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   والمسؤوليات األدوار  .1
 الملخص  الالمركزية:  التقييمات  ف 

 

 

 وتعميمها،  الالمركزية   التقييمات  تنفيذ  وفي   عليها،  واإلشراف  التقييم  خطط  إعداد   في  والمسؤوليات   األدوار   أدناه  الجدول   يلخص  
 واستخدامها. 

 

 واستخدامها.  وتعميمها،  الالمركزية،  التقييمات  تنفيذ  وفي   وتنفيذها،  التقييم  خطط   إعداد   عملية   في   والمسؤوليات   األدوار   5  القسم   يلخص
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 المسؤوليات  الشخص / المنظمة  الدور  

 
 الشخص الُمكلف بإجراء التقييم / المالك

 

 
بإجراء   الذي يطالب الهيئة أو الكيان 

التقييم. في برنامج األمم المتحدة  
اإلنمائي، تقع مسؤولية التقييمات  

الالمركزية في نهاية األمر على عاتق  
اإلدارة العليا للمكتب اإلقليمي،  

، والتي "تمتلك"  والقطري، والعالمي
خطة التقييم للبرنامج الخاص بها، على  

 سبيل المثال، 
 

 مديرو المكاتب  •
 الممثلون المقيمون •

 

 
ضمان التنفيذ في الوقت المناسب  ، وإستراتيجية، ومحددة التكلفة  ممثلة للبرنامجإعداد خطة تقييم شاملة، و ضمانو  تولي  ▪

 لخطة التقييم
 تعزيز العمل في التقييم المشترك مع نظام األمم المتحدة والشركاء اآلخرين  ▪
لمبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وأن تكون أُطر النتائج الواضحة والشاملة )نظرية التغيير( في  ضمان قابلية التقييم  ▪

 مكانها المحدد
 ضمان توفر جميع البيانات المطلوبة والوثائق ذات الصلة   ▪
 تعيين مدير تقييم  ▪
 حماية استقاللية ممارسة التقييم وضمان جودة التقييمات  ▪
 ضمان تنفيذ جميع خطوات عملية التقييم كما هو محدد في المبادئ التوجيهية لتقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ▪
 عملية التقييم  القضايا المشتركة األخرى في جميع خطواتالتأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و ▪
 محددة المدة لتنفيذها  متابعةضمان إعداد استجابات إدارية لجميع التقييمات مع وجود إجراءات  ▪
قبل    ( النهائية، وتقارير التقييم النهائية، واالستجابات اإلداريةTORsاعتماد الشروط المرجعية )الجودة و مسؤول عن ▪

 التقديم النهائي لمركز مصادر التقييم

 
 التقييم مدير 

 
 البرنامج/ المشروع(  مدير )ليس  

 
 

 
المتابعة والتقييم   مسؤول /اختصاصي 

(M&E  ) 

 
في الحاالت التي ال يوجد بها  

مخصص للمتابعة   مسؤول اختصاصي / 
والتقييم، يجب أن تضمن وحدة البرنامج 

أال يكون مدير التقييم هو مدير  
 البرنامج / المشروع. 

 
التقييم  مسؤول مختص/ وفر ي يمكن أن 

اإلقليمي المعني بالتقييم الدعم اإلضافي  
في حال توفر قدرات تقييم محدودة على 

 مستوى المكتب القطري. 
 

  ************ 
يمكن أداء بعض من المسؤوليات  

  