المكتب القطري لطرق التنفيذ 

دادياسة الوطني. تُسترد التكاليف بالكامل )راجع س  )التكلفة اسير

 فعال 

يسترشد تصميم البرامج وتنفيذها بالمعرفة ذات الصلة، والتقييم، والدروس المستفادة لتطوير اإلستراتيجية واإلبالغ عن تصحيح المسار. 
يتم تحديد المجموعات المستهدفة وإشراكها بشكل منهجي، وجعل األولوية للمجموعات المهمشة والمستبعدة. تستجيب النتائج دوًما إلى 

االجتماعي ويتم تصنيفها بدقة حسب مؤشر النوع االجتماعي. يستخدم المديرون معلومات المراقبة في صنع القرارات تحليل النوع  
. يُستخدم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عند االقتضاء ويتم تسجيله في إطار  المرجوة التي تزيد من تحقيق النتائج  
 التنفيذ المطلوبة وتماشت طريقة التنفيذ مع النتائجالنتائج. نُفذت تقييمات شركاء 

 االستدامة والملكية الوطنية  

والشركاء الوطنيين، المشتركين خالل دورة إعداد البرامج في صنع القرار والتنفيذ والمتابعة.    الجهات المعنيةتُعد البرامج بالتشاور مع  
إستراتيجية الستخدام األنظمة الوطنية ، عند   وتنفيذ  . يتم تحديدتحسينهاطنية ويتضمن إعداد البرامج تقييم قدرة واستدامة المؤسسات الو

االقتضاء. تتضمن المراقبة استخدام مصادر المعلومات الوطنية ذات الصلة، إذا أمكن. تحقيق استدامة النتائج عبر مؤشرات قدرة التتبع 
 وتنفيذ خطط التوسع واالنتقال.

 

 .1يجب أن تشمل الشروط المرجعية، كحد أدنى، العناصر الموصوفة أدناه والتي ذُكرت بالتفصيل في المرفق  
 

 المعلومات األساسية والسياق  .1
البرنامج/  ▪ تصميم  وقت  )في  والديموغرافية  والجغرافية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  تفاصيل  ذكر 

 المشروع والتقييم(. 
 الواجب تقييمها بوضوح )الحجم ومدى التعقيد(. اتالمبادروصف  ▪
)النوع ▪ المشروع  من  المستفيدين  عن  تفاصيل  واإلجتماعي  توفير  حقوق  ذوي  ،  وقضايا  الضعيفة،  والفئات  اإلعاقة، 

 اإلنسان(
 عرض المخرجات والنواتج واإلنجازات الرئيسية، ونظرية التغيير. ▪

 
 هدف التقييم ومجاله وأغراضه  .2

 ذلك. كيف سيفعلذكر سبب تنفيذ التقييم، ومن سيستخدمه أو يتبع نتائجه وتوصياته و  ▪
 تحديد معايير التقييم ومجال تركيزه.   ▪
المشتركة   ▪ األخرى  والقضايا  اإلعاقة  المرأة وقضايا  وتمكين  االجتماعي  النوع  في  المساواة  قضايا  )انظر  تضمين 

 (. 4المربع 
 

 معايير التقييم واألسئلة الرئيسية   .3

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-standards.html&data=02|01|richard.jones@undp.org|0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|636778912646202985&sdata=4Fi2k0l6o6WoN1WUSZt6cImU9IzBbiz98JYglO/IaO8=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/FRM_Resource%20Planning%20and%20Cost%20Recovery_Cost%20Recovery_Cost%20Recovery%20from%20Other%20Resources%20-%20GMS.docx&action=default&data=02|01|richard.jones@undp.org|0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|636778912646202985&sdata=75cGuLdwu+rnX2DBbKL/JJbb791hsJ9UJ9KHuqH9dCw=&reserved=0
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(  DACوالفاعلية، والكفاءة، واالستدامة الخاصة بلجنة المساعدة اإلنمائية )  9يمكن استخدام معايير الصلة، واالتساق،  ▪

 10.( لتأطير أسئلة التقييم2( )راجع القسم  OECDالتابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 محددة ليُجاب عنها خالل التقييم. يجب أن تكون األسئلة واضحة ومحددة بدقة وقابلة للقياس. تضمين  أسئلة   ▪
إدراج سؤال تقييم واحد على األقل متعلق بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة، ويُفضل على األقل سؤال   ▪

 . معيار تقييملكل 
 11ألخرى المشتركة. إدراج أسئلة تقييم متعلقة بقضايا اإلعاقة والقضايا ا ▪

 
 المنهجية  .4

 النظر في النهج والمنهجية بأكملهما.  ▪
 إدراج مصادر المعلومات، وطرق الجمع والتحليل المقترحة )مع المرونة في التعامل مع تعديالت فريق التقييم(. ▪
 . هومصادر  التمويل الرجوع إلى متطلبات تحليل  ▪
 وإدماج أهداف التنمية المستدامة من فريق التقييم.     بالنوع اإلجتماعي   معالجة القضايا الخاصة  ليجب طلب منهجيات   ▪

 
 نتائج التقييم )المخرجات األساسية(  .5

 ذكر تفاصيل نتائج التقييم الرئيسية، ويشمل ذلك:  ▪
 )أ( تقرير التقييم األولي، ويتضمن خطة العمل والجدول الزمني للتقييم؛ 
 )ب( مسودة تقرير التقييم إلضافة التعليقات؛  
واألسئلة،    التعليقات،  معالجة  تمت  كيف  بالتفصيل  موضًحا  المطلوبة  والتعديالت  التقييم  تدقيق  سجل  )ج( 

 والتوضيحات؛ 
 )د( تقرير نهائي )يعالج التعليقات، واألسئلة، والتوضيحات(؛  
 أو نتائج معرفية أخرى.  إستعراضات )ه( وأي  

 . بالنوع اإلجتماعي عالج جميع نتائج التقييم قضايا حقوق اإلنسان واإلعاقة، والقضايا الخاصة يجب أن ت ▪
 

 تكوين فريق التقييم والكفاءات المطلوبة  .6
 ذكر هيكل فريق التقييم وعدد الُمقي ِّمين المطلوب.   ▪
الُمقي ِّم وكل   ▪ التقييم التحلي بها  تحديد المهارات، والمعرفة، والخبرة، والكفاءة المحددة المطلوب من  عضو في فريق 

 بالتفصيل.
 كفاءات وخبرات النوع االجتماعي ضرورة.   ▪
 يجب أن يتحلى عضو واحد على األقل من فريق التقييم أو الفريق المرجعي بالمعرفة أو الخبرة بشأن إدماج اإلعاقة.   ▪
 

 أخالقيات التقييم  .7
 عند قبول المهمة.  تعهد سلوك أخالقيسيلتزم استشاريو التقييم بأعلى المعايير األخالقية وسيُطلب منهم توقيع  ▪
تُنفذ تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفقًا للمبادئ الموضحة في المبادئ التوجيهية األخالقية لفريق األمم المتحدة    ▪

 12المعني بالتقييم.

 
 التنفيذ  اإلدارة وترتيبات  .8

وصف هيكل اإلدارة والتنفيذ وتحديد األدوار، والمسؤوليات الرئيسية وحدود السلطة لكل األطراف المتضمنة في عملية   ▪
 التقييم. 

 تحديد آليات التعليق على نتائج التقييم المختلفة.   ▪
 

 اإلطار الزمني لعملية التقييم  .9
 األيام المخصصة لفريق التقييم.تحديد عدد األيام الُمخطط لها للتقييم وعدد  ▪
ينبغي أن يشمل جدواًل زمنيًا للتقييم يذكر تواريخ: )أ( بداية التقييم؛ و)ب( مخرجات التقييم؛ و)ج( جمع المعلومات    ▪

 والعمل الميداني؛ و)د( انتهاء التقييم. 
 

 
.   2019دان االقتصادي حديثًا في تمت إضافة "االتساق" كمعيار جديد من معايير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المي 9

 ال يتطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معيار "االتساق"، ولكن يمكن النظر فيه إذا ُوجد أنه ذو صلة. 
يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   10

 .http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm  ،نوصي باتباع معايير الصلة

أكثر، ينبغي   واالتساق، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة لضمان تغطية مجال التقييم بأكمله. إذا اختارت وحدة التفويض أال تستخدم أحد المعايير أو

 شكل صريح في الشروط المرجعية، بما في ذلك أسباب الحذف. ذكر ھذا ب
  مالحظات فنية: إطار مساءلة الكيانات بشأن إستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة يمكنك االطالع عبر الرابط التالي: 11

g/en/disabilitystrategy/resourceshttps://www.un.or 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/2866يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   12

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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 عملية التسليم وأساس االختيار  .10
طلب ▪ هيكل  تفصياًل  مراجعة    التقديم  يذكر  ومعايير  المطلوبة  التسليم  ومستندات  الداعمة  والمستندات  واإلجراءات، 

 الطلبات. 
 

روابط مستندات المعلومات األساسية الداعمة والمبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة    -مرفقات الشروط المرجعية   .11
 اإلنمائي. 

 إطار نتائج التدخل ونظرية التغيير.  ▪
 ء الرئيسون. أصحاب المصلحة والشركا ▪
 المستندات الواجب مراجعتها والتدقيق فيها.  ▪
 نموذج مصفوفة التقييم. ▪
 مخطط  التقرير النهائي.  ▪
 تعهد السلوك األخالقي.  نموذج ▪
 توضح المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ▪

 ( 4نموذج التقرير األولي )القسم   •

 ( 4نموذج تقرير التقييم والمحتوى المتوقع )القسم   •

 ( 6عملية تقييم الجودة )القسم  •
 

 

 

سيتم تقييم الشروط المرجعية في ضمان جودة التقييم. جميع النقاط الملخصة أعاله تتوافق مع نظام التصنيف  
 (. 6)مرفق  

 
 

 

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

 
بتنفيذها ال بد أن تدمج مبادئ حقوق اإلنسان  ، جميع  من حيث المبدا   التقييمات التي نفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو أمر 

والمساواة في النوع االجتماعي، وتهدف إلى تحقيق مؤشرات أداء التقييم الخاصة بمتطلبات خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن  
 لمزيد من التفاصيل(.  6ع القسم )راج 13المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 
مهم: خطوة دمج منظور المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة في مجال التقييم، كما هو موضح في الشروط المرجعية،   

 ظور. خطوة أولية حاسمة. يجب تنفيذ التقييم بشكل مستجيب للنوع االجتماعي، حتى لو لم يُصمم موضوع التقييم بناًء على هذا المن 
 
أمثلة  14،"توفر وثيقة توجيه فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم "دمج حقوق اإلنسان والمساواة في النوع االجتماعي في التقييمات 

حول كيفية دمج هذه العناصر في تعريف هدف التقييم، وأغراضه، وسياقه، ومجاله، وكيفية إضافة بعد جنساني إلى معايير التقييم 
 (2)مرفق  مثلة من أسئلة التقييم المخصصة متاحة أيًضا.القياسية. أ

 
 ما مقومات التقييم المستجيب للنوع االجتماعي؟ 

 
 لك.  يعني هذا: ذيشمل المنظور المستجيب للنوع االجتماعي ويتعلق بكل مما يفحصه التقييم وكيف سيُنفذ 

تقييم درجة تأثير التدخالت في تغيير عالقات القوة والعالقات بين الجنسين، بما في ذلك التفاوتات الهيكلية والتفاوتات   •
 األخرى، والتمييز وعالقات القوة غير المتكافئة؛  

 واستخدام عملية شاملة وتشاركية وتحترم كل أصحاب المصلحة )أصحاب الحقوق والمكلفين بمسؤوليات(  •
 
لتقييم الُمستجيب للنوع االجتماعي من المسؤولية تجاه التزامات المساواة في النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، وتمكين يعزز ا 

التنمية في النساء والرجال بشكل مختلف ومساهمتها في تحقيق تلك   تأثير برامج  المرأة عن طريق توفير معلومات حول كيفية 

 
un-coordination/promoting-system-work/un-we-https://www.unwomen.org/en/how-ط التالي: يمكنك االطالع عبر الراب  13

resources-and-tools-accountability/key 
 http://www.uneval.org/document/detail/980يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   14

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources
http://www.uneval.org/document/detail/980
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برامج التنمية، وليس العمل الخاص بنوع الجنس فقط )انظر مكتب التقييم المستقل التابع   االلتزامات. ينطبق هذا على كل أنواع
 15، كيفية إدارة التقييم المستجيب للنوع االجتماعي. دليل التقييم(. 2015لكيان األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

 
 للنوع االجتماعي؟ ما الذي تشمله منهجية التقييم المستجيبة  

 

يحدد التقييم كيفية التعامل مع قضايا النوع االجتماعي في المنهجية، بما في ذلك كيفية جمع المعلومات وطرق التحليل التي   •
 تدمج اعتبارات المساواة بين الجنسين وتضمن أن المعلومات الُمجمعة مصنفة حسب نوع الجنس. 

 األساليب، مناسبًا لتقييم اعتبارات المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة. توظف منهجية التقييم نهًجا مختلط  •

يوظف التقييم مجموعة متنوعة من مسار البيانات والعمليات )بمعنى آخر التثليث والتحقق من الصحة( لضمان اإلدماج   •
 والدقة والمصداقية. 

 المتأثرين بالتدخل، وخاصة األكثر ضعفًا، عند االقتضاء.  يتعامل إطار المعاينة وطرق التقييم مع تنوع أصحاب المصلحة •

 16بنزاهة واحترام لضمان السرية.   المعنيةتُراعى المعايير األخالقية خالل التقييم وتُعامل جميع المجموعات  •

 
 مهم: يجب تضمين منظور داعم للمساواة في النوع االجتماعي ولتمكين المرأة في الشروط المرجعية. 

 
 

ويلزم عند االقتضاء أن تنظر التقييمات في قضايا اإلعاقة المستمدة من إستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة والمالحظات   
 العناصر الواجب مناقشتها بالتفصيل:  5يشرح المربع  17الفنية.

 
 التقييمات في  اإلعاقة  قضايا  دمج :5 المربع

 

 تولي الشروط المرجعية الخاصة بالتقييم لقضايا اإلعاقة اهتماًما كبيًرا.  •

 تتحلى فرق التقييم بالمعرفة أو الخبرة أو كليهما فيما يتعلق بالدمج عند الحاجة.  •

 تشمل أسئلة التقييم الجوانب المختلفة من دمج اإلعاقة  •

 يشمل تخطيط أصحاب المصلحة وتحديد طرق جمع المعلومات األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم.  •

 توفر استنتاجات التقييم والتحليل معلومات ودالئل بشأن دمج اإلعاقة.  •

 تعكس خالصة وتوصيات هذه التقييمات االستنتاجات الخاصة بدمج اإلعاقة.  •

 
 
لكل من التقييمات النهائية لمرفق البيئة العالمي ومراجعات منتصف المدة هيكل الشروط المرجعية ومتطلباته الخاصان بها، وتشمل   

  المتطلبات المذكورة أعاله ومتطلبات مرفق البيئة العالمي المحددة اإلضافية. ُحددت هذه المتطلبات في المبادئ التوجيهية لمرفق البيئة
 18قييمات النهائية ومراجعات منتصف المدة. العالمي للت 

 
مركز  للتقييمات الموجودة في جودة  التخضع جميع الشروط المرجعية إلى اختبار مكتب التقييم المستقل لتقييم الجودة خالل عملية تقييم  

 . 6تفاصيل أسئلة تقييم الجودة الخمسة للشروط المرجعية في القسم  توجد مصادر التقييم. 
 

إلى مركز مصادر التقييم ويمكن البحث فيها حسب نوع التقييم وتصنيفات تقييم الجودة.  إلكترونيا  جميع الشروط المرجعية   يتم تحميل
 19أدناه كدليل.  6يمكن استخدام أمثلة الشروط المرجعية الواردة في المربع  

 
 المرجعية  الشروط نموذج  :6 لمربعا 

 
 الشروط المرجعية لتقييم البرنامج القطري 

نامج لوثيقة المدة منتصف مراجعة2020 نيبال، ▪  القطري  الير

 
evaluation-women-library/publications/2015/4/un-https://www.unwomen.org/en/digital-يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  15

evaluation-responsive-gender-manage-to-how-handbook 
في إرشادات فريق   110-91والصفحات  41-37بة للنوع االجتماعي في الصفحات يتوفر مزيد من اإلرشاد بشأن العناصر الرئيسية في منهجية التقييم المستجي  16

 دمج حقوق اإلنسان والمساواة في النوع االجتماعي في التقييمات. يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:بشأن  األمم المتحدة المعني بالتوجيه
http://www.uneval.org/document/detail/980 

 /https://www.un.org/en/content/disabilitystrategyيمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  17
 http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtmlي: يمكنك االطالع عبر الرابط التال   18
بسبب تصنيفاتها تقييم الجودة. وقع االختيار فقط على الشروط المرجعية التي    6لشروط المرجعية الواردة في المربع وقع االختيار على نموذج ا  19

 (. ستُبذل الجهود حتى تتم التحديثات سنويًا. 6( أو ُمرض  جدًا )5حصلت على تقييم ُمرض  )

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluation-handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation
http://www.uneval.org/document/detail/980
http://www.uneval.org/document/detail/980
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
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 الشروط المرجعية لتقييم المخرجات 

 Evaluación de la contribución del PNUD a la generación de capacidades de، 2019السلفادور،   •
planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local y su efecto en la 

"ásicos de saludversal a los servicios bcobertura y acceso uni 

 يم منتصف المدة لنتائج الحوكمة الديمقراطية تقي ، 2019تنزانيا،  •

يوفر تنويع االقتصاد فرص عمل الئقة   2018-2016تقييم نتائج البرنامج القطري لكازاخستان ، 2018كازاخستان،    •

 للذين يعانون من العمل غير الكافي الحتياجاتهم، وللشباب والمستضعفين اجتماعيًا من النساء والرجال 
 

 الشروط المرجعية لتقييم المشروع 
 التقييم النهائي للشراكة من أجل مشروع "بنغالديش متسامحة، وشاملة للجميع"  ،2020بنغالديش،  •

  2015التقييم النهائي إلعادة اإلعمار المرن وإنعاش المجتمعات الضعيفة التي تأثرت بشدة بزلزال  ، 2020نيبال،  •

 ني()االتحاد األوروبي الثا
 ، التقييم النهائي لمشروع تعزيز التعايش االجتماعي في جيريمي2020هايتي،   •

تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خالل اإلدارة   نهاية تقييم المشروع:، 2020الحزب الديمقراطي الكوري،    •

 مخاطر الكوارث المجتمعية ل
 
 

 للتقييمات  الداعمة  المستندات  
 

سيجمع مدير التقييم، بمساعدة مدير المشروع أو البرنامج، المستندات األساسية التي سيتم توفيرها لفريق التقييم، بمجرد تحديد مجال  

تنفيذ العمل المكتبي األولي لجمع المعلومات عن أنشطة الشركاء ونتائجها، والمساعدة السابقة المتعلقة ببرنامج األمم  التقييم. يمكن 

مزيًدا من التفاصيل حول أنواع المعلومات التي    3إلنمائي والسياق الحالي للمشروع أو البرنامج أو المخرجات. يوفر الجدول  المتحدة ا

 سيتم توفيرها ومصادرها. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9189
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8619
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8576
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8576
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12625
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8409
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 التقييم   فريق معلومات  مصادر  . 3  الجدول

 وصف المعلومات مصادر المعلومات 

إطار نتائج البرنامج العالمي واإلقليمي  
 والقطري ونظريات التغيير 

 خمس سنوات المخرجات الرئيسية التي يخطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحقيقها في فترة من ثالث إلى ب  وهي تتعلق   ▪

 نظريات التغيير ذات الصلة على المستوى القطري واإلقليمي   ▪

 توفر وثائق البرنامج القطري معلومات أساسية ومنظور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية في قطر معين     ▪

،  ة) التقارير والمراجعات الدوري المتابعة 
ومحاضر جلسات اللجنة التوجيهية( وتقارير  

 التقييم. 

التي أصدرها   ▪ الصلة  بالمواضيع ذات  الخاصة  التقييم  أو  تقارير  الحكومة،  أو  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أو وحدات  المستقل  التقييم  مكتب 
 أصحاب المصلحة وشركاء التنمية اآلخرون. 

 التقارير المرحلية السنوية والفصلية، وتقارير الزيارات الميدانية، والمخرجات األخرى ووثائق المشروع والبرنامج الرئيسية. ▪
 لتقييم للبحث عن التقييمات ذات الصلة التي تنفذها وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن مواضيع مماثلةيمكن استخدام مركز مصادر ا  ▪

 المتحدة اإلنمائي. تظهر هذه التقارير التقدم المحرز في تحقيق نفس المخرجات ومعلومات عن كيفية وضعهم إستراتيجية لشراكتهم مع برنامج األمم   ▪ تقارير تقدم مبادرات الشركاء 

يمكن الحصول على معلومات بشأن التقدم المحرز في تحقيق المخرجات من المصادر الحكومية، ومصادر القطاع الخاص والمصادر األكاديمية،  ▪ المعلومات من المصادر الرسمية  
 ومعاهد البحوث الدولية واإلقليمية، بما في ذلك نظام األمم المتحدة 

 المعتمدة على الصعيد الوطني ومواقع السلطات اإلحصائية الوطنية   DevInfoفي حاالت كثيرة، من المصادر الجيدة لإلحصاءات الوطنية أنظمة    ▪

 يجب توفير المعلومات المصنفة حسب النوع والفئات االجتماعية األخرى ذات الصلة متي أتيحت   ▪

التقييم قد تمت معالجتها في أوراق بحثية من المنظمات الحكومية، وغير الحكومية،  قيد  موضوع  لليمكن أن تكون المواضيع المتعلقة بالمخرجات   ▪ أوراق بحثية 
 لمؤسسات األكاديميةوالمؤسسات المالية الدولية، وا

ية  يمكن أن توجد المعلومات في عدة تقارير مثل تقرير التنمية البشرية، وتقرير أهداف التنمية المستدامة وتقارير أخرى نشرتها منظمات وطن   ▪ التقارير الوطنية واإلقليمية والعالمية
 وإقليمية ودون إقليمية، ومؤسسات مالية دولية، ومنظمات األمم المتحدة. 

   اإلستراتيجيات الوطنية واإلستراتيجيات القطاعية وتقارير التقدم  ▪
 20في تقرير التنمية البشرية  الجنسي    بي    المساواة عدم مؤش  يمكن أن تكون التقارير حول المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة مفيدة، مثل   ▪

التنفيذية،المالي  التقارير ذات الصلة من نظام أطلس  ▪ المعلومات المالية واإلدارية  المؤسسي، واللمحة  التخطيط  الشفافية    ، والتدقيق، ونظام  الُمدمجة، ولوحة   العمل  وخطة 
 )المبادرة الدولية للشفافية في المعونة( 

 ، وتعبئة الموارد، وإدارة الموارد البشرية التقدم المحرزيوفر عدد من الوسائل المؤسسية معلومات مالية وإدارية أخرى ذات صلة بالتقييم. تشمل  ▪

 تقارير ضمان الجودة للبرنامج والمشروع  ▪

 مصادر إضافية على الصعيد القطري

 
 http://hdr.undp.org/en/composite/GIIيمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  20

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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تقارير البرامج والمشروعات اإلقليمية ودون  
 اإلقليمية ذات الصلة 

 رجات تشير هذه التقارير إلى مدى استكمال هذه المشروعات والبرامج مساهمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء للتقدم نحو تحقيق المخ  ▪

وثيقة البرنامج القطري أو شراكة إطار األمم  
المتحدة للمساعدة اإلنمائية لتوحيد األداء  
 بالكامل وتقرير سنوي قائم على النتائج   

جميع يوفر التقرير السنوي القائم على النتائج ملخًصا لمساهمات المشروعات، والبرامج، والبرامج الفرعية، والمساعدة المرنة التي تساهم في   ▪
 رجات، على أساس سنوي المخ

م السابقة،  يشمل أيًضا معلومات عن النواتج الرئيسية، والشركاء اإلستراتيجيين، وإستراتيجية الشراكة، ومدى التقدم المحرز الُمبلغ عنه في األعوا  ▪
 وجودة مؤشرات المخرجات، والحاجة إلى مزيد من العمل والمعلومات األساسية 

إلنمائية/ إطار  إطار األمم المتحدة للمساعدة ا
األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية  

المستدامة، وإطار األمم المتحدة للمساعدة  
اإلنمائية ومراجعات البرنامج القطري 
السنوية والتقييمات القطرية الموحدة  

 والتقييمات 

لمشتركة بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات  تشمل هذه الوثائق المعلومات األساسية عن موقف الدولة اإلنمائي، والشراكات، واألنشطة ا  ▪
 األمم المتحدة 
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 واالستبعاد  االجتماعي النوع ومراعاة  الحقوق على قائم  نهج 
 

تُقيم  21التنوع. تهتدي تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبادئ اإلنصاف، والعدالة، والمساواة في النوع االجتماعي، واحترام 

  تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدى تناول المبادرات لهذه المبادئ من خالل الجهود اإلنمائية في دولة ما؛ ومراعاتها اللتزام
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن تعميم مراعاة النوع االجتماعي والنهج القائم على الحقوق في تصميمها وتنفيذها، حسب  

 االقتضاء. 
 
تعميم المنظور المراعي للنوع االجتماعي هو عملية تقييم آثار أي إجراء مخطط على النساء والرجال، بما في ذلك التشريع،  

المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي   القضايا إلعطاء والسياسات، والبرامج، في كل المجاالت وعلى كل األصعدة. إنها إستراتيجية 
ميم السياسات والبرامج، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقييمها في كل المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية  بعًدا جوهريًا في تص

 حتى يستفيد كل من النساء والرجال بشكل متساٍو، وال تستمر عدم المساواة. 
 
مم المتحدة اإلنمائي لمعالجة قضايا المساواة  ينبغي أن تُقيم تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدى مراعاة مبادرات برنامج األ 

في النوع االجتماعي في تصميمها، وتنفيذها، ومخرجاتها، وما إذا كان بإمكان النساء والرجال الحصول على مزايا البرنامج بنفس  
ادئ المساواة والتنمية الشاملة،  القدر على النحو المقصود. بشكل مماثل، ينبغي أن تناقش التقييمات مدى تأييد برنامج األمم المتحدة لمب 

 مع مراعاة قضايا اإلعاقة، ومدى إسهامها في تمكين السكان األكثر ضعفًا وفقًرا في المجتمع المعني وتلبية احتياجاتهم. 
 
مقابلة  يتطلب النهج القائم على الحقوق من أجل التنمية ضمان تسهيل إستراتيجيات التنمية لمطالبات أصحاب الحقوق وااللتزامات ال 

للمكلفين بالمسؤوليات. يؤكد هذا النهج الحاجة إلى معالجة األسباب المباشرة، والكامنة، والهيكلية وراء عدم إعمال هذه الحقوق. إن  
ا  ممفهوم المشاركة المدنية، كآلية للمطالبة للحقوق، جانب مهم في اإلطار العام. ينبغي أن تُقيم التقييمات المدى الذي سه لت به مبادرة 

 قدرة أصحاب الحقوق على الحصول على حقوقهم، والمكلفين بمسؤوليات على الوفاء بالتزاماتهم، عند االقتضاء. 
 
 يجب أن تعالج التقييمات القضايا المشتركة، اعتماًدا على مجال تركيز التقييم.  

 

 الُمقي ِّمين  اختيار 

 
الُمقي ِّمين أهمية قصوى في جودة ومصداقية   تنافسية  الختيار  الُمقي ِّمين من خالل عملية  التقييم. يختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 تشمل مجاالت الخبرة التي يجب مراعاتها عند تكوين الفريق:  22وشفافة وفقًا لقواعد المؤسسة وضوابطها لنظام الشراء. 

 
 خبرة وتجربة مثبتتين في تنفيذ التقييمات وإدارتها.   ▪
 ل البيانات وكتابة التقارير.خبرة مثبتة في تحلي  ▪
 المعرفة الفنية والخبرة في مجاالت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموضوعية؛ مع التفاصيل اعتمادًا على موضوع التقييم. ▪
الحقوق،  المعرفة الفنية والخبرة في المجاالت المشتركة، مثل المساواة في النوع االجتماعي، وقضايا اإلعاقة، والنهج القائم على   ▪

 وتنمية القدرات. 
 المعرفة الفنية بالموقف الوطني/ اإلقليمي والسياق.  ▪

 
 اعتمادًا على مجال التقييم ومصادره ومدى تعقيده، يمكن لوحدة البرنامج اختيار:

 
(a)  .ُمقي ِّم واحد، وقد يكون وطنيًا أو دوليًا 
(b)  كليهما؛فريق من الُمقي ِّمين، يتكون من خبراء وطنيين أو دوليين أو 
(c)   .أو شركة توفر ُمقي ًِّما فرديًا أو فريقًا 

 
 عند توظيف فريق تقييم من شركة ما، ينبغي للوكالة المنفذة أن تراجع مؤھالت أعضاء الفريق المقترح لضمان وفائهم باحتياجات التقييم. 

 
قييم، رغم أنه من المستحسن البدء أبكر من ھذا ألن  ينبغي أن تبدأ عملية االختيار قبل شهر واحد على األقل من ميعاد البدء المقترح للت  

 الُمقي ِّمين الجيدين مطلوبون بشدة وليسوا متاحين دائًما عند طلبهم.
 

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml، 2019سياسة التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  21
(، POPPكما ھو مفصل في سياسات وإجراءات البرنامج والعمليات ) 22
-8ef8-476a-b883-https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96

e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
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مين  ومن المستحسن أن يتكون الفريق من اثنين من الُمقي ِّمين على األقل؛ يُفضل أن يكون أحدھما وطنيًا واآلخر دوليًا. سيسمح ھذا للُمقي ِّ 

المعلومات المجمعة والُمسجلة، وتقسيم الجهود لمقابلة مزيد من األشخاص وتبادل األفكار مع بمقارنة المال حظات، والتحقق من دقة 

 ي. بعضهم. باإلضافة إلى أنه ينبغي لفريق التقييم أن يتمتع بالتوازن، إلى أقصى حد ممكن، بالنسبة إلى التكوين الجغرافي والنوع االجتماع
 
 

الُمقي ِّم  بيانات قواعد :7 المربع 
23 

 
توجد عدة قواعد بيانات للُمقي ِّمين متاحة من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي يمكنها أن توفر تفاصيل عن الُمقي ِّمين ذوى  

)بما في   التقييمن المعرفة والخبرة في الخبرة على المستوى القطاعي، واإلقليمي، والقطري.  يجب أن يراعي البحث عن الُمقي ِّمي 
المساواة في النوع  مثل  المشتركة ذات الصلة والمجاالت  التخصصية ذلك تحليل المعلومات وكتابة التقارير(، والمجاالت 

 وقضايا اإلعاقة، والنهج القائم على القضايا، وتنمية القدرات، والخبرة الوطنية/ اإلقليمية.  االجتماعي،

4.3.4.1.1.1.1.1  
 24ExpRes(/ قائمة GPNالسياسة العالمية )شبكة  ➢

 
رئيسي      عمل   مجال21   فيالستشاريين الذين تم فحصهم تقنيًا  ل   سريع  هي آلية نشر وتوظيف   ExpResشبكة السياسة العالمية/قائمة  

فرعًي لدعم عمل المكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ووحدات البرنامج والوكاالت الشريكة. تم عمل   عمل  مجال  79و

 مرشًحا تم فحصه.   40لتقييمات ومراجعات منتصف المدة لمشروعات الصناديق الرأسية التي تتضمن حاليًا    2019قائمة مشابهة في  
 
 ExpResقائمة  مستشار من خالل  تعيين آلية

.  يمكنك ذكر أسماء أي مرشحين محتملين تود أن يتم اعتبارهم، إن   ExpResشبكة السياسة العالمية/قائمة قدم طلبًا عبر  ▪

 التعليقات.  خانةُوجد، في  

رسمية.  عة جمراسيشارك فريق النشر السير الذاتية معك لتصنفها بشكل غير رسمي للمهام المتعلقة باألزمات، حيث ال يلزم  ▪
 سريع. تقييم ام غير المتعلقة باألزمات، سيتم استخدام فهرس مؤشراتللمه

للتفاوض معه والتعاقد بناء   تقييمأعلى بالمستشار الذي حازعلى عند التصنيف، سيتحقق فريق التقييم من اإلتاحة ويوصلك  ▪
 على أتعابه في القائمة. 

٪ من نطاق األتعاب "األعلى". على سبيل المثال، إذا كانت  30سيظل نطاق األتعاب "األدنى" للمرشحين المقدمين في حدود   ▪

دوالًرا في   350دوالر، ال يمكن أن تكون رسوم االستشاري األقل سعًرا أقل من   500أتعاب االستشاري األعلى سعًرا 

و أفضل اختيار  % عن المرشح األنسب التالي مادام ه30اليوم.  يمكن للمكاتب القطرية أن تختار خبيًرا ال تزيد رسومه عن 

 من الناحية التقنية. 

ال تطلب مقترحات مالية؛ ألن معلومات األتعاب مذكورة في القائمة. سيوفر فريق النشر إرشادات بشأن التفاوض حول   ▪
 األتعاب للمهام األطول )تتعدى الشهر(. ال يمكن لألتعاب أن تتجاوز السعر المعلن في القائمة. 

قعة مع فريق النشر. يجب أيًضا مشاركة أي  تعديالت في العقود، لضمان بقاء المبلغ يجب مشاركة العقود الفردية المو ▪
االستعانة بلجنة العقود، واألصول والمشتريات أو الهيئة   المسألة دوالر. إذا احتاجت  100000اإلجمالي التراكمي أقل من  

 االستشارية اإلقليمية للمشتريات، يجب أيًضا مشاركة وثائق الموافقة تلك.

 أو نموذج تقييم العقد الفردي.  ExpResيجب تقديم تقييم مكتوب/ تعليق بشأن عمل كل ُمقي ِّم عبر تقييم شبكة السياسة العالمية/ ▪

 

ِّمين اإلقليمية  ➢  قوائم الُمقي 
 

تحتفظ العديد من مراكز الخدمة اإلقليمية بقواعد بيانات وقوائم للُمقي ِّمين، ويمكن لوحدات البرنامج الوصول إليها واستخدامها. يتم 

التقييم اإلقليمي المشورة والخبرة بشأن إيجاد ُمقي ِّمين    مسؤول/ مختصشارك  ي تحديثها بشكل منتظم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن  
 مناسبين. 

 
 مصادر التقييم  مركز ➢

 

 
ائمة بالكامل. االستشاريون المدرجون في ھذه  قاعدة بيانات الُمقي ِّمين على أساس اإلحالة. لم يفحص االستشاريون ھذه القيحتوي مركز مصادر المعلومات  23

يمات برنامج األمم المتحدة  القائمة إما محالين من موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العاملين في مجال المتابعة والتقييم أو كانوا أعضاء يعملون في أحد تقي

متحدة اإلنمائي بأي  اتفاق طويل األجل مع االستشاريين في قاعدة البيانات. ولذلك، يجب أن تبذل وحدة اإلنمائي. ال يحتفظ مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج األمم ال

 التوظيف العناية الواجبة في متابعة عملية نظام الشراء في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 .ExpResتدير ھذه القائمة شبكة السياسة العالمية/  24
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يوفر مكتب التقييم المستقل قاعدة بيانات عن خبراء التقييم من خالل مركز مصادر التقييم )تسجيل الدخول مطلوب(. يمكن لوحدات  

ن البرنامج أيًضا اإلضافة إلى قاعدة البيانات. يمكنك أن تبحث في قاعدة البيانات باالسم، والمجال التخصصي، واإلقليم، والدولة، ويمك

وستحتاج وحدات البرنامج    لإلستشاريين  فني  فحص  يجري أيًضا ربط الُمقي ِّمين بعملهم التقييمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. لم   

 إلى طلب المراجع. 
 
يمكن البحث عن الُمقي ِّمين غير الموجودين في قاعدة البيانات الرئيسية بالبحث العام في جميع التقارير. إذا نفذوا تقييمات لبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي وكان عملهم في مركز مصادر التقييمات، يمكن العثور على التقارير مع درجات مراجعة تقييم الجودة  
ف البحث في مركز مصادر التقييم حسب اإلقليم، أو الدولة، أو المجال الموضوعي عن الخبراء والُمقي ِّمين الذين  لتقييماتهم. قد يكش 

 يمكن االستعانة بهم.
 
أُتيحت أيًضا مالحظة إرشادية تسمى "العثور على ُمقي ِّمين أكفاء باستخدام درجات تقييم الجودة ومركز مصادر التقييم".  

يجري    25

 حاليًا وضع قائمة جديدة. 
 
 

لضمان مصداقية وقابلية استخدام التقييم، يتعين على وحدات البرنامج أن تضمن استقاللية الُمقي ِّمين ونزاھتهم، وأنه ليس لديهم تضارب  

 (. 8مصالح )انظر المربع 
 
 

 

ينبغي أال يكون الُمقي ِّمون قد عملوا على المشروع أو البرنامج أو المخرجات أو ساهموا في أي  منها، أو إطار   

األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية/إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، في أي  وقت، وبأي   

عقود مستقبلية على الُمقي ِّم في موضوع التقييم. لن    طريقة. وبالمثل، ينبغي أال تكون هناك فرص لعرض أي  

 يتمكن الُمقي ِّم، في أي  من الحالتين، من تقديم تحليل موضوعي ومحايد لموضوع التقييم. 
 
 

 التقييم في المصالح  تضارب مصادر :8 المربع

 
 ة سابق مهامتضارب المصالح بسبب 

 
المتحدة    األمم  أطر  بتقييم  استشاريين  تكلف  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  التقييم  بإجراء  الُمكلفة  للوحدات  يجوز  ال 

فيها سابقًا،    شاركواللمساعدة اإلنمائية السابقة، أو البرامج القطرية، أو المخرجات، أو القطاعات، أو المجاالت التخصصية التي  
يم، أو التنفيذ، أو صنع القرار، أو التمويل. وتبعًا لهذا المبدأ، ال ينبغي أن يشارك في فريق التقييم موظفو برنامج  سواء في التصم

أو   المدنية  الخدمة  الوحدات، وموظفو  المراكز اإلقليمية ومقر  الموجودون في  المستشارون  بما في ذلك  المتحدة اإلنمائي،  األمم 
 بشكل مباشر أو غير مباشر بالبرنامج أو المشروع.  عالقة لها تي قد تكون موظفو المنظمات غير الحكومية ال

 
وبصورة أعم، ينبغي لوحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مراعاة ما إذا كان تنفيذ عدة مهام قد يسبب تضاربًا في المصالح.   

نمائي وشركائه خالل حياتهم المهنية. قد يشمل هذا مزيًجا  يتولى االستشاريون والُمقي ِّمون مهام عديدة لصالح برنامج األمم المتحدة اإل
من أدوار التقييم واألدوار االستشارية مع وكاالت عدة على أصعدة مختلفة. ينبغي لوحدات البرنامج أن تحكم ما إذا كان االستشاري  

م محايد. يوفر مركز مصادر التقييم سجاًل  الذي يعتمد عليه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدرجة كبيرة، قد يمنعه من إجراء تقيي 
 حديثًا للتقييمات التي عمل بها الُمقي ِّم. 

 
 تضارب المصالح بسبب التدخل المستقبلي المحتمل  

 
وحدات البرنامج أن الُمقي ِّمين لن يقدموا أي  خدمة )متعلقة أو غير متعلقة بموضوع التقييم( لوحدة برنامج المشروع    تتأكدينبغي أن   

  أو النتيجة التي ستُقيم في المستقبل القريب. ينبغي أال يشترك الُمقي ِّمون الحقًا في تنفيذ برنامج أو مشروع كان محل تقييمهم.  وعلى
 وا في تصميم أي  مراحل الحقة من المشروعات التي قي موها. الُمقي ِّمين أال يشترك

 
 التزام الُمقي ِّمين بالكشف عن تضارب للمصالح 

 
. يجب أن يناقش تقرير   على الُمقي ِّمين إبالغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأصحاب المصلحة بأي  تضارب مصالح محتمل أو فعلي 

سلبية. إذا ظهر تضارب في    نتائجفيف من أي   خوأن يشير إلى اإلجراءات الالزمة للت   التقييم أي تضارب مصالح فعلي  أو محتمل
 المصالح أو نشأ خالل التقييم، ينبغي للمنظمة أن تحدد ما إذا كان سيتم فصل الُمقي ِّم أو إنهاء التقييم أو كالهما.

 

 
25  evaluator.pdf-good-finding-Guide-https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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من الممارسات الجيدة، مشاركة السير الذاتية للمرشحين المحتملين مع أصحاب المصلحة والشركاء قبل مشاركتهم. سيساعد هذا في   

شركاء الذين  ال زمالء والضمان أال يوجد تضارب مصالح محتمل أو اعتراض على االختيار. يكون التحقق من المراجع بالتحدث مع 
لتحقق من كفاءتهم لدور الُمقي ِّم. يعد مركز مصادر التقييم وتصنيفات تقييمات الجودة مصدًرا إضافيًا  سبق لهم العمل مع المرشحين ل
 للتحقق من جودة عمل الُمقي ِّم. 
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   التقييم  إدارة الثالثة:  الخطوة  

 التقييم  إدارة  مراحل  . 3  الشكل

 

 التقييم فريق إلى إيجاز تقديم  
 

أي  تعاون أو دعم أو توجيه   يمنعلضمان االستقاللية، ينبغي للوكاالت المنفذة أن تتأكد من عدم التدخل في تنفيذ التقييم، ولكن هذا ال

 لفريق التقييم. يتطلب التقييم الناجح مستوى جيًدا من التعاون والدعم من الوحدة المكلفة بإجراء التقييم.

 تشمل األدوار الداعمة لوحدة البرنامج، ومدير التقييم، ومدير المشروع:  

إلى ▪ إيجاز  التقييم  تقديم  التقييم ومجاله وشرح  حول    فريق  المصلحة  هدف  المتحدة اإلنمائي وأصحاب  برنامج األمم  توقعات 
لشروط المرجعية وأهداف  لمشترك     فهم إلى    والوصول .  نواتج التقييمبالنسبة إلى معايير الجودة المطلوبة في عملية التقييم و

 التقييم. 
بما في ذلك معايير جودة    اإلنمائي،   تزويد فريق التقييم بالمبادئ التوجيهية لسياسة التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة  ▪

تقارير التقييم، وقواعد ومعايير فريق األمم المتحدة المعني بالتوجيه، وإرشادات تقييم الجودة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن  
متطلب   الُمقي ِّمون  ال  إتباعيفهم  المتحدة  األمم  لفريق  األخالقية  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  األخالقية  بالتقييم المبادئ  معني 

تعهد السلوك األخالقي للُمقي ِّمين في نظام األمم المتحدة.  توقيعللُمقي ِّمين، و
26    

. إذا واجهوا صعوبة ما في الحصول على معلومات مهمة لتنفيذ التقييم، التأكد من إتاحة كل المعلومات ذات الصلة للُمقي ِّمين ▪
 يجب تقديم الدعم الالزم. 

التقييم مسؤواًل عن  الشركاء، وأصحاب المصلحة، والمستفيدين    توفير معلومات أولية عن   ▪ بينما يكون فريق  التقييم.  لفريق 
تحديد من يرغب في مقابلته وال يستطيع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التدخل في قرارته، يمكن تقديم اقتراحات إضافية لتسهيل  

 الوصول إلى الشركاء، وأصحاب المصلحة، والمستفيدين.
ولتسهيل    تنظيم اجتماع استهاللي لتقديم فريق التقييم إلى الفريق المرجعي للتقييم والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين  ▪

 التواصل األولي. 
ينبغي لوحدات البرنامج أن تدعم التواصل وترسل طلبات    المساعدة في ترتيب المقابالت واالجتماعات والزيارات الميدانية.   ▪

 المقابلة حسب الحاجة لضمان عقد االجتماعات. 
، بما في ذلك منهجية التقييم المفصلة التي حضرها فريق  تقديم التعليقات بشأن جودة خطة العمل والتقرير األولي والتأكد منها ▪

 التقييم.  
وخاصة في حاالت األزمات.    ، وطاقم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرافق،ضمان أمن االستشاريين، وأصحاب المصلحة ▪

التقييم قد اجتازوا اختبارات األمم المتحدة األمنية وأن يكونوا على دراية ببروتوكوالت األمن   ينبغي أن يكون أعضاء فريق 
باألمن والسالمة بشأن األمن األساسي في المجال  ومتوافقين معها، بما في ذلك اجتياز دورات األمم المتحدة التدريبية الخاصة  

 28واألمن المتقدم في المجال.  272
 

 الداعمة  بالمعلومات  التزويد  
 

بشأن جميع التقارير والمعلومات    دقيقة الموضح أعاله، سيجري فريق التقييم دراسة مكتبية    تقديم اإليجازعقب االجتماعات التمهيدية و
توفرها أن  فينبغي  الصلة.  التقارير    ذات  إلى  للوصول  الجهود  كل  بذل  أيًضا  وينبغي  المناسب،  الوقت  في  البرنامج    المفقودة وحدة 

 والمعلومات قبل مهمة وضع التقرير األولي وجمع المعلومات. 
 

 
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم، يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   26
. ment/detail/2866http://www.unevaluation.org/docu 

 org/course/category/1https://training.dss.un.يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  27
 https://training.dss.un.org/course/category/2يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  28

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
https://training.dss.un.org/course/category/1
https://training.dss.un.org/course/category/2
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 األولي  التقييم   تقرير 

 

 

الُمقي ِّم بعد المراجعة األولية للوثائق ذات   الصلة. فهو يوضح  التقرير األولي هو وثيقة مكتوبة يُحض رها 
التقييم،  وأسئلة  التغيير،  ونظرية  التقييم،  أهداف  فهم  يشمل  التقييم.  في  سيُطبق  الذي  المفاهيمي  اإلطار 
واألسئلة الفرعية المحتملة، ويحدد المنهجية، ويوفر معلومات عن مصادر المعلومات وجمعها، والمعاينة،  

 والمؤشرات الرئيسية. 

 
لتقييم بدراسة مكتبية وتحليل أولي للمعلومات التي وفرتها وكالة التنفيذ. ينبغي على الُمقي ِّمين وضع التقرير سيبدأ الُمقي ِّمون عملية ا 

األولي بناًء على الشروط المرجعية، واالجتماعات المبدئية مع وحدة برنامج/ أو مدير التقييم )الفريق المرجعي( لبرنامج األمم  

ية. يتعين على مدير التقييم مشاركة نموذج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتقرير األولي في بداية  والدراسة المكتب  المتحدة اإلنمائي ،

يشمل ذلك وصفًا لما يتم تقييمه، ويشرح فهم الُمقي ِّمين للمنطق أو النظرية وراء طريقة العمل  حيث المهمة مع قائد فريق التقييم. 

ات، واألنشطة، والنواتج، والمخرجات المتوقعة والعالقات المتبادلة بينهم )انظر المربع  المفترضة للمبادرة، بما في ذلك اإلستراتيجي 

9 .) 

 

وفهم مجال وأغراض التقييم، مثل االحتياجات   المتعلقة بالتقييم  يوفر التقرير األولي فرصة لتوضيح القضايا

المعلومات  التسليم. يجب معالجة أي  قضايا أو سوء تفاهم يتم تحديدهما، قبل جمع  الموارد وجداول  من 

 الميدانية.  الزياراتو

 
و األولي  التقرير  جودة  الرئيسيون  المصلحة  وأصحاب  التقييم  بإجراء  الُمكلفة  الوحدة  تراجع  أن  المرجعية  ينبغي  بالشروط  التزامه 

والمناقشات المعقودة مع فريق التقييم. ينبغي تسليم التقرير األولي طبقًا لإلطار الزمني في الشروط المرجعية، وعادة   وأهداف التقييم، 
 يكون من أسبوعين إلى أربعة بعد توقيع العقد. 

 

 

أن   المهم  التقييم، ومن  عملية  في  رئيسية  مرحلة  األولي  المرجعي  التقرير  والفريق  التقييم  مدير  يولي 
ا كافياا له. ينبغي جدولة اجتماع منفصل أو مكالمة هاتفية لمناقشة طريقة التقييم المنهجية. تلزم   اهتماما

 الميدانية.  الزيارات موافقة مدير التقييم/ الفريق المرجعي على التقرير األولي رسمياا قبل بدء

 
 
 
 
 

 األولي  التقرير محتوى :9 المربع

 
 المعلومات األساسية والسياق، يوضحان فهم المشروع / أو المخرجات التي سيتم تقييمها.  .1
 غرض التقييم، وهدفه، ومجاله. بيان واضح بشأن أغراض التقييم والجوانب األساسية أو عناصر المبادرة التي سيتم فحصها.  .2
معايير التقييم وأسئلته المعايير التي سيستخدمها التقييم لتقييم األداء واألساس المنطقي. يجب إضافة أصحاب المصلحة الذين    .3

 ستتم مقابلتهم وأسئلة المقابالت والموافقة عليها، باإلضافة إلى جدول زمني مقترح للزيارات الميدانية. 
تقييم القائم على نُهج رسمية )مخرجات، ومؤشرات، وأسس، ومعلومات واضحة(  تحليل قابلية التقييم. يوضح تحليل قابلية ال .4

 وموضوعية )تعريف المشاكل الُمعالجة، ونظرية التغيير، وإطار النتائج(، واآلثار المترتبة على المنهجية المقترحة. 
يلها خالل التقييم. ينبغي أن يحدد  قضايا مشتركة توفر تفاصيل عن القضايا المشتركة التي سيتم تقييمها، والنظر فيها، وتحل .5

، وأن يضمن أن المعلومات الُمجمعة مصنفة  النوع اإلجتماعيالتقييم كيف تدمج طرق جمع المعلومات وتحليلها اعتبارات  
حسب نوع الجنس والفئات األخرى ذات الصلة، وأن توظف مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والعمليات لضمان دمج  

 المختلفين، بما في ذلك األكثر ضعفًا، عند االقتضاء. أصحاب المصلحة 
والمصادر، والنُهج    29توضح النموذج المفاهيمي الذي سيتم تبنيه، وتصف طرق جمع المعلومات،   نهج التقييم ومنهجيته،  .6

التحليلية التي ستُستخدم، بما في ذلك األساس المنطقي الختيارها )كيف ستوجه التقييم( وحدودها؛ أدوات جمع المعلومات،  
 واآلالت، والبروتوكوالت؛ وتناقش مدى الثقة في التقييم وصحته وخطة المعاينة. 

 جاب عنهم عبر الطرق المختارة. مصفوفة التقييم، تحدد أسئلة التقييم الرئيسية وكيف سيُ   .7
  تقديم جدول منقح للمراحل الرئيسية، والمخرجات، والمسؤوليات، بما في ذلك مراحل التقييم )جمع المعلومات، وتحليلها و .8

 التقارير(. 

 
 لمختلفة. طرق جمع المعلومات ا   2يحدد المرفق  29
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مل  بالتفصيل، مرتبطة بأنشطة التقييم والمخرجات الُمفصلة في خطة العمل. يش  المالية والبشرية  االحتياجات من الموارد  .9
 المساعدة المحددة المطلوبة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مثل توفير الترتيبات لزيارة مكاتب أو مواقع ميدانية معينة. 

مخطط مسودة التقرير/ التقرير النهائي كما هي مفصلة في المبادئ التوجيهية، وضمان الجودة وقابلية االستخدام )الموضحة   .10
طط التقرير المتفق عليه معايير الجودة الموضحة في هذه المبادئ التوجيهية ومتطلبات تقييم أدناه(. ينبغي أن يطابق مخ 
 . 6الجودة الموضحة في القسم 

 
 

 

 المعلومات وجمع التقييم  مهمة 

 
االجتماع معم،  بمجرد الموافقة على التقرير األولي، المرفق به قائمة مفصلة بأصحاب المصلحة والمستفيدين الذين ستتم مقابلتهم أو  

 ينبغي أن يُحضر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة خطة عمل مفصلة لالجتماعات المتفق عليها مع فريق التقييم.
 
ينبغي أال يشارك فريق البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في اجتماعات أصحاب المصلحة أو  لضمان االستقاللية والسرية،   

 المقابالت واالجتماعات سرية وينبغي عدم تخصيص أي  بيانات أو نتائج لألفراد. . المستفيدين 

 
فريق برنامج األمم  ل  عن النتائج األولية  يقدم  ملخص الميدانية وقبل صياغة تقرير التقييم، على فريق التقييم أن  الزياراتبعد انتهاء 

صحاب المصلحة الرئيسين أل إجتماع لتقديم ملخص عن النتائج ظيم  . يمكن أيضا تن  المتحدة اإلداري وفريق البرنامج أو المشروع 

 وفريق التقييم المرجعي. يوفر هذا فرصة لمناقش النتائج األولية ومواجهة أي أخطاء حدثت أو سوء فهم قبل صياغة تقرير التقييم. 

 

 المراجعة  وعملية التقرير صياغة 
 

مدير التقييم هو المسؤول األول عن جودة التقييم وينبغي أن يخطط لمراجعة صلة ودقة أي  تقارير، واالمتثال للشروط المرجعية. يتعين 
حدة  على مدير التقييم مشاركة نموذج تقرير تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع قائد فريق التقييم وإعالمهم بنظام برنامج األمم المت 

الجودة.  اإلن  يلتزم ومائي لضمان  بأن  التقييم  فريق  قائد  بتذكير  يوصى  التقييم،  النموذج في وقت سابق من عملية  تمت مشاركة  إذا 
 بالنموذج.

 من تقرير التقييم، ينبغي أن يتأكد مدير التقييم والفريق المرجعي للتقييم من جودة التقرير ويقدموا تعليقاتهم.  ة بمجرد تقديم المسودة األولى 

ينبغي أن يكون تقرير التقييم مقسًما بشكل منطقي، ويحتوي على استنتاجات، واستخالصات وتوصيات، ودروس قائمة على األدلة،   
 ومفهومة. ينبغي لتقرير تقييم الجودة:   بطريقة تجعل المعلومات متاحة يعرضوأن 

 أن يحتوي على موجز تنفيذي مختصر )أربع صفحات كحد أقصى(.   ▪
 أن يكون منظًما بشكل جيد ومكتماًل.  ▪
 أن يصف بشكل واٍف موضوع التقييم ولَم يتم تقييمه. ▪
 أن يشمل تحلياًل لتصميم المشروع، ونظرية التغيير، وإطار النتائج. ▪
 يم التي تهم المستخدمين.أن يحدد أسئلة التقي  ▪
 أن يشرح الخطوات واإلجراءات المستخدمة في هذه األسئلة.  ▪
 أن يُعرف الحدود والقيود في تنفيذ التقييم.  ▪
أن يحدد المجموعات المستهدفة التي يشملها التقييم، سواء أتمت معالجة احتياجات المجموعات المستهدفة خالل التدخل أم   ▪

 ال، مع ذكر السبب. 
 قضايا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، والقضايا المشتركة. أن يعالج  ▪
 أن يقدم النتائج المدعومة بدليل ذي مصداقية رًدا على األسئلة.  ▪
 أن يوضح النتائج المستخلصة من االستنتاجات بناًء على الدليل.  ▪
 بناًء على النتائج المستخلصة.  للتنفيذأن يقترح توصيات محددة وقابلة ▪
 أن يُكتب مع مراعاة مستخدمي التقرير وكيف سيستخدمونه.  ▪

 
 المخطط المعياري لتقرير التقييم

 مزيًدا من المعلومات عن تقرير التقييم. باختصار، يشمل الحد األدنى من محتويات التقييم:  1يوفر المرفق  

 وفريق التقييم.  الذي سيتم تقييمهمع تفاصيل المشروع/ أو البرنامج/ أو المخرجات  العنوان والصفحات االفتتاحية  .1
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والتقييم،   .2 المشروع  المشروعتفاصيل  عنوان  ذلك  في  رقمهبما  أخرى  و  ومعلومات  المشروع،  وتواريخ  والميزانيات،   ،
 رئيسية. 

 جدول المحتويات.  .3
 قائمة األسماء المختصرة واالختصارات.  .4
 قسم مستقل من أربع صفحات كحد أقصى يشمل معايير الجودة وتصنيفات ضمانها.   التنفيذيالموجز  .5
 تشرح موضوع التقييم وسبب تقييمه.مقدمة ولمحة عامة،  .6
تقييمه .7 يتم  الذي  التدخل  التغيير(  وصف  )نظرية  النتائج  وإطار  العام،  والمنطق  التصميم،  ليفهموا  للقراء  األساس  يوفر   ،

 لة خاصة بالمبادرة موضع التقييم.ومعلومات أخرى ذات ص
 لتوفير شرح واضح لمجال التقييم، واألغراض األساسية واألسئلة الرئيسية. مجال التقييم وأغراضه،  .8
 يصف بالتفصيل النُهج والطرق المنهجية الُمختارة.    نهج التقييم وطرقه،   .9

 لتجيب عن أسئلة التقييم.  يصف اإلجراءات المستخدمة لتحليل المعلومات المجمعة تحليل المعلومات، .10
توضح استنتاجات التقييم، بناًء على المعلومات المجمعة، والنتائج المستخلصة من هذه  االستنتاجات والنتائج المستخلصة،   .11

 االستنتاجات. 
لمعنيين  الموجهة إلى المستخدمين اوينبغي أن يوفر التقرير عدًدا معقواًل من التوصيات العملية والممكن تنفيذها    توصيات.  .12

 اتخاذها.  يجب من التقرير حول اإلجراءات والقرارات التي 
ينبغي أن يشمل التقرير مناقشات الدروس الُمستفادة من تقييم التدخل، حسب االقتضاء وكما تتطلب    الدروس الُمستفادة.   .13

 الشروط المرجعية. 
مراعاة قضايا المساواة في النوع    لُمستفادة االستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصيات، والدروس ا يتعين على جميع    .14

 االجتماعي وتمكين المرأة، واإلعاقة، والقضايا المشتركة األخرى. 
 يجب أن تتضمن، كحد أدنى: المرفقات.   .15

a.  .الشروط المرجعية للتقييم 
b. مصفوفة التقييم وأدوات جمع المعلومات 
c.   .قائمة األفراد والمجموعات التي تمت مقابلتها أو استشارتها، والمواقع التي تمت زيارتها 
d.  .قائمة المستندات الداعمة الُمراجعة 

 
 

 

التي  30مراعاة متطلبات تصنيفات تقييم الجودة ينبغي لمديري التقييم عند مراجعة تقرير التقييم وھيكله ومحتواه 

يستخدمها مكتب التقييم المستقل ليقيم جودة تقارير التقييم. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل بشأن عملية تقييم  

 . 6الجودة والمعايير في القسم 

 
 

العثور عليها في  الخاصة بها، ويمكن التقاريرللتقييمات النهائية ومراجعات منتصف المدة الخاصة بمرفق البيئة العالمي متطلبات 

 31المبادئ التوجيهية للتقييم الخاصة به. 

 

 التقييم مراجعة عمليات  
 

 تقديم التعليقات الخاصة بمسودة تقرير التقييم 
 
ينبغي أن ينسق مدير التقييم جمع كل التعليقات واألسئلة، وطلبات التوضيح في وثيقة واحدة، والتي ينبغي مشاركتها خالل الجدول   

الزمني المتفق عليه. ينبغي أن يشمل المدخالت، والمساهمات، والتعليقات من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والفريق المرجعي  

 لحة الخارجية. للتقييم، وأصحاب المص

 

 

يتعين على مدير التقييم ضمان أن مسودة تقرير التقييم تطابق الشروط المرجعية، وذات صلة بالتقرير األولي   

 بما في ذلك القضايا المتفق عليها خالل المرحلة األولى، وتم التحقق من دقتها. 

 

 
 shtml-http://web.undp.org/evaluation/guideline/section.6يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  30
 http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gefيمكنك االطالع عبر الرابط التالي   31

http://web.undp.org/evaluation/guideline/section-6.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
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ينبغي توفير التعليقات، واألمثلة، واالقتراحات، وطلبات التوضيح بشأن مسودة التقييم في وثيقة "سجل تدقيق التقييم والتعديالت  

أو سوء فهم للنُهج، يجب   الحقائق (. في حالة وجود أخطاء في 4المطلوبة" للتقييم وليس في مسودة التقرير مباشرة )راجع الجدول  

 توفير الوثائق لدعم التعليقات والطلبات. 

 
في  ينبغي أن يرد الُمقي ِّم أو فريق التقييم على التعليقات باستخدام وثيقة سجل تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة. إذا كان هناك خالف  

ت المطلوبة والجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق. إذا استمر  االستنتاجات، يجب توثيق هذا الخالف في سجل تدقيق التقييم والتعديال

خالف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول االستنتاجات، أو النتائج المستخلصة، أو التوصيات في تقرير التقييم، يجب توضيح ذلك  

 في استجابة اإلدارة، باألسباب الداعمة للخالف. 

 
بة ليسا جزًءا من تقرير التقييم وليسا وثيقة عامة، ولكنه جزء من مرحلة اكتمال تقرير التقييم.  سجل تدقيق التقييم والتعديالت المطلو 

مركز مصادر التقييم.    تحميله إلكترونيا علىال ينبغي تضمين سجل تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة للتقييم في التقرير النهائي أو 

ة بإجراء التقييم أو أصحاب المصلحة أو كالهما بشأن استنتاج ما، يمكن كتابة مالحظة  في بعض الحاالت، إذا اختلفت الوحدة الُمكلف

 في التقرير بشأن هذا الخالف. 

 المطلوبة  والتعديالت التقييم تدقيق  سجل  نموذج .4 الجدول  

 
 رقم الفصل والقسم 

 

 
 رقم الفقرة/ 

 رقم السطر 

 

 
 تعليقات 

 
التقييم أو  استجابات فريق 

 اإلجراءات الُمتخذة أو كالهما 

    

    

 
ينبغي أال تُجري وحدات البرنامج أي  تعديالت لتقرير التقييم ولكن أن تعالج أي  خالف أو استنتاجات، أو نتائج مستخلصة، أو توصيات  

 عن طريق استجابة اإلدارة. 
 

 المخالفات  عن واإلبالغ  المنازعات تسويةو الشكاوى  
 

 تسوية المنازعات الشكاوى و
 

وء  المنازعات بين الُمقي ِّمين والذين تكون عميلة التقييم عليهم شائعة. يتيح سجل تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة المجال لتسليط الض

 على قضايا التقييم، وللُمقي ِّم لتقديم أدلة إضافية لدعم استنتاجاته. 

المكتب اإلقليمي  نائب مدير  إلى  أي مخاوف جوهرية بالغإإذا استمر الخالف، يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق التقييم  

 .(evaluation.office@undp.orgالذي يجري فيه التقييم، بما في ذلك مكتب التقييم المستقل في مراسالتهم. )

والتصرف بإنصاف لمعالجة المخاوف والسعي إلى تسوية أي  ، جابة في الوقت المناسبسيضمن نائب المدير اإلقليمي االست  

 نزاعات. 

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول تسوية منازعات المتعاقدين األفراد في السياسات واإلجراءات البرنامجية  

 32(. POPPsالتابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) اإلداريةو

 المخالفات  اإلبالغ عن

    اإلطار  يتعامل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مع كل المخالفات المزعومة بجدية. وفقا لـ
نامج  لعمل   القانون      الير

  المتحدة   لألمم   اإلنمان 
 33، مكتب التدقيق والتحقيق ھو القناة الرئيسية الستالم المزاعم.للسلوك المتحدة األمم  لمعايي   االمتثال عدم  مع  بالتعامل الخاص

 
يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   32

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individ
dual%20Contract%20Policy.docx&action=defaultual%20Contract_Indivi 

33https://www.undp.org/accountability/audit/investigations  

https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default
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مم المتحدة اإلنمائي أو قام به موظف في  ضد برنامج األ  أو أي مخالفات أخرى  نشجع بشدة أي  شخص لديه معلومات متعلقة باالحتيال

 (. 5206- 595- 844- 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يبلغ عن ھذه المعلومات من خالل الخط الساخن للتحقيقات )+ 

يتهم يتمتع األشخاص الذين يبلغون عن المخالفات من خالل الخط الساخن للتحقيقات بخيار ترك معلومات للتواصل معهم أو أن تبقى ھو

 سرية. غير أنه ال يمكن التبليغ بشكل مجهول عن مضايقات في مكان العمل وإساءة استعمال السلطة. 

الخط الساخن للتحقيقات، يُشجع األشخاص على أن يكونوا محددين قدر اإلمكان، ويشمل ذلك التفاصيل األساسية عن على  بالغ  اإلعند  

والتحقيقات من التحقيق على   التدقيقمكان، ووقت، وكيفية وقوع ھذه الحوادث ومن كان متورًطا فيها. ستُمكن المعلومات المحددة مكتب  

 نحو الئق في المخالفات المزعومة. 

رةً  يمكن الولوج إلى الخط الساخن للتحقيقات، الذي يديره مزود خدمة مستقل نيابةً عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لحماية السرية، مباش

 من أي  مكان في العالم مجانًا بعدة طرق: 
 

   اإلحالة  نموذج  .1
 
ون  مستقل(. ثالث طرف موقع إلى توجيهك )سيتم اإللكتر

 
ساعة/ يوميًا( اتصل    24)المترجمون الفوريون متاحون   العالمية  لألرقام هنا   انقر  التكاليف معكوسة - الهاتفية المكالمات .2

 في الواليات المتحدة األمريكية  5206-595-844-1على +
 

 @undp.orgreportmisconduct التحقيقات علىالتدقيق ومكتب  إلى مباشرة  إلكتروني بريد رسالة  أرسل .3
 

 العادي البريد .4
 

 نائب المدير )التحقيقات( 
 والتحقيقات  التدقيقمكتب 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
One UN Plaza ,DC1 ,4th Floor 

New York ,NY 10017 USA 
 

وتسوية المنازعات في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والشكاوى  لضمان أن الُمقي ٍمين مدركون تماًما لعمليات اإلبالغ عن المخالفات  

  تضمينه في جميع عقود الُمقي م موضحبالتفصيل في المرفق   النموذج الذي يجب توقيع العقود. عند يجب إعطاؤهم هذه التفاصيل في 

 . 4  رقم

 

 

 

 

 

 

 

http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org
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استجابة اإلدارة،   -الخطوة الرابعة: استخدام التقييم 

 وتبادل المعرفة ونشرها 
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 التقييم  استخدام الرابعة:  الخطوة  
 

 الالمركزية التقييمات بشأن اإلدارة  استجابة  إعداد  
 

 لماذا نحضر استجابة اإلدارة؟ 

 

استخدام استنتاجات التقييم، والنتائج المستخلصة، والدروس  استجابة اإلدارة هي اآللية الرسمية لضمان 
المستفادة، والتوصيات. ينبغي أن تساهم استجابة اإلدارة في فاعلية التدخل، والتعلم، والمساءلة الخاصة  

 بالتدخل موضع التقييم، والمنظمات والمؤسسات المشاركة. 

 

ئي أن تصيغ استجابات اإلدارة لكل توصية. يضمن هذا االستخدام الفعال  يتعين على جميع تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنما

 الستنتاجات التقييم والتوصيات، من خالل إجراءات متابعة مدروسة. 

 وبحلول أي تاريخ. متابعة ينبغي أن تشمل استجابات اإلدارة إجراءات ُمفصلة وتوضح الوكالة أو الوحدة المسؤولة عن كل إجراء 

يراقب المقر الرئيسي، ومكتب التقييم المستقل، والمكاتب اإلقليمية استجابات اإلدارة وإجراءات المتابعة الرئيسية عن كثب لضمان   

استخالص الدروس من التقييمات. ال ينبغي اعتبار اإلعداد الستجابة اإلدارة كنشاط يتم لمرة واحدة. ينبغي توثيق التعلم الناتج عن  

تُمك ن عملية تطوير استجابات اإلدارة  عملية استجابة   اإلدارة ومراعاته عند تصميم مشروع أو برنامج جديد أو تحديد المخرجات. 

وصواًل إلى تقييمات المشروع النهائية )وال سيما للمشروعات المكتملة( أصحاب المصلحة الرئيسيين من التفكير في نتائج المشروع  

 وعات أخرى لتدعم األنشطة، والمشروعات، ومخرجات وحدات البرنامج.وتستخلص دروًسا قابلة للتطبيق في مشر

 ما هي استجابة اإلدارة؟  

. يمكن لوحدات البرنامج أن تقبل  أواًل، تحدد استجابة اإلدارة ما إذا كانت وحدة البرنامج تقبل كل توصية أم ال وكيف ستتعامل معها
 تقدم تبريًرا الختيارها.وال بد أن توصية أو أن ترفضها، البشكل كلي أو جزئي 

 
 توافق على التوصية كاملةً وستسعى إلى اتخاذ إجراءات لتحقيقها. مقبول كلياا:   ▪
: توافق على بعض عناصر التوصية. ينبغي أن تذكر استجابة اإلدارة بالتفصيل العناصر التي توافق عليها مقبول جزئياا ▪

 . صحيحةمن التوصية غير  وتلك التي ال توافق عليها، وتوضح أسباب اعتبار أجزاء
متابعة  : يجب أن توضح اإلدارة سبب رفضها للتوصية وعدم متابعتها إياها )ال تحتاج اإلدارة تضمين أي  إجراءات  مرفوض ▪

 (. في هذه الحالة
 

 اإلجراءات الرئيسية 

 

 متابعة رئيسية. عند قبول التوصيات كلياا أو جزئياا، فإنها تتطلب استجابة إدارة مكافئة وإجراءات 

 
 باآلتي:  إجراءات المتابعةلضمان تحقيق توصية التقييم. من المهم أن تقوم  متابعةقد تكون للتوصيات عدة إجراءات   

 تذكر بوضوح طبيعة اإلجراء وكيف سيتعامل مع التوصيات.  ▪
 ومسؤولة عنه. تشير إلى األطراف )الوحدة أو المنظمة( التي ستتحمل تنفيذ اإلجراء الرئيسي  ▪
 شهًرا من التقييم.  18خالل  المتابعةجراءات إ لالنتهاء. ومن األفضل أن تكتمل  بإطار زمني واضح  محددة  ▪

 سهل التنفيذ، والمتابعة واإلشراف. ي عددها معقول حتى  ▪
 

قتضاء(. إذا اختلف برنامج  يتعين مناقشة استجابات اإلدارة وإجراءات المتابعة الرئيسية والموافقة عليها في هيئات المشروع )حسب اال
، يمكنهم إيضاح ذلك في استجابة اإلدارة وال يتعين إضافة أي  إجراءات  معينة  توصية  علىاألمم المتحدة اإلنمائي أو الشريك المنفذ  

 متابعة رئيسية. 
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وإرسالها إلى مركز مصادر التقييم خالل ستة    المتابعة جراءات إيتعين الموافقة على استجابات اإلدارة وا 
 أسابيع من اكتمال تقرير التقييم. يمكن العثور على نموذج استجابة اإلدارة في المرفقات. 

 
 

 والتوصيات   المرجعية الشروط :10 المربع

. في الوقت ذاته، ينبغي بشكل فعلي  هاوتنفيذ  تهامتابع  يمكنمن المهم أن تطلب الشروط المرجعية للتقييم بوضوح توصيات مستهدفة  
 ( بين  ويتراوح عددها  وإدارتها  تنفيذها  يمكن  التي  التوصيات  واقعية من  بمجموعة  المرجعية  الشروط  تطالب  (، وعند  10- 7أن 

 ينبغي للُمقي ٍمين مراعاة تجميع التوصيات تحت عناوين  عامة لضمان ذلك.  التقاريرمراجعة مسودات 
 
: )أ( تطوير استجابات اإلدارة  وتتطلب موارد أكبرا كان عدد التوصيات كبيًرا جًدا، يمكن أن يصبح من الصعب تنفيذها وإدارتها  إذ 
إلى مركز مصادر التقييم؛ و)ج( مراقبة تنفيذ    المتابعةجراءات  إ التوصيات، واستجابات اإلدارة و  تحميل؛ و)ب(  المتابعةجراءات  إو

 عنها. إعداد التقاريروالمتابعةجراءات إاستجابات اإلدارة و
 

 

 استجابات اإلدارة للمشروعات المشتركة

األمم المتحدة  بالنسبة للمشروعات المشتركة وتقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، ينبغي أن يتعاون برنامج  
و اإلدارة  استجابات  تطوير  معهم  وينسق  المشروع  مع شركاء  اإلنمائي المتابعةإجراءات  إاإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  . وحدات 

 الخاصة بتلك التوصيات فقط. المتابعةإجراءات إمسؤولة فقط عن تلك التوصيات الُمستهدفة لها، وينبغي أن تطور استجابات اإلدارة و
 

 المتابعة جراءاتإة تنفيذ متابع

واإلبالغ عن اإلنجازات من خالل مركز مصادر   المتابعةإجراءات إالمسؤولة عن مراقبة تنفيذ هي الجهة متخصصو المتابعة والتقييم 
تنفيذ هذا   ينبغي  التقييم طبقًا لذلك، باستخدام الوثائق الداعمة حسب  على أساس ربع سنوي،  التقييم.  وينبغي تحديث مركز مصادر 

االقتضاء. كما تشرف المكاتب اإلقليمية على التنفيذ وتتابعه وتتابع التنفيذ مع وحدات البرنامج. يمكن استخدام مركز مصادر التقييم 
 . المتابعةجراءات إ لمراقبة تنفيذ استجابات اإلدارة والتزامات 

 

 

، قيد التنفيذ المكتملة، أو    المتابعة إجراءات  إيقدم مكتب التقييم المستقل تقارير عن عدد استجابات اإلدارة و 
 في تقريره السنوي.   التي أصبحت غير قابلة للتطبيق ، أو تنفيذها المتأخر أو

 
 

 

المبادرة التي تم تقييمها.  جميع التقييمات بغض النظر عن حالة  لتتطلب سياسة التقييم استجابات اإلدارة  
 يمكن العثور على نموذج استجابة اإلدارة في المرفقات. 

 

 األخير  التقييم   تقرير نشر 
 

للمعلومات يمكن    عاممركز مصادر التقييم موقع    34. إلى مركز مصادر التقييم  إلكترونيا   جميع خطط التقييم وتقارير التقييم   تحميليجب  

خطط التقييم والتقييمات. بعض المعلومات في مركز مصادر التقييم متاحة فقط الستخدام برنامج األمم    ألستعراضللجميع الولوج إليه 
برنامج عدة   يمكن أن ترشح كل وحدة  الدخول.  المستقل إمكانية  التقييم  يوفر مكتب  الداخلي وتتطلب أن  أشخاص  المتحدة اإلنمائي 

 البيانات والوصول إليها ألهداف اإلشراف.  من أجل تحميل الموقع اإللكتروني  للدخول إلى  ل على أذونات مختلفة للحصو 
 

  مسؤول/ مختص حظى  ي . عادة ما  الدخول الخاص على الموقع اإللكتروني  خطط التقييم والشروط المرجعية والتقييمات  يتطلب تحميل 
 در التقييم باستخدام بريده اإللكتروني الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكلمة السر. المراقبة والتقييم  بإذن الوصول لمركز مصا

 
 الوثائق التالية فقط للتقييمات المكتملة:  تحميل يتعين 
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 الشروط المرجعية.  صياغة  من اكتمال خالل أسبوعين الشروط المرجعية النهائية للتقييم،  تحميل ▪
 على التقرير واكتماله.  الموافقةمن  خالل أسبوعينتقرير التقييم النهائي  تحميل ▪
 كجزء من التقرير األساسي.  تحمل إذا لم  مع تقرير التقييم المرفقات الداعمة،  تحميل  ▪

 
لى مركز مصادر  سجالت تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة والتقارير األولية إ  تحميل ينبغي عدم    أي  وثائق أخرى.   تحميل ال يتعين  
الوثائق النهائية فقط. ال    تحميلينبغي أن تتذكر وحدات البرنامج أن موقع مركز مصادر التقييم هو موقع عام، ولذلك ينبغي    التقييم.

ينبغي أن تحتوي الوثائق على التعليقات أو شطب النص المحذوف ووضع خط تحت النص المضاف ومن الُمفضل أن ترسل كملفات  
PDF مستندات ، رغم أنWord  :مقبولة. ولذلك 

 
 سجالت تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة إلى مركز مصادر التقييم تحميل ال يجب  ▪
 التقارير األولية بشكل منفرد إلى مركز تقييم المصادر  تحمل ينبغي أال   ▪

 
تاريخ االنتهاء، ونفقات التقييم، وأسماء أعضاء  ، يتعين تحديث المعلومات التي سبق إدخالها بما في ذلك تحمليهبمجرد اكتمال التقييم و

 35. توضح إرشادات مركز مصادر التقييم المزيد من المعلومات. وأدوارهم فريق التقييم

 
 المتابعة إجراءاتإالتوصيات واستجابة اإلدارة و

 
 أيًضا المعلومات التالية إلى مركز مصادر التقييم ضمن الجدول الموضح أدناه:  يحمليتعين على مدير التقييم أن 

 
خالل  التقرير النهائي )  تحميلمركز مصادر التقييم عند    فيتوصيات التقييم الموجهة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   تسجيل ▪

 (. أسبوعين من االكتمال 
 من استالم تقرير التقييم النهائي. خالل ستة أسابيع استجابات اإلدارة للتقييمات في مركز مصادر التقييم  تسجيل ▪
 للتقييم في مركز مصادر التقييم مع استجابات اإلدارة.  المتابعةجراءات إإدخال  ▪

 
من التوصيات. يتم اإلبالغ عن   دةكفقرة واح تحملعلى حدة وينبغي أال  منها كل التوصيات في مركز مصادر التقييم  تسجيل يجب

 في مركز مصادر التقييم  تسجل ولذلك يجب أن  ومتابعتها بشكل منفصل   المتابعةإجراءات إالتوصيات الفردية واستجابات اإلدارة و

صفحة منفصلة    على أيًضا تسجيلها يجب فعلى حدة. إذا تطلبت الشروط المرجعية من فريق التقييم أن يعدوا الدروس الُمستفادة،   كل

 مخصصة لهذه المعلومات. 
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وط نموذج . 1 الملحق  للتقييم  المرجعية  الش 
 

 ينبغي أن تشمل الشروط المرجعية العناصر الموضحة أدناه، كحد أدنى. 

 

 المعلومات األساسية والسياق   .1
 
يوضح قسم المعلومات األساسية ما الذي يتم تقييمه ويحدد العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والجغرافية والديموغرافية التي   

تؤثر مباشرةً في التقييم. ينبغي أن يكون الوصف ُمركًزا وموجًزا )صفحتين كحد أقصى( وأن يوضح تلك القضايا األكثر صلة بالتقييم 
 ف الرئيسية للمعلومات األساسية والسياق التي ينبغي تضمينها:. األوصا فقط

يتم    ▪ التي  المرنة(  والمساعدة  والمواضيع،  المشروعات،  والمشروع، ومجموعة  والبرنامج،  )المخرجات،  التدخل  وصف 
 تقييمها.

اسم التدخل )على سبيل المثال اسم المشروع(، الهدف واألغراض بما في ذلك متي وكيف بدأ، ومن من المفترض أن ينتفع  ▪
 تحقيقها، ومدة التدخل وحالة التنفيذ ضمن اإلطار الزمني.  به وما هي المخرجات أو النواتج التي يعتزم

نطاق التدخل ومدى تعقيده، بما في ذلك، مثاًل، عدد المكونات إن زادت عن واحد، وحجم ووصف السكان الذي يهدف كل   ▪
 مكون لخدمتهم، مباشرةً وعلى نحو غير مباشر. 

 لوضع العام، والتحديات حسب االقتضاء. السياق والحدود الجغرافية، مثل اإلقليم، أو الدولة، أو ا  ▪
إجمالي الموارد المطلوبة للتدخل من جميع المصادر، بما في ذلك الموارد البشرية والميزانيات من برنامج األمم المتحدة   ▪

 اإلنمائي، والجهات المانحة، والمساهمين اآلخرين ومجموع النفقات. 
في    ▪ بما  التدخل،  في  المتضمنون  الرئيسيون  اآلخرون  الشركاء  المصلحة  وأصحاب  والشركاء،  المنفذة  الوكاالت  ذلك 

 الرئيسيون ومصالحهم وشواغلهم وصلتهم بالتقييم. 
 التغيرات المالحظة منذ بدء التنفيذ والعوامل المساهمة.  ▪
نسان،  ، واإلعاقة، والفئات الضعيفة، وقضايا حقوق اإلاإلجتماعي  توفير معلومات مفصلة عن المستفيدين من المشروع )النوع ▪

 إلى آخره( 
أولويات   ▪ مع:  الموضوع  الشريكال كيفية مالءمة  والدولية؛    ة حكومة  واإلقليمية،  القطرية،  التنمية  وأهداف  وإستراتيجياتها؛ 

اإلنمائي؛   المتحدة  األمم  لبرنامج  العامة  واألهداف  واألولويات  المستدامة،  التنمية  وأهداف  العمل؛  وأطر  واإلستراتيجيات 
 أو اإلقليمية أو العالمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حسب االقتضاء.  والبرامج القطرية

 الخصائص الرئيسية للسياسات االقتصادية واالقتصادات الوطنية، واإلقليمية، والدولية ذات الصلة بالتقييم. ▪
 وصف كيف يالئم هذا التقييم سياق التقييمات السابقة والجارية ودورة التقييم.   ▪

 
تضم  الخطط  ينبغي  و  األولي،  التمويل  مقترح  المثال  سبيل  )على  والسياق  األساسية  المعلومات  عن  أكثر  مفصلة  معلومات  ين 

 ،و متابعة الخطط والمؤشرات( أو اإلشارة إليها في المرفقات. اإلطار المنطقي أو نظرية التغييراإلستراتيجية، و  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يمكن أيًضا تضمين معلومات المشروع األساسية في شكل جدول كما يلي:  

 

 معلومات المشروع/المخرجات 

  عنوان المشروع/المخرجات 

  رقم المشروع   /ُمعرف أطلس

   المخرجات العامة والنواتج

  القطر 
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  المنطقة 

  تاريخ توقيع وثيقة المشروع 

 تواريخ المشروع 
 المخطط لها النهاية  البداية 

  

  ميزانية المشروع 

  نفقات المشروع في وقت التقييم 

  مصادر التمويل 

  36الطرف الُمنفذ 

 
 هدف التقييم ومجاله وأغراضه  .2
 

سيستخدمون النتائج   وكيف الذي سيستخدمه أو يتخذ إجراًء بشأن نتائجه،    ومنتنفيذ التقييم،    سبب يشرح هذا القسم من الشروط المرجعية  
أو يتخذون إجراًء بشأنها. ينبغي أن يتضمن الهدف بعض المعلومات األساسية وتبريرات إجراء التقييم في هذا الوقت وكيف يالئم 

 يم مصمم بشكل جيد. التقييم خطة تقييم وحدة البرنامج. تبني اإلفادة الواضحة عن الغرض أساًسا لتقي 
 
 ينبغي أن يوضح مجال التقييم وأغراضه بالتفصيل ما يلي ويشمله:  

 
والمجموعات    ▪ الجغرافية،  والمنطقة  التنفيذ،  الزمني، ومرحلة  اإلطار  يشمل هذا  قد  التقييم.  التي سيشملها  التدخل  جوانب 

 . تضمينها سيتم( مخرجاتالمستهدفة التي سيتم النظر فيها، وأي  مشروعات )
 القضايا الرئيسية التي تهم المستخدمين ويتعين على التقييم معالجتها أو األهداف التي يجب أن يحققها التقييم.   ▪

 
القضايا المتعلقة مباشرةً باألسئلة التي سيجيب عنها التقييم حتى يحصل المستخدمون على المعلومات التي يحتاجونها  يجب أن يتضمن 

. أي  قضية قد تتعلق بصلة التدخل، أو اتساقه، أو كفاءته، أو فاعليته، أو استدامته. يجب أيًضا  ر إتخاذهاالمنتظللقرارات أو اإلجراءات  
، وكيف راعى قضايا  إدماج النوع االجتماعي في جهود التنميةأن تناقش تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كيف سعى التدخل إلى  

 . اإلعاقة وطبق النهج القائم على الحقوق 
 
 معايير التقييم واألسئلة التوجيهية الرئيسية  .3
 
ين  تحدد أسئلة التقييم المعلومات التي سينتجها التقييم. يقدم هذا القسم األسئلة التي عندما يجاب عنها، ستوفر لمستخدمي التقييم المعني  

المساعدة   لجنة  لمعايير  تجميع األسئلة طبقًا  ينبغي  المعرفة.  أو زيادة  أو اإلجراءات  القرارات  يبحثون عنها التخاذ  التي  المعلومات 
ائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للتقييم األربعة أو الخمسة: )أ( الصلة؛ و)ب( االتساق؛ و)ج( الفاعلية؛  اإلنم

 و)د( الكفاءة؛ و)ه( االستدامة )وأي  معايير أخرى مستخدمة(.   
 
 

 

من  حرفيا  الرئيسية للتقييم وأال تنسخ    اإلهتمامات  لمعالجة ينبغي أن يصيغ مدير التقييم أسئلة التقييم الفردية  
 القائمة التوضيحية أدناه. 

 
لألسئلة التي يمكن تغطيتها واقعياا   مطولة ينبغي أن تحتوي الشروط المرجعية على مجموعة معقولة وغير  

 محدد الوقت.  ة تقييمي مهمة في 
 

 نموذج أسئلة ألنواع مختلفة من التقييم:
يتعين على أسئلة التقييم التوجيهية أن تكون موضحة في الشروط المرجعية وينقحها فريق التقييم باالتفاق مع أصحاب مصلحة التقييم 

 مائي. التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلن 
 

 
 نموذج أسئلة تقييم المخرجات 

 

 
ھذا ھو الكيان المسؤول بشكل كلي عن تنفيذ المشروع )صاحب الحق(، واالستخدام الفعال للموارد وتسليم النواتج في وثيقة وخطة عمل  36

 المشروع الموقع عليهما. 
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 الصلة/ االتساق 

إلى أي  مدى تتوافق المبادرة مع تفويض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واألولويات الوطنية، ومتطلبات النساء والرجال والفئات   •
 الضعيفة المستهدفة؟ 

 وإنجازات أهداف التنمية المستدامة في الدولة؟ إلى أي  مدى توجد صلة بين دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  •

 إلى أي  مدى يتبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي النُهج المراعية للنوع االجتماعي وحساسية النزاعات والقائمة على حقوق اإلنسان؟  •

، بما في ذلك دور برنامج األمم المتحدة  إلى أي  مدى تعتبر مشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي انعكاًسا لالعتبارات اإلستراتيجية  •
 اإلنمائي في سياق تنمية معين وميزته المقارنة؟ 

 مناسبة لسياق التنمية؟  للوصول للنتائج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي اتبعها طريقة ال إلى أي  مدى كانت  •
 ناسبة وذات صلة يمكن على أساسها بناء المبادرات؟ إلى أي  مدى كانت نظرية التغيير الموجودة في نموذج المخرجات تمثل رؤية م •

 
 الفاعلية 

 إلى أي  مدى تم إحراز تقدم في تحقيق المخرجات؟ ما مساهمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التغيير الملحوظ؟  •

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

 نواتج البرنامج القطري إلى تقدم على مستوى المخرجات؟ ل الوصول كيف أدى   •

 هل تحققت أي  نتائج غير متوقعة على مستوى المخرجات متجاوزةً المخرجات المخطط لها؟   •

ا في ذلك قضايا  إلى أي  مدى حس ن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من قدرات الشركاء المنفذين الوطنيين لتأييد القضايا البيئية، بم •
 تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؟ 

إلى أي  مدى شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز الوعي البيئي والوعي بمخاطر   •
 الكوارث في الدولة؟ 

 المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة؟ إلى أي  مدى أدت النتائج على مستوى المخرجات والنواتج إلى تحقيق  •

 ما مدى استفادة المجموعات المهمشة؟  •

 ؟التي تم تحقيقها نتائجالفي  وإدارة المعرفة  ما مدى مساهمة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  •
 أو النظر في المضي قُدًما؟  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتوسعلما مجاالت البرنامج األكثر صلة وإستراتيجية  •

 
 الكفاءة 

 إلى أي  مدى أسفر االستخدام االقتصادي للموارد عن مخرجات المشروع؟ •

 إلى أي  مدى استخدمت الموارد لمعالجة قضايا النوع االجتماعي وعدم المساواة؟  •

 إلى أي  مدى تم االلتزام بمواعيد تسليم نواتج البرامج القطرية الجيدة؟   •

 إلى أي  مدى كانت طرائق الشراكة مساعدةً في إنجاز نواتج البرامج القطرية؟  •

ا  إلى أي  مدى زودت أنظمة المتابعة اإلدارة بتدفق المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، ما سمح لها بالتعلم وتعديل التنفيذ طبقً  •
 لهذا؟

إلى أي  مدى عزز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قضايا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمية   •
 البشرية في إنجاز نواتج البرنامج القطري؟ 

 جاز مخرجات البرنامج القطري؟ إلى أي  مدى أث رت ممارسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسياساته، وعملياته وقدراته في إن  •

إلى أي  مدى شارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو نسق مع المستفيدين اآلخرين )من الرجال والنساء(، والشركاء المنفذين،  •
 ووكاالت األمم المتحدة األخرى والنظراء الوطنيين لتحقيق نتائج على مستوى المخرجات؟ 

 
 االستدامة

ج األمم المتحدة اإلنمائي آليات تضمن استدامة المستفيدين من اإلناث والذكور من مخرجات البرنامج إلى أي  مدى أسس برنام •
 القطري؟ 

إلى أي  مدى يحظى الشركاء الوطنيون بالقدرات الوطنية، بما في ذلك إستراتيجيات االستدامة، للحفاظ على النتائج على مستوى   •
 المخرجات؟ 

 السياسية والتنظيمية مصممة لدعم استمرار الفوائد للرجال والنساء في المستقبل؟ إلى أي  مدى تكون األطر  •

 إلى أي  مدى التزم الشركاء بتوفير الدعم المستمر )الدعم المالي، والموظفون والموظفات، إلخ(؟  •
الر • المصلحة  أصحاب  أحرزها  التي  النتائج  في  قدًما  للمضي  وسياسات  وإجراءات  آليات  توجد  مدى  أي   قضايا  إلى  في  ئيسيون 

 المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية؟ 

الخاص   • المتحدة، والقطاع  الحكومية، ووكاالت األمم  الشراكات مع منظمات وطنية أخرى، والمنظمات غير  تعقد  أي  مدى  إلى 
 وشركاء التنمية للحفاظ على النتائج المحرزة؟ 

 
 

 نموذج أسئلة تقييم المشروع: 
 

 الصلة/ االتساق 
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إلى أي  مدى يتماشى المشروع مع أولويات التنمية الوطنية، ونواتج البرنامج القطري ومخرجاته، والخطة اإلستراتيجية لبرنامج   ▪
 األمم المتحدة اإلنمائي، وأهداف التنمية المستدامة؟ 

 إلى أي  مدى يساهم المشروع في نظرية التغيير في مخرجات البرنامج القطري ذات الصلة؟  ▪
 دى تم النظر في الدروس الُمستفادة من المشروعات األخرى ذات الصلة أثناء التصميم؟ إلى أي  م ▪
إلى أي  مدى تم اعتبار وجهات نظر الرجال والنساء التي ستؤثر في المخرجات، وأولئك الذي يمكنهم أن يساهموا بمعلومات أو   ▪

 موارد أخرى لتحقيق النتائج المعلنة خالل عمليات تصميم المشروع؟ 
 أي  مدى يساهم المشروع في قضايا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، والنهج القائم على الحقوق؟ إلى  ▪
 إلى أي  مدى استجاب المشروع بشكل مناسب للتغيرات السياسية والقانونية واالقتصادية والمؤسسية، إلخ؟   ▪

 
 الفاعلية 
ي ونواتجه، وأهداف التنمية المستدامة، والخطة اإلستراتيجية لبرنامج  إلى أي  مدى ساهم المشروع في مخرجات البرنامج القطر  ▪

 األمم المتحدة اإلنمائي، وأولويات التنمية الوطنية؟ 
 إلى أي  مدى تحققت مخرجات المشروع مع مراعاة الرجال والنساء والفئات الضعيفة؟  ▪
 تحقيق نواتج ومخرجات البرنامج القطري المقصودة؟  عدمما العوامل التي أسهمت في تحقيق، أو  ▪
 إلى أي  مدى كانت إستراتيجية شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مناسبة وفعالة؟  ▪
 ما العوامل التي أسهمت في الفاعلية أو عدم الفاعلية؟  ▪
لعناصر؟ كيف يمكن للمشروع أن  في أي  مجاالت حقق المشروع أكبر اإلنجازات؟ ما سبب وجود العناصر الداعمة وما هذه ا ▪

 يستفيد من هذه اإلنجازات أو يوسعها؟
 في أي  مجاالت حقق المشروع أقل اإلنجازات؟ ما العوامل المقيدة ولماذا؟ كيف يمكن أو كيف أمكن التغلب عليها؟ ▪
 ع؟ ما اإلستراتيجيات البديلة، إن وجدت، التي كان يمكن أن تكون أكثر فاعلية في تحقيق أغراض المشرو ▪
هل أغراض المشروع ونواتجه واضحة وعملية ويمكن تنفيذها ضمن إطاره؟  هل تخاطب بوضوح النساء، والرجال، والفئات   ▪

 الضعيفة؟ 
 إلى أي  مدى اشترك أصحاب المصلحة المختلفون في تنفيذ المشروع؟  ▪
ساء، والفئات الضعيفة في تحقيق أغراض  إلى أي  مدى تتسم إدارة المشروع وتنفيذه بالتشاركية، وهل تساهم مشاركة الرجال، والن  ▪

 المشروع؟ 
إلى أي  مدى كان المشروع مستجيبًا بشكل مناسب الحتياجات المكونات الوطنية )الرجال، والنساء، والفئات األخرى( وألولويات    ▪

 الشريك المتغيرة؟
 وإعمال حقوق اإلنسان؟إلى أي  مدى ساهم المشروع في قضايا المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة،  ▪

 
 الكفاءة 

 
 إلى أي  مدى كان هيكل إدارة المشروع كما هو محدد في وثيقة المشروع ذا كفاءة في تحقيق النتائج المتوقعة؟  ▪
 إلى أي  مدى استخدمت الموارد لمعالجة قضايا عدم المساواة بشكل عام، وقضايا النوع االجتماعي بشكل خاص؟  ▪
 إستراتيجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ المشروع وإنجازه ذات كفاءة وفعالة من حيث التكلفة؟ إلى أي  مدى كانت  ▪
إلى أي  مدى كان استخدام الموارد المالية والبشرية اقتصاديًا؟ هل كانت الموارد )األموال، والموظفون والموظفات، وعنصر   ▪

 لتحقيق المخرجات؟  الوقت، وعنصر الخبرة، إلخ( مخصصة بشكل إستراتيجي
 إلى أي  مدى تم استخدام الموارد بكفاءة؟ هل كانت األنشطة الداعمة لإلستراتيجية فعالة من حيث التكلفة؟  ▪
 إلى أي  مدى تم تسليم أموال المشروع وأنشطته في الوقت المناسب؟   ▪
 م المتحدة فاعلية وكفاءة إدارة المشروع؟ إلى أي  مدى تضمن أنظمة المتابعة والتقييم التي يستخدمها البرنامج اإلنمائي لألم  ▪

 
 االستدامة

 
 هل هناك أي  مخاطر مالية قد تهدد استدامة مخرجات المشروع التي تؤثر في النساء، والرجال، والفئات الضعيفة؟  ▪
 إلى أي  مدى استفاد الرجال، والنساء، واألشخاص الضعيفون المستهدفون من تدخالت المشروع على المدى البعيد؟  ▪
 ى أي مدى ستتوفر الموارد المالية واالقتصادية للحفاظ على الفوائد التي يحققها المشروع؟ إل ▪
هل هناك أي  مخاطر اجتماعية أو سياسية قد تهدد استدامة مخرجات المشروع ومساهمات المشروع في نواتج البرنامج القطري   ▪

 ومخرجاته؟ 
 لتي يعمل من خاللها المشروع مخاطر قد تهدد استدامة فوائد المشروع؟ هل تشكل األطر، والسياسات، وهياكل الحوكمة والعمليات ا ▪
إلى أي  مدى تشكل إجراءات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تهديًدا بيئيًا على استدامة مخرجات المشروع، ما قد يؤثر في المستفيدين  ▪

لكية صاحب المصلحة كافيًا ليسمح باستدامة فوائد  من المشروع )الرجال والنساء( بطريقة سلبية؟ ما احتمالية أن يكون مستوى م
 المشروع؟ 

إلى أي  مدى توجد آليات وإجراءات وسياسات للسماح ألصحاب المصلحة الرئيسين بالمضي قدًما في النتائج المحرزة في قضايا   ▪
 المساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية؟ 

 المشروع طويلة المدى؟  أهدافمدى يدعم أصحاب المصلحة )الرجال، والنساء، والفئات الضعيفة(إلى أي   ▪
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إلى أي  مدى وثق فريق المشروع الدروس الُمستفادة على أساس مستمر وشاركها مع األطراف المناسبة التي يمكنها التعلم من  ▪
 المشروع؟ 

يراعي  ائي بإستراتيجيات خروج جيدة التخطيط والتصميم وتتضمن بعًدا  إلى أي  مدى تتسم تدخالت برنامج األمم المتحدة اإلنم  ▪
 ؟ النوع اإلجتماعي

المهمشة   ▪ المشروع والفئات  والذكور من  المستفيدين اإلناث  الخروج واالستدامة لدعم  لتقوية إستراتيجيات  يمكن عمله  الذي  ما 
 أيًضا؟

 
 

 نموذج أسئلة التقييم بشأن القضايا المشتركة 
 
 حقوق اإلنسان  

 
إلى أي  مدى استفاد الفقراء، والمحليون، وأصحاب اإلعاقات الجسدية، والنساء، والرجال، والفئات المهمشة والمحرومة من عمل   ▪

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدولة؟ 
 

 المساواة في النوع االجتماعي 
، باإلضافة إلى  أخرى مرتبطة بالنوع اإلجتماعييتعين التحقق من جميع معايير التقييم وأسئلته المستخدمة لمعرفة ما إذا كانت هناك أبعاد  

 أسئلة المساواة في النوع االجتماعي الموضحة. 
 

 تنفيذه، ومتابعته؟إلى أي  مدى عولجت قضايا المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة في تصميم المشروع، و ▪
 هل مؤشر النوع االجتماعي المخصص لهذا المشروع يمثل الواقع؟   ▪
إلى أي  مدى عزز المشروع التغيير اإليجابي في قضايا المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة؟ هل ظهرت أي  آثار عرضية   ▪

 للنساء، أو الرجال، أو الفئات الضعيفة؟ 
 

 اإلعاقة
 

 ص ذوو اإلعاقة وأشركوا بطريقة مجدية في تخطيط البرنامج وتنفيذه؟هل استشير األشخا  ▪
 ما نسبة المستفيدين من البرنامج من األشخاص ذوي اإلعاقة؟   ▪
 ما العوائق التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة؟  ▪
   37هل اُتبع نهج ثنائي المسار؟ ▪

 
 
 
 المنهجية   .4
 
مصادر المعلومات وأدوات من المحتمل أن تسفر عن أكثر  الشروط المرجعية نهًجا وطريقة شاملين لتنفيذ التقييم، وأيًضا    تقترح قد  

ومع ذلك، ينبغي أن تنبع القرارات النهائية بشأن التصميم والطرق    اإلجابات موثوقية وصحة عن أسئلة التقييم ضمن حدود الموارد. 
مع وحدة البرنامج، والُمقي ِّمين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين حول ما هو مناسب وممكن تنفيذه لتحقيق   المحددة للتقييم من التشاورات

 هدف التقييم وأغراضه ولإلجابة عن أسئلته مع مراعاة عناصر الميزانية، والوقت، والمعلومات. 
 
توقع من الُمقي ِّم أن يتبع نهًجا تشاركيًّا واستشاريًّا  ينبغي أن يستخدم التقييم مزيًجا من طرق وأدوات التقييم النوعي والكمي. من الم 

يضمن المشاركة الوثيقة مع مديري التقييم، والشركاء المنفذين، والمستفيدين المباشرين اإلناث والذكور.  قد تشمل األدوات والنُهج 
 المنهجية المقترحة: 

 
 ها: ين سيشمل هذا مراجعة لكل الوثائق ذات الصلة، من ب  مراجعة الوثيقة.  ▪

o   .)وثيقة المشروع )اتفاقية المساهمة 
o  .نظرية التغيير وإطار النتائج 
o  .تقارير ضمان جودة البرنامج والمشروع 
o  .خطط العمل السنوية 
o  .تصاميم النشاط 
o  والسنوية الموحدة.  الربعيةالتقارير 

 
األشخاص   تستهدفمج والمشروعات التي يجمع النهج ثنائي المسار بين البرامج والمشروعات العامة التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة والبرا 37

للمالحظات الفنية. إطار مساءلة   9ذوي اإلعاقة. من العناصر المهمة في أي  إستراتيجية السعي إلدماج ذوي اإلعاقة بنجاح. راجع أيًضا الفصل 

 https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources الكيانات. إستراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة:

https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources
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o  .تقرير المتابعة القائم على النتائج 
o     .النقاط الرئيسية في اجتماعات مجلس إدارة المشروع 
o  .تقارير المتابعة الفنية/المالية 

مع أصحاب المصلحة الرئيسيين )الرجال والنساء( مثل النظراء الحكوميين الرئيسيين، وأعضاء    المقابالت واالجتماعات  ▪
 األمم المتحدة القطري، والشركاء المنفذين:الجهات المانحة، وممثلي منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وأعضاء فريق 

o   ،مبنية على أسئلة مصممة ألصحاب مصلحة مختلفين استناًدا إلى أسئلة التقييم القائمة على مقابالت شبه منظمة
 مبادئ الصلة، واالتساق، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة. 

o  جال، والمستفيدين، وأصحاب المصلحة. النساء، والر  منوالمخبر الرئيسي  مناقشات المجموعة التشاورية 
o   تامة ودون الكشف عن هويتهم. ينبغي أال يخصص تقرير   بسرية ينبغي إجراء جميع المقابالت مع الرجال والنساء

 التقييم النهائي تعليقات معينة لألفراد. 
البرنامج، وأعضاء فريق األمم المتحدة  المشاركون والمشاركات في وحدات  مع  بما في ذلك    االستقصاءات واالستبيانات  ▪

 القطري، و/ أو االستقصاءات واالستبيانات ألصحاب المصلحة األخرين على المستويين اإلستراتيجي والبرنامجي. 
 والتحقق من صحة النواتج والتدخالت الرئيسية الملموسة في الموقع. الزيارات الميدانية   ▪
 متابعة، والمناقشات الجماعية، وما إلى ذلك. مثل تخطيط المخرجات، وزيارات ال طرق أخرى  ▪
. لضمان أقصى قدر من صحة    والطرق   المعلوماتمن  المتابعة وغيرها    عمليةوذلك من    معلومات  وتحليلها المراجعة   ▪

 المعلومات )الجودة( والثقة فيها وتعزيز استخدامها، سيضمن فريق التقييم تثليث مصادر المعلومات المتعددة. 
النوع    ▪ والنوع  االجتماعي وحقوق اإلنسانمنظور  التقييم قضايا حقوق اإلنسان، واإلعاقة،  نتائج  تعالج جميع  . يجب أن 

 االجتماعي.
 

التقييمالمنهجي    األسلوب ينبغي توضيح   ، بما في ذلك جدول المقابالت،  تقرير التقييم األوليفي    بدقة   النهائي الذي سيتم اتباعه في 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وأصحاب المصلحة الرئيسيون،    مناقشته بين  يتم  الميدانية، والمعلومات التي ستستخدم، وأنوالزيارات  

 والُمقي ِّمون ويتفقوا عليه. 
 
 نتائج التقييم )المخرجات(  .5
 

التقييم مع جدول زمني  ينبغي أن توضح الشروط المرجعية بدقة المخرجات التي يتوقعها برنامج األمم المتحدة   اإلنمائي من فريق 
بالتفصيل طول  المرجعية  الشروط  تحدد  أن  أيًضا  ينبغي  التقييم.  نتائج  الكتمال  وجدول  )عدد  التقييم  نتائج    تقارير  مفصل  المتوقعة 

 الصفحات(. قد تشمل هذه النتائج: 
 

اد إلى وباتباع المناقشات األولية مع برنامج األمم ينبغي تنفيذ التقرير األولي باالستن   صفحة( 15-10تقرير التقييم األولي )  ▪

المتحدة اإلنمائي بعد الدراسة المكتبية وينبغي االنتهاء منه قبل بدء التقييم )قبل أي  مقابالت رسمية، أو توزيع االستقصاءات،  
 أو الزيارات الميدانية( وقبل الزيارة القطرية في حالة وجود ُمقي ٍمين دوليين.

قد يطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد التقييم مباشرةً استخالص معلومات واستنتاجات    معلومات التقييم. استخالص   ▪
 أولية. 

صفحة تشمل    60إلى    40من المقترح أن يكون عدد الصفحات من    مسودة تقرير التقييم )ضمن الطول المتفق عليه(.   ▪

 الموجز التنفيذي. 
ينبغي أن تراجع وحدة البرنامج وأصحاب المصلحة الرئيسيون    المطلوبة لتقرير التقييم.سجل تدقيق التقييم والتعديالت    ▪

مسودة تقرير التقييم ويقدموا مجموعة واحدة من التعليقات للُمقي ِّم ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها، كما هو موضح في  
في سجل تدقيق التقييم ت التي أجراها على مسودة التقريربالتعليقات والتغييراينبغي أن يحتفظ الُمقي ِّم  والمبادئ التوجيهية.  

 ليظهر كيف عالج هذه التعليقات. 
 تقرير التقييم النهائي.  ▪
 )عند االقتضاء(. العروض ألصحاب المصلحة أو الفريق المرجعي للتقييم أو كليهما    ▪
 االستخدام، إن كان ذلك مناسبًا.أو المشاركة في فعاليات تبادل المعرفة لتعظيم موجز التقييم ونتائج معرفية أخرى  ▪

 
 تكوين فريق التقييم والكفاءات المطلوبة   .6
 
وين  يذكر هذا القسم بالتفصيل المهارات والكفاءات والصفات المطلوبة من الُمقي ِّم / الُمقي ِّمين الفرادى في فريق التقييم، والهيكل والتك 

 المتوقعين في فريق التقييم، بما في ذلك أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق. قد يتضمن هذا: 
 

 تنفيذ/ إدارة التقييمات، المعرفة ذات الصلة، الخبرة اإلقليمية/القطرية الخاصة. المؤھالت المطلوبة: التعليم، ومدى الخبرة في   ▪
المعرفة الفنية بالمجاالت الموضوعية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ومهارات وخبرة قيادة الفريق،  الكفاءات الفنية:    ▪

 البيانات، وكتابة التقارير، وما إلى ذلك. بمحددات معينة اعتماًدا على محور تركيز التقييم، وتحليل 
الخبرة في قضايا النوع االجتماعي/الكفاءة في فريق التقييم ضرورية. يجب أن يتحلى عضو واحد    المعرفة والخبرة الفنية: ▪

ة والخبرة  على األقل من فريق التقييم أو الفريق المرجعي بالمعرفة أو الخبرة أو كليهما بشأن إدماج اإلعاقة. المعرفة الفني 
 في المجاالت المشتركة، مثل المساواة، وقضايا اإلعاقة، والنهج القائم على الحقوق، وتنمية القدرات. 
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 المهارات اللغوية المطلوبة.   ▪
 

ات،  ينبغي أن يحدد القسم أيًضا نوع الدليل )سير ذاتية، أو نماذج عمل، أو مراجع للتواصل( الذي يُتوقع أن يدعم مزاعم المعرفة، والمهار
 والخبرة. 

 
ينبغي أن تطلب الشروط المرجعية صراحة استقالل الُمقي ِّمين عن أي  منظمات سبق لها االشتراك في تصميم التدخل موضوع التقييم،  

أو تنفيذه، أو تقديم المشورة في أي  جانب منه. 
38    

 
 أخالقيات التقييم  .7
 

تنفيذ تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيجري وفقًا للمبادئ الموضحة في  ينبغي أن تشمل الشروط المرجعية بيانًا صريًحا بأن  
 39"المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم" لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم. 

 
 يتضمن النص الموحد:  

 
لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم. يجب أن  "سيجري هذا التقييم وفقًا للمبادئ الموضحة في "المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم"  

يضمن االستشاري حقوق وسرية مقدمي المعلومات، ومن أجرى معهم المقابالت، وأصحاب المصلحة من خالل تدابير تضمن االمتثال  
الستشاري أيًضا أمن  للمدونات القانونية وغيرها من المدونات ذات الصلة التي تحكم جمع المعلومات واإلبالغ عنها. يجب أن يضمن ا

المعلومات المجمعة قبل وبعد التقييم والبروتوكوالت لضمان عدم الكشف عن هوية مصادر المعلومات وسريتها في حالة توقع ذلك.  
يجب أيًضا استخدام المعلومات والمعارف المجمعة في عملية التقييم فقط ألهداف التقييم وليس الستخدامات أخرى بإذن صريح من  

 األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء". برنامج 
 
 ترتيبات التنفيذ  .8
 

يصف هذا القسم هيكل اإلدارة والمنظمة للتقييم ويحدد األدوار، والمسؤوليات الرئيسية، وحدود السلطة لكل األطراف الُمشاركة في  
 عملية تقييم فعالة وذات كفاءة. عملية التقييم. تهدف ترتيبات التنفيذ إلى توضيح التوقعات، والتغلب على أي  غموض، وتسهيل 

 
  ينبغي أن يصف هذا القسم األدوار والمسؤوليات المحددة للُمقي ِّمين، بما في ذلك أعضاء الفريق، مدير التقييم، وحدة البرنامج الُمكلفة 

والمسؤوليات   واألدوار  التكوين  عن  صراحةً  اإلعالن  أيًضا  يجب  المصلحة.  وأصحاب  التقييم  اللجنة  بإجراء  ألعضاء  المتوقعة 
 االستشارية أو كيانات ضمان الجودة األخرى وترتيبات العمل الخاصة بهم. يتعين تحديد آلية التعليق بشأن نتائج التقييم المختلفة. 

 
السلطة؛ وح الواجب مراعاتها: حدود  القضايا  المشترك.  التقييم  حالة  في  المشاركة  الوكاالت  أدوار ومسؤوليات  توضيح  دود  ينبغي 

، والمعدات، والمواد؛ وعمليات الموافقة  التجهيزاتالموافقة وعملياتها؛ واالعتبارات اللوجستية مثل كيف سيتم توفير مساحة المكتب و
 على المخرجات ومسؤولية ذلك. 

 
 اإلطار الزمني لعملية التقييم  .9
 

الُمقي ِّمون، أو فريق التقييم، مسؤولين عنها وخاضعين للمساءلة بشأنها،  يسرد هذا القسم ويصف جميع المهام والمخرجات التي سيكون 
بما في ذلك المكتب المكلف بإجراء التقييم )على سبيل المثال خطة العمل، واالتفاقيات، ومشروع التقرير، والتقرير النهائي(. يجب أن  

تماله. كحد أدنى، يجب ذكر التوزيع الزمني لألنشطة  يشير إلى كل موعد محدد أو إطار زمني، باإلضافة إلى من المسؤول عن اك
 التالية:

 
 دراسة مكتبية.   ▪
 المعلومات للُمقي ِّمين. تقديم ملخص عن ▪
 إعداد الصياغة النهائية لتصميم التقييم وطرقه وإعداد التقرير األولي المفصل.  ▪
 ستبيانات(. جمع المعلومات وتحليلها داخل الدولة )الزيارات الميدانية، والمقابالت، واال ▪
 التقرير.  مسودةإعداد ▪
 التقرير )لضمان الجودة(.  مسودة اجتماع أصحاب المصلحة ومراجعة  ▪
 دمج التعليقات وإعداد الصياغة النهائية لتقرير التقييم. ▪

 

 
دة اإلنمائي المقيمون في المكاتب القطرية، أو المراكز اإلقليمية، أو وحدات المقر جزًءا  ولهذا السبب ينبغي أال يكون موظفو برنامج األمم المتح  38

 من فريق التقييم. 
  . يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:2020فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، "المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم"،   39

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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 ها. باإلضافة إلى أنه قد يكون من المتوقع من الُمقي ِّمين دعم جهود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تبادل المعرفة ونشر
 
المطلوبة للتقرير األولي، وتقارير التقييم، والمخرجات األخرى في مرفقات الشروط المرجعية للتقييم الذي يتم   النماذجينبغي تضمين  

كل عضو في فريق التقييم والفترة التي سيتم إشراكهم فيها )على سبيل المثال  لالتكليف به. ينبغي أيًضا أن يبين هذا القسم عدد أيام العمل
 يوم عمل في فترة ثالثة أشهر(.  30
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 مثال على توزيع أيام العمل والجدول الزمني للتقييم )مخرجات التقييم( 
 

 النشاط 
عدد األيام  
 المقدرة 

 الطرف المسؤول  المكان  تاريخ االنتهاء 

 المرحلة األولى: الدراسة المكتبية والتقرير األولي 

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مديرو البرنامج وموظفو المشروع،   لتقديم إيجازاجتماع 
 حسب الحاجة( 

 في وقت توقيع العقد -

 2018يونيو  1

برنامج األمم  
المتحدة اإلنمائي أو  

 عن بعد

مدير التقييم والشخص المكلف   
 بإجراء التقييم 

 العقدفي وقت توقيع  - مشاركة الوثائق ذات الصلة مع فريق التقييم 
 2018يونيو  1 

عبر البريد  
 اإللكتروني 

مدير التقييم والشخص المكلف  
 بإجراء التقييم 

دراسة مكتبية، تصميم التقييم ومنهجيته، وخطة العمل المحدثة بما في ذلك قائمة أصحاب  
 المصلحة الذين ستتم مقابلتهم 

 خالل أسبوعين من توقيع العقد أيام  7

 2018يونيو  15إلى  1 

 فريق التقييم  من المنزل

 تسليم التقرير األولي 

 صفحة بحد أقصى(  15) 

 خالل أسبوعين من توقيع العقد -

 2018يونيو  15
 فريق التقييم  

 خالل أسبوع واحد من تسليم التقرير األولي - التعليقات على التقرير األولي والموافقة عليه 

 2018يونيو  22

 مدير التقييم  المبادئ التوجيهية 

 المرحلة الثانية: مهمة جمع المعلومات 

 خالل أربعة أسابيع من توقيع العقد  أيام  15 التشاور والزيارات الميدانية، والمقابالت المتعمقة، والمجموعات التشاورية 
 2018يوليو  21إلى  1من 

 في الدولة 
 

مع الزيارات  
 الميدانية 

المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم 
سينسق مع شركاء المشروع  
المحلي، وموظفي المشروع،  

والسلطات المحلية، والمنظمات  
 غير الحكومية، وما إلى ذلك. 

 فريق التقييم  في الدولة  2018يوليو  21 يوم واحد  المعلومات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأصحاب المصلحة تقديم ملخص عن

 الثالثة: كتابة تقرير التقييمالمرحلة 

  5-4صفحة بحد أقصى دون المرفقات(، والموجز التنفيذي ) 50إعداد مسودة تقرير التقييم )
 صفحات( 

 خالل ثالثة أسابيع من انتهاء البعثة الميدانية  أيام  7

 أغسطس  15يوليو إلى   21

 فريق التقييم  من المنزل

 التقييم فريق   أغسطس  15 - تسليم مشروع التقرير

 خالل أسبوعين من تسليم مسودة تقرير التقييم  -  تعليقات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصاحب المصلحة على مشروع التقرير

 2018أغسطس  29

مدير التقييم والفريق المرجعي  المبادئ التوجيهية 
 للتقييم 

 خالل أسبوع واحد من استالم التعليقات  واحد يوم  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لالمعلومات  تقديم ملخص عن

 2018سبتمبر  4

برنامج األمم  
المتحدة اإلنمائي  

 عن بعد

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  
والفريق المرجعي للتقييم،  

 وصاحب المصلحة، وفريق التقييم 

ب القطري  اختتام تقرير التقييم بدمج اإلضافات والتعليقات التي أضافها موظفو المشروع والمكت
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 خالل أسبوع واحد من استخالص المعلومات األخير أيام  4
 2018سبتمبر  11

 فريق التقييم  من المنزل

صفحة كحد   50إلى المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) النهائيتسليم تقرير التقييم  

 أقصى دون الموجز التنفيذي والمرفقات(

 خالل أسبوع واحد من استخالص المعلومات األخير -

 2018سبتمبر  11

 فريق التقييم  من المنزل

    35 إجمالي عدد األيام الُمقدر للتقييم
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هذا مثال توضيحي وللتقييمات الفردية متطلباتها الخاصة بها بناًء على طبيعة ومدى تعقيد المخرجات أو المشروعات، والميزانية   
المتاحة، وحجم فريق التقييم، والموعد النهائي لالنتهاء، والمشاركة أو التضمين في عمليات أخرى. عادة ما تتطلب تقييمات البرامج 

 يوًما.  30والمعقدة أكثر من   والمشروعات األكبر

 
 يجب أن يكون مجال التقييم، وعدد األيام، والميزانيات واقعية ومتوازنة، وإال فمن الممكن أن تهدد مصداقية التقييم وبالتالي فائدته.  

 
 عملية تسليم النموذج ومعايير االختيار  .10
 

 وفقًا لما تقتضيه وحدة البرنامج.
 

 المرجعية مرفقات الشروط  .11
 
 يمكن استخدام المرفقات لتوفير تفاصيل إضافية عن المعلومات األساسية للتقييم والمتطلبات لتسهيل عمل الُمقي ِّمين. تشمل بعض األمثلة:  

 
 توفر معلومات مفصلة أكثر عن التدخل موضع التقييم.  إطار نتائج التدخل ونظرية التغيير. ▪
مة بأصحاب المصالح الرئيسيين وأفراد آخرين ينبغي استشارتهم، مع اإلشارة  قائ   أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسون.  ▪

 إلى صلتهم وعالقتهم بالتقييم ومعلومات التواصل معهم. يمكن أن يقترح هذا المرفق مواقع للزيارة أيًضا.   
الُمقي ِّمون في بداية التقييم قائمة بالوثائق المهمة وصفحات اإلنترنت التي ينبغي أن يقرأها    الوثائق الواجب الرجوع إليها.  ▪

وقبل انتهاء تصميم التقييم والتقرير األولي. ينبغي أن يقتصر ذلك على المعلومات الضرورية التي يحتاجها فريق التقييم.  
 قد تشمل مصادر المعلومات والوثائق اآلتي: 

 
o  .وثائق اإلستراتيجية الوطنية ذات الصلة 
o  التخطيط األخرى )على سبيل المثال وثائق المشروع والبرنامج(. الوثائق اإلستراتيجية ووثائق 
o  .مؤشرات وخطط المراقبة 
o   .)ترتيبات الشراكة )على سبيل المثال اتفاقيات التعاون مع الحكومات والشركاء 
o  .التقديرات والتقييمات السابقة 
o التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وقواعد ومعايير فريق بالتوجيه،    سياسة  األمم المتحدة المعني 

 ووثائق السياسة األخرى. 
 

)ُمقترح تضمينها مع المخرجات في التقرير األولي(. مصفوفة التقييم أداة صممها الُمقي ِّمون لتكون خريطة    مصفوفة التقييم  ▪
شكل مرئي للمناقشات مع  ومرجعًا لتخطيط التقييم وتنفيذه. وأيًضا تعد أداة لتلخيص تصميم التقييم ومنهجيته وعرضهما ب 

أصحاب المصلحة. تذكر المصفوفة بالتفصيل أسئلة التقييم التي سيجيب عنها التقييم، ومصادر المعلومات، وأدوات جمع  
المعلومات وتحليلها المناسبة لكل مصدر من مصادر المعلومات، والمعيار أو المقياس الذي سيُقيم كل سؤال باستخدامه.  

 مصفوفة التقييم.نموذج  5يوفر الجدول  

 
 
 
 
 
 
 
 

 التقييم مصفوفة  نموذج  . 5  الجدول

 
الُمقي ِّمون الجدول    المهام، والمراحل، والمخرجات.جدول   ▪ يقدم  بناًء على اإلطار الزمني المحدد في الشروط المرجعية، 

 الُمفصل. 

معايير  
التقييم ذات  
 الصلة 

األسئلة  
 الرئيسية

األسئلة الفرعية  
 المحددة 

مصادر  
 المعلومات 

طرق/ أدوات جمع  
 المعلومات 

المؤشرات/  
 معايير النجاح 

طرق تحليل  
 المعلومات 
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النهائي، على سبيل المثال ال الحصر، العناصر المحددة في    الشكل المطلوب لتقرير التقييم.  ▪ التقرير  يجب أن يتضمن 
 دناه(. أ 4نموذج تقارير التقييم )راجع المرفق 

 ( 3)مرفق   معلومات اإلتصال عملية تسوية المنازعات والمخالفات و ▪
ينبغي أن تطلب وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من كل عضو في فريق    تعهد السلوك األخالقي الخاص بالتقييم.  ▪

 40التقييم أن يقرأ بعناية "تعهد السلوك األخالقي الخاص بالتقييم في نظام األمم المتحدة" ويفهمه ويوقعه. 
 
 

 
40  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866#:~:text=The%20UNEG%20Ethical%20Guidelines%20for%20Evaluatio
n%20were%20first%20published%20in%202008.&text=This%20document%20aims%20to%20support,day%20to%20day%2

0evaluation%20practice. 
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   االستخدام الشائعة المعلومات  جمع  طرق لمصادر/  ملخص  . 2 الملحق 
 
    المتحدة  األمم رنامج ب  تقييمات   ف

 41اإلنمان 

 

 التحديات  المزايا الوصف النهج/المصدر

أنظمة متابعة برنامج  
 األمم المتحدة اإلنمائي 

تستخدم مؤشرات األداء لقياس التقدم، وال سيما النتائج الفعلية  
 مقارنة بالنتائج المتوقعة

يمكن أن تكون طريقة موثوقة، وفعالة من حيث التكلفة،   ▪
 وموضوعية لتقييم تقدم النواتج والمخرجات 

القابلة لالستمرار التي   المتابعةاعتماًدا على أنظمة  ▪
وضعت أهدافًا ومؤشرات أساسية وجمعت معلومات  
موثوقة متعلقة باألهداف بمرور الوقت، باإلضافة إلى  

 المعلومات المتعلقة بمؤشرات المخرجات 

الوثائق الحالية، بما في ذلك المعلومات الكمية والوصفية عن    التقارير والوثائق
المبادرة، ونواتجها، ومخرجاتها، مثل الوثائق من أنشطة  
تنمية القدرات، وتقارير الجهات المانحة، واألدلة اإلثباتية 

 األخرى 

قد يكون من الصعب صياغة األدلة المستندية وتحليلها رًدا   ▪ فعالة من حيث التكلفة  ▪
 سئلة على األ

من الصعب التحقق من مقدار الثقة في المعلومات   ▪
 وصحتها 

يوفر نهًجا موحًدا للحصول على المعلومات على نطاق واسع    االستبيانات 
من الموضوعات من عدد كبير أو متنوع من أصحاب  
المصلحة )عادة تُستخدم تقنيات المعاينة( للحصول على  

معلومات حول مواقفهم، ومعتقداتهم، وآرائهم، وتصوراتهم،  
ومستوى رضاهم، وما إلى ذلك مما يخص العمليات،  

المخرجات، وعوامل سياق مبادرة برنامج والمدخالت، و
 األمم المتحدة اإلنمائي 

جيدة لجمع المعلومات الوصفية على نطاق واسع من    ▪
 الموضوعات سريعًا بتكلفة قليلة نسبيًا

 سهلة التحليل  ▪
 توفر السرية للمستجيبين  ▪

 

 قد يؤدي التقرير الذاتي إلى إبالغ متحيز ▪
 ينقصها العمق قد توفر المعلومات صورة عامة ولكن  ▪
 قد ال توفر معلومات دقيقة عن السياق  ▪
 عرضة للمعاينة المتحيزة  ▪

تطلب ردوًدا شخصية على األسئلة المحددة مسبقًا والمصممة   المقابالت 
للحصول على معلومات متعمقة حول انطباعات أو تجارب  
الشخص، أو لمعرفة المزيد عن إجاباته عن االستبيانات أو  

 االستقصاءات 

 طية ومدى أكبر وأعمق لمعلومات موضوع ما تسهل تغ ▪
 

 قد تستغرق وقتًا طوياًل  ▪
 قد تكون صعبة التحليل  ▪
 قد تكون ُمكلفة   ▪
 إمكانية تحيز الباحث الستجابات العميل ▪

تستلزم استخدام نموذج مراقبة ُمفصل لتسجيل معلومات دقيقة   مراقبة ميدانية 
من الموقع عن كيفية عمل برنامج ما )األنشطة الجارية،  

 يمكن رؤية عمليات برنامج ما أثناء حدوثها  ▪
 قلم مع األحداث المفاجئة يمكن أن تتأ ▪

قد يكون من الصعب تصنيف السلوكيات الُمالحظة أو   ▪
 تفسيرها 

 قد يكون غالي الثمن ▪
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47 

والعمليات، والمناقشات، والتفاعالت االجتماعية، والنتائج 
 الملحوظة كما لوحظت مباشرة، أثناء المبادرة( 

 عرضة لتحيز االنتقاء )الموقع(  ▪

تتقابل مجموعة صغيرة )ستة إلى ثمانية أشخاص( الكتشاف   المقابالت الجماعية
آراء أصحاب المصلحة، أو وجهات النظر المتشابهة أو  

أو األحكام بشأن مبادرة أو سياسة تنمية، لجمع  المتضاربة، 
المعلومات عن التغييرات الملموسة وغير الملموسة الناتجة  

 من المبادرة

طريقة سريعة وموثوقة للحصول على االنطباعات العامة   ▪
 من أصحاب المصلحة المختلفين

طريقة ذات كفاءة للحصول على معلومات ذات مدى   ▪
 واسع ومتعمقة في وقت قصير

 
 

 قد يكون من الصعب تحليل االستجابات  ▪
 تتطلب منسقًا ُمدربًا  ▪
 قد يكون من الصعب جدولتها ▪

 المخبرون الرئيسيون 
 
 

مقابالت نوعية متعمقة، عادة ما تكون فردية، مع مجموعة  
كبيرة من أصحاب المصلحة الذين لديهم معرفة أولية بعمليات  

هؤالء توفير معرفة  المبادرة وسياقها. يمكن لخبراء المجتمع 
 خاصة، وفهم للمشكالت، والتوصية بحلول 

يمكنهم توفير لمحة عن طبيعة المشكالت والتوصية   ▪
 بحلول 

يمكنهم توفير وجهات نظر مختلفة عن قضية واحدة أو   ▪
 عدة قضايا 

 عرضة للمعاينة المتحيزة  ▪
يجب أن يكون هناك وسائل للتحقق من المعلومات أو   ▪

 التأكد منها 

 الخبراء لجنة 
 
 

استعراض النظراء، أو الفريق المرجعي، المكون من خبراء  
خارجيين لتوفير مدخالت عن المواضيع الفنية أو المواضيع  

 األخرى التي يغطيها التقييم

 تضيف مصداقية  ▪
يمكنها أن تكون مصدًرا )خبيًرا( إضافيًا للمعلومات التي   ▪

 توفر عمقًا أكبر 
صحة المعلومات أو النتائج يمكنها التحقق من أو إثبات  ▪

 في مجال الموضوع 

تكلفة الاستشارة والنفقات الأخرى المتعلقة،   ▪

 إن وجدت 
 يجب أن تضمن الحيادية وانعدام تضارب المصالح  ▪

 دراسات حالة 
 

تتضمن فحًصا شاماًل من خالل مقارنة الحاالت للحصول   
على معلومات متعمقة بهدف الفهم الكامل لديناميكيات 
التشغيل، واألنشطة، والنواتج، والمخرجات، وتفاعالت  

 مشروع أو برنامج تنمية

مفيدة في اكتشاف العوامل التي تساهم في النواتج   ▪
 والمخرجات 

د التي ما تكون عادة غير  تستلزم الكثير من الوقت والموار ▪
 متاحة للتقييمات التي ُكلف بإجرائها 

 قد تكون صعبة التحليل  ▪

المشاركة عن بعد/  
 االفتراضية 

في أوقات األزمات، أو تحديات الوصول، أو أي  عراقيل،  
تكون األدوات االفتراضية/ األدوات عن بعد خيارات مجدية  

، وعبر الهاتف،  WhatsApp، و Skype، وZoomمثل 

 واألدوات األخرى. 
 

قد يكون رخيًصا ولكن يتعين مراعاة تكاليف التسجيل   ▪
 والحزم المختلفة 

 يقلل تكاليف السفر  ▪
 يقلل األثر الكربوني على األفراد والمنظمات  ▪

يستلزم اتصال إنترنت ثابتًا والوصول إلى التكنولوجيا   ▪
الكمبيوتر، وأجهزة المحمول، واإلنترنت، وما إلى  )أجهزة 
 ذلك(

يتطلب مهارات معينة في مجال تكنولوجيا المعلومات،   ▪
 والتواصل، والتيسير 
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باإلضافة إلى ذلك، يمكن توقع وثائق جديدة، إن ُوجدت:  
اصل  صور األقمار الصناعية، وتحليالت وسائل التو

 االجتماعي، وتحليالت معلومات البيانات الكبيرة األخرى. 

يتطلب خبرات خاصة في تجميع المعلومات، وتحليلها،   ▪
ومهارات تفسير المعلومات خاصة للوثائق الجديدة كما هو  

 موضح
جتماعات  تختلف االجتماعات االفتراضية عن اال ▪

الشخصية )فقدان بعض جوانب التواصل في علم النفس  
 البشري( 

من غير الممكن اإلدالء بمالحظات أو مقابلة الناس   ▪
 مصادفة أو بشكل غير رسمي. 

 ربما ال تحظى بعض الفئات أو األفراد بفرصة المشاركة  ▪
 قد تستلزم وقتًا أكثر لتنفيذ التقييم   ▪
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   المخالفات   عن  اإلبالغ وعملية المنازعات  وتسوية الشكاوى . 3 الملحق 
 
  المتحدة األمم برنامج  اتتقييم  ف

  
 اإلنمان 

 

 تسوية المنازعات الشكاوى  

يمكنك    مخاوف جوهرية بشأن تنفيذ تقييم أو وضع اللمسات األخيرة على تقرير التقييم،  عضو في فريق التقييم  لدى أو    كانت لديكإذا  
يمكنك إرسال مخاوفك دون الكشف عن هويتك في أي مرحلة من مراحل    التحدث بحرية مع اإلدارة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
غم من أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يشجع اإلبالغ السريع لضمان  عملية التقييم ، بما في ذلك بعد االنتهاء من التقييم ، على الر

 معالجة المشكالت في الوقت المناسب. 

 ، قد تقرر تنبيه إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إذا: على سبيل المثال

 د معك إلجرائهتوصيات التقييم الذي تم التعاق أوو/استنتاجات  أو لتغيير نتائج و/غير مالئمةوط بضغ شعرت • 

 للتقييم حتى يتم تعديله الستيعاب طلبات مفوض التقييم )بخالف معالجة مخاوف الجودة فيما يتعلق بالتقرير( المالية  ة• تم حجب الدفع 

 • لم يتم تزويدك بالمعلومات التي تعتبرها جوهرية لتقرير التقييم

 بإمكانية الوصول الكافي لمقابلة أو إجراء اتصاالت مع أصحاب المصلحة • تأثر نطاق أو عمق التقييم سلبًا ألنه لم يتم تزويدك 

والتصرف  ،  الذي سيضمن الرد في الوقت المناسب  ي ذي الصلة اإلقليم  المكتب  إلى نائب مديرجوهرية  مخاوف    أي عن  بالغ  اإليُرجي  
نزاعات  أي  تسوية  إلى  والسعي  مخاوفك  لمعالجة  التقبإنصاف  مكتب  تضمين  أيًضا  يُرجي  مراسالتك  .  في  المستقل،  ييم 

().evaluation.office@undp.org 

 

 اإلبالغ عن المخالفات 

    اإلطار  ي لألمم المتحدة مع كل المخالفات المزعومة بجدية. وفقا لـيتعامل البرنامج اإلنمائ 
نامج  لعمل   القانون      الير

  المتحدة   لألمم   اإلنمان 
 42ھو القناة الرئيسية الستالم المزاعم.   (OAI)، مكتب التدقيق والتحقيق  للسلوك  المتحدة  األمم  لمعايي    االمتثال  عدم  مع   بالتعامل   الخاص

ضد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    ير ذلك من المخالفاتغ  أو التبديد أو اإلساءة أو  نشجع بشدة أي  شخص لديه معلومات متعلقة باالحتيال

-595- 844- 1أو قام به موظف في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يبلغ عن ھذه المعلومات من خالل الخط الساخن للتحقيقات )+

5206 .) 

ترك معلومات للتواصل معهم أو أن تبقى ھويتهم يتمتع األشخاص الذين يبلغون عن المخالفات من خالل الخط الساخن للتحقيقات بخيار 

 سرية. غير أنه ال يمكن التبليغ بشكل مجهول عن مضايقات في مكان العمل وإساءة استعمال السلطة. 

عند إبالغ الخط الساخن للتحقيقات، يُشجع األشخاص على أن يكونوا محددين قدر اإلمكان، ويشمل ذلك التفاصيل األساسية عن مكان، 

من التحقيق على   التدقيق والتحقيقاتوكيفية وقوع ھذه الحوادث ومن وماذا كان متضمنًا بها. ستُمكن المعلومات المحددة مكتب  ووقت،  

 نحو الئق في المخالفات المزعومة. 

اية السرية، مباشرةً  يمكن الولوج إلى الخط الساخن للتحقيقات، الذي يديره مزود خدمة مستقل نيابةً عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لحم

 من أي  مكان في العالم مجانًا بعدة طرق: 
 

   اإلحالة  نموذج 
 
ون  مستقل(. ثالث طرف موقع إلى توجيهك )سيتم اإللكتر

 
-1ساعة/ يوميًا( اتصل على +   24)المترجمون الفوريون متاحون   العالمية  لألرقام هنا   انقر  التكاليف معكوسة - الهاتفية المكالمات

 في الواليات المتحدة األمريكية   844-595-5206
 

 reportmisconduct@undp.org والتحقيقات على التدقيقمكتب  إلى مباشرة  إلكتروني بريد رسالة  أرسل
 

 العادي البريد
 نائب المدير )التحقيقات( 

 
42 https://www.undp.org/accountability/audit/investigations 

mailto:evaluation.office@undp.org
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBJID=315&Menu=BusinessUnit
http://undp.ethicspoint.com/
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104807/phone.html
mailto:reportmisconduct@undp.org
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 والتحقيقات  التدقيقمكتب 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

One UN Plaza ,DC1 ,4th Floor 
New York ,NY 10017 USA 
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   المتحدة  األمم  برنامج تقييم  تقرير   نموذج . 4 الملحق 
 اإلنمان 

 
هو أن يكون دلياًل إلعداد تقارير تقييم مهمة ومفيدة وموثوقة وتطابق معايير الجودة. ال تلزم تقارير  نموذج تقرير التقييم  الهدف من  

 تضمينها في تقرير تقييم الجودة. التقييم باتباع شكل محدد لكل قسم على حدة. ولكن، تقترح مجاالت المحتوى التي ينبغي 
 
. في السياق    ينبغي أن يكون تقرير التقييم مكتماًل ومنظًما بشكل منطقي. ينبغي أن يكون مكتوبًا بوضوح وأن يفهمه الجمهور المعني 

 القطري، ينبغي ترجمة التقرير إلى اللغات المحلية كلما أمكن ذلك. ينبغي أن يشمل التقرير التالي: 
 

 المعلومات األساسية التالية: العنوان والصفحات االفتتاحية يذكر ينبغي أن  .1
 اسم التدخالت في التقييم.  ▪
 اإلطار الزمني للتقييم وتاريخ التقرير.  ▪
 دول التدخالت في التقييم. ▪
 أسماء المنظمات والُمقي ِّمين. ▪
 أسما المنظمات الُمكلفة بإجراء التقييم.  ▪
 اإلقرارات.  ▪

 
المشروع والت .2 البيئة  قييم  تفاصيل معلومات  تقارير مرفق  التقييم )ما عدا  تقارير  النهائية من  النسخ  الواجب تضمينها في 

 في الصفحة الثانية )كصفحة واحدة(:  43العالمي(

 

 معلومات المشروع/المخرجات 

  عنوان المشروع/المخرجات 

  ُمعرف أطلس 

   المخرجات العامة والنواتج

  القطر 

  المنطقة 

  وثيقة المشروع تاريخ توقيع 

 تواريخ المشروع 
 النهاية المخطط لها  البداية 

  

  إجمالي الميزانية المخصصة 

  نفقات المشروع في وقت التقييم

  مصادر التمويل 

  44الطرف الُمنفذ 

 
 
 
 
 

 معلومات التقييم 

نوع التقييم 
)المشروع/المخرجات/الموضوع/  

 البرنامج القطري، إلخ( 

 

 
 لتقييمات مرفق البيئة العالمي متطلبات نموذج معلومات المشروع الخاصة بها. 43
بشكل كلي عن تنفيذ المشروع )صاحب الحق(، واالستخدام الفعال للموارد وتسليم النواتج في وثيقة وخطة عمل  ھذا ھو الكيان المسؤول 44

 المشروع الموقع عليهما. 
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النهائية/ مراجعة منتصف  المراجعة 
 المدة/ أخرى 

 

 النهاية  البداية  الفترة تحت التقييم 

  

  الُمقي ِّمون

   عنوان البريد اإللكتروني للُمقي ِّم

 االنتهاء  البداية  تواريخ التقييم 

   

 
 يتضمن المربعات، واألشكال، والجداول، والمرفقات مع صفحة المراجع. جدول المحتويات،  .3

 
 األسماء المختصرة واالختصارات. قائمة  .4

 
 قسم مستقل من صفحتين أو ثالثة:  الموجز التنفيذي )أربع/ خمس صفحات كحد أقصى(.  .5

ينبغي أن يصف بإيجاز التدخل في التقييم )المشروع )المشروعات(، أو البرنامج )البرامج(، أو السياسات، أو أي    ▪
 تدخل أخر( كان موضع التقييم.

 التقييم وأغراضه، بما في ذلك جمهور التقييم واالستخدامات المعنية. ينبغي أن يشرح هدف  ▪
 ينبغي أن يصف الجوانب األساسية من نهج التقييم وطرقه.  ▪
 ينبغي أن يلخص االستنتاجات الرئيسية، والنتائج المستخلصة، والتوصيات.  ▪

 
 المقدمة   .6

 . تلألسئلة التي طرح  معالجته وسبب  يشرح سبب إجراء التقييم )الهدف(، وسبب تقييم التدخل في هذا الوقت، ▪
يحدد الجمهور الرئيسي أو المستخدمين للتقييم، وما الذي أرادوا تعلمه من التقييم وما سبب ذلك، وكيف يُتوقع    ▪

 منهم استخدام نتائج التقييم.   
 تدخل أخر(.   يحدد التدخل موضع التقييم )المشروع )المشروعات(، أو البرنامج )البرامج(، أو السياسات، أو أي   ▪
وتطابق   ▪ التقييم  أهداف  التقرير  في  المذكورة  المعلومات  تحقق  وكيف  ومحتوياته  التقرير  بهيكل  القارئ  ف  يعر 

 احتياجات المستخدمين المعنيين من المعلومات. 
 

تائج التقييم. يتعين  أساًسا لمستخدمي التقرير لفهم منطقه ولتقييم مزايا منهجية التقييم ولفهم قابلية تطبيق ن وصف التدخل    يوفر   .7
 أن يوفر الوصف معلومات كافية لمستخدم التقرير ليفهم معنى التقرير. ينبغي أن:

 التي يسعى لمعالجتها.  المشكلة أو القضية  و  ومن يسعى لالستفادة منه ،  الموضوع الذي يتم تقييمهيصف  ▪
الرئيسية التي تقوم عليها   التنفيذ والفرضيات وإستراتيجيات  ،  نموذج النتائج المتوقعة أو إطار النتائجيشرح    ▪

 اإلستراتيجية / نظرية التغيير. 
التقييم   ▪ الوطنيةيربط  أو أطر  باألولويات  المستدامة،  التنمية  للتعاون من أجل  المتحدة  أولويات إطار األمم  أو   ،

البلد  تمويل الشركات متعددة السنوات، أو أهداف الخطة اإلستراتيجية، أو   المعني أو البرنامج  أهداف وخطط 
 األخرى. 

)على سبيل المثال الخطط واإلستراتيجيات، واألطر المنطقية،    تغييرات مؤثرةفي تنفيذ التدخل وأي     المرحلةيحدد   ▪
 ونظرية التغيير( التي حدثت خالل المدة، ويشرح آثار هذه التغييرات على التقييم.

 يحدد ويصف الشركاء الرئيسيين المشتركين في التنفيذ وأدوارھم. ▪
المشتركة ذات الصلة التي يعالجها التدخل،  يشمل المعلومات وتحليل فئات اجتماعية معينة متأثرة. يحدد القضايا    ▪

 مثل قضايا المساواة في النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، والفئات المهمشة/ والضعيفة، وشمول جميع األفراد.
يصف نطاق التدخل، مثل عدد المكونات )على سبيل المثال مراحل المشروع( وحجم السكان المستهدفين )الرجال   ▪

       والنساء( لكل مكون.
 ، بما في ذلك الموارد البشرية والميزانيات. إجمالي الموارديشير إلى  ▪
الذي يعمل التدخل    والمشهد الجغرافي،  العوامل المؤسسية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعيةيصف سياق   ▪

 ضمنه، ويشرح التحديات والفرص التي تقدمها هذه العوامل لتنفيذها ومخرجاتها. 
)على   معوقات التنفيذ)على سبيل المثال منطق التدخل، أو نظرية التغيير، أو    التدخل  تصميم نقاط ضعف  يوضح    ▪

 سبيل المثال محدودية الموارد(.   
 

 ينبغي أن يوفر التقرير شرًحا وافيًا لمجال التقييم، واألغراض األساسية واألسئلة الرئيسية.  مجال التقييم وأغراضه. .8
لتقرير معايير التقييم، مثل الفترة الزمنية، وشرائح السكان المستهدفة والمنطقة  ينبغي أن يحدد ا  مجال التقييم.   ▪

 الجغرافية المتضمنة وأي  مكونات، أو نواتج، أو مخرجات تم تقييمها أو لم تُقي م.
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أنواع القرارات التي ستعتمد على التقييمات، والقضايا التي ستُراعى ينبغي أن يوضح التقرير    أغراض التقييم.   ▪
 ي صناعة هذه القرارات، وما يتعين على التقرير تحقيقه للمساهمة في هذه القرارات. ف

التقييم أو معايير األداء المستخدمة   معايير التقييم.   ▪ التقرير معايير  ويشرح األساس المنطقي    45ينبغي أن يحدد 

 وراء انتقاء هذه المعايير الخاصة. 
ينبغي أن يُفص ل التقييم أسئلة التقييم الرئيسية التي يناقشها التقييم ويشرح كيف تلبي إجابات هذه    أسئلة التقييم.  ▪

 األسئلة احتياجات المستخدمين من المعلومات. 
 

التقييم  46نهج التقييم وطرقه.   .9 تقرير  والتحاليل؛ واألساس    األساليبتفصياًل    ينبغي أن يصف  المنتقاة، والطرق  المنهجية 

المنطقي النتقائها؛ وكيف أسفرت النُهج والطرق المستخدمة، في حدود الوقت والميزانية، عن المعلومات التي ساعدت في  
بين الجنسين، واإلعاقة،    ينبغي أن يحدد التقرير كيف نوقشت قضايا المساواة   اإلجابة عن أسئلة التقييم وحققت أهدافه.

وقابلية الضرر، واإلدماج االجتماعي في المنهجية، بما في ذلك كيفية دمج طرق جمع المعلومات وتحليلها العتبارات  
ينبغي أن يساعد   النوع االجتماعي، واستخدام المعلومات المصنفة والتواصل مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصالح. 

ي الحكم على مزايا الطرق المستخدمة في التقييم ومصداقية االستنتاجات، والنتائج المستخلصة،  الوصف مستخدمي التقرير ف
 والتوصيات. ينبغي أن يتضمن وصف المنهجية مناقشات لكل من اآلتي: 

 
 نهج التقييم.   ▪
فة إلى  مصادر المعلومات )الوثائق الُمراجعة وأصحاب المصالح الذين تمت مقابلتهم( باإلضا  مصادر المعلومات:  ▪

 األساس المنطقي النتقائهم وكيفية معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها أسئلة التقييم.
ينبغي وصف حجم النموذج وخصائصه، ومعايير االختيار؛   إطار النموذج والمعاينة.  ▪ إذا اُستخدم نموذج ما، 

االقتضاء وحسب  هادف(؛  عشوائي،  المثال،  سبيل  )على  النموذج  اختيار  مجموعات  وعملية  تعيين  تم  كيف   ،
مناقشة   ذلك  في  بما  المستهدفين،  للسكان  ممثاًل  النموذج  كان  مدى  أي   وإلى  التجريبية؛  والمجموعات  المقارنة 

 محدودية النموذج لتعميم النتائج. 
الطرق واإلجراءات المستخدمة في جمع المعلومات، بما في ذلك مناقشة    أدوات وإجراءات جمع المعلومات:  ▪

مع المعلومات )على سبيل المثال بروتوكوالت المقابالت(، ومالءمتها لمصدر المعلومات، والدليل على  أدوات ج
 مقدار الثقة فيها وصحتها، باإلضافة إلى استجابتها للنوع االجتماعي. 

المثال،    المعيار أو المقياس الذي سيُستخدم في تقييم األداء المتعلق بأسئلة التقييم )على سبيل  47معايير األداء:   ▪

 المؤشرات اإلقليمية أو الوطنية، ومقاييس التصنيف(. 
الذين اشتركوا وكيف ساهم مستوى مشاركة الرجال والنساء في مصداقية التقييم   مشاركة أصحاب المصلحة:  ▪

 والنتائج.   
األخالقية:  ▪ األمم   االعتبارات  فريق  )راجع  وسريته  المخبر  لحماية حقوق  المتخذة  التدابير  ذلك  في  المتحدة    بما 

 48المعني بالتقييم، "المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم" لمزيد من المعلومات(. 

ومهارات أعضاء الفريق،    المعلومات األساسية تكوين فريق التقييم، والمعلومات األساسية الخاصة بالُمقي ِّمين:  ▪
 الجغرافي للتقييم.ومالءمة مزيج المهارات الفنية، والتوازن بين الجنسين والتمثيل 

للمنهجية  القيود  ▪ اتخاذها    تحديدهاينبغي    الرئيسية  يُمكن  أي  خطوات  إلى  باإلضافة  مفتوح،  بشكل  ومناقشتها 
 للتخفيف منها. 

 
المعلومات.   .10 التقييم.    تحليل  أسئلة  لتجيب عن  المجمعة  المعلومات  لتحليل  المستخدمة  التقرير اإلجراءات  ينبغي أن يصف 

والنتائج  المعلومات  دقة  على  الموافقة  خطوات  ذلك  في  بما  الُمنفذة،  العديدة  التحليل  ومراحل  خطوات  تُفصل  أن  ينبغي 
االجتماعية المختلفة، وما إلى ذلك(. ينبغي أن يناقش  لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة )الرجال، والنساء، والفئات  

تحليل المعلومات والثغرات  التقرير أيًضا مالءمة التحليالت ألسئلة التقييم. ينبغي أيًضا مناقشة نقاط الضعف المحتملة في  
 النتائج المستخلصة. والقيود في المعلومات، بما في ذلك تأثيرها المحتمل على الطريقة التي قد تُفسر بها االستنتاجات و

 
تقديم    .11 يتمكن   االستنتاجات ينبغي  التقييم حتي  أسئلة  تتمحور حول  ينبغي أن  المعلومات.  تحليل  للوقائع مستند على  كبيان 

النتائج المخطط لها والنتائج  ينبغي شرح الفروق بين  التقرير من الربط بسهولة بين ما كان مطلوبًا وما ُوجد.  مستخدمو 
باإلضاف  تصميم  الفعلية،  في  المخاطر  أو  الفرضيات  مناقشة  ينبغي  المرغوبة.  النتائج  تحقيق  على  المؤثرة  العوامل  إلى  ة 

المشروع أو البرنامج التي أثرت بعد ذلك في التنفيذ. ينبغي أن تعكس االستنتاجات قضايا المساواة في النوع االجتماعي،  
 إلى اآلثار غير المتوقعة المحتملة. وتمكين المرأة، واإلعاقة، والقضايا المشتركة، باإلضافة 

 

 
ون والتنمية في  معايير التقييم الشائع تطبيقها في تقييمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھي معايير لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعا 45

 الميدان االقتصادي وھي الصلة، واالتساق، والكفاءة، والفاعلية، واالستدامة. 
فة المعالجة الكاملة في التقرير. ربما تحتوي مرفقات التقرير على بعض المعلومات الفنية  يتعين أن تتلقى جميع جوانب المنهجية الموصو 46

 الُمفصلة. 
ملخص للمصفوفة يعرض مصادر المعلومات، واألدوات والطرق المستخدمة في جمع المعلومات، في كل سؤال تقييم والمعيار أو المقياس   47

 ة لتبسيط منطق المنهجية  لقارئ التقرير.المستخدم لتقييم كل سؤال. ھذه أداة موضحة جيد 
 http://www.unevaluation.org/document/detail/2866، المبادئ األخالقية للتقييم: 2020فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم،  48

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
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شاملة ومتوازنة وموضحة لنقاط القوة والضعف للتدخل ومخرجاته. ينبغي أن يكون    النتائج المستخلصة  ينبغي أن تكون    .12
ديد المشاكل  مثبتًا باألدلة جيًدا ومتصاًل منطقيًا باستنتاجات التقييم. ينبغي أن تستجيب أسئلة التقييم الرئيسية وتقدم آراًء بشأن تح

المهمة أو توفير حلول لها أو كليهما أو المشاكل المتعلقة بصنع القرار للمستخدمين المعنيين، بما في ذلك القضايا المتعلقة  
 بالمساواة في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، باإلضافة إلى قضايا اإلعاقة والقضايا المشتركة األخرى. 

 
عدًدا معقواًل من التوصيات العملية والقابلة للتنفيذ والمجدية الموجهة إلى مستخدمي القرار    ينبغي أن يوفر التقرير  توصيات. .13

المعنيين حول اإلجراءات أو القرارات التي يجب اتخاذها. ينبغي أن تكون التوصيات على وجه الخصوص مدعومة باألدلة  
تي ناقشها التقييم. ينبغي أن تعالج استدامة المبادرة وتعلق  ومرتبطة باالستنتاجات والنتائج المستخلصة من األسئلة الرئيسية ال

على دقة إستراتيجية االنسحاب من المشروع، حسب االقتضاء. ينبغي أيًضا أن توفر التوصيات مشورة محددة للمشروعات  
الجتماعي، وتمكين أو البرامج المشابهة أو المستقبلية. ينبغي أن تناقش التوصيات أي  قضايا خاصة بالمساواة في النوع ا

المرأة، وأولويات العمل لتحسين هذه الجوانب. يتعين أيًضا مناقشة التوصيات المتعلقة بقضايا اإلعاقة والقضايا المشتركة  
 األخرى. 

 
الُمستفادة.  .14 نقاًشا    الدروس  التقرير  ينبغي أن يشمل  أو في كليهما،  المرجعية  الشروط  الطلب في  أو عند  حسب االقتضاء 

للدروس الُمستفادة من التقييم، وهي، المعرفة المكتسبة حديثًا من ظروف معينة )التدخل، أو السياق، أو المخرجات، أو حتى  
روس ملخصة ومبنية على دليل محدد مقدم في التقرير. ينبغي طرق التقييم( المنطبقة في سياق مشابه. ينبغي أن تكون الد

 أيًضا مراعاة قضايا المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة وقضايا اإلعاقة والقضايا األخرى المشتركة. 
 

التقرير. .15 ا  مرفقات  األساسية  المعلومات  التقرير  لمستخدم  لتوفر  يلي  ما  المقترحة  المرفقات  تتضمن   أن  لتكميلية  ينبغي 
 والتفاصيل المنهجية التي تحسن مصداقية التقرير:   

 الشروط المرجعية للتقييم.  ▪
إجراء   ▪ وأدلة  )االستبيانات،  المعلومات  جمع  وأدوات  التقييم  مصفوفة  مثل  بالمنهجية،  متعلقة  إضافية  وثائق 

 المقابالت، وبروتوكوالت المراقبة، وما إلى ذلك(، حسب االقتضاء. 
لمجموعات التي تمت مقابلتها أو استشارتها، والمواقع التي تمت زيارتها. يمكن حذف هذا للحفاظ  قائمة األفراد وا ▪

 على السرية إذا وافق فريق التقييم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 
 قائمة المستندات الداعمة الُمراجعة.  ▪
 إطار النتائج أو نموذج نتائج المشروع أو البرنامج. ▪
اجات مثل الجداول التي تعرض التقدم المحرز في النواتج، واألهداف المتعلقة بالمؤشرات  جداول ملخصة لالستنت  ▪

 المحددة. 
 تعهد السلوك األخالقي الخاص بالتقييم ُموقع من الُمقي ِّمين.  ▪
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 نموذج استجابة إدارة البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
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 الوحدة/المكتب:   المنصب:  أعده:    
 الوحدة/المكتب:   المنصب:  أجازه: 

 الوحدة/المكتب:   المنصب:  الُمدخل والمحدث في مركز مصادر التقييم:
 

 . 2توصية التقييم رقم  

 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاريخ االنتهاء  (   المتابعةإجراء )ات( ا إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة 
الحالة   تعليقات 

)بدأ،  
اكتمل،  

ميعاد   دون 
 تسليم( 

2.1     

 2.2     

 2.3     

 
 

 التنفيذ إلكترونيًا في قاعدة بيانات مركز مصادر التقييم. * تتم متابعة حالة 

 . 1توصية التقييم رقم  

 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاريخ االنتهاء    المتابعةإجراء )ات( إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة* 
 الحالة  تعليقات 

)بدأ،  
اكتمل،  

ميعاد   دون 
 تسليم( 

1.1     

 1.2     

 1.3     

 . 3توصية التقييم رقم  

 استجابة اإلدارة:  
الوحدات   تاريخ االنتهاء  المتابعة إجراء )ات(إ الوحدة/ 

 المسؤولة 
 المتابعة 
الحالة   تعليقات 

)بدأ،  
اكتمل،  

ميعاد   دون 
 تسليم( 

3.1     

 3.2     

 3.3     


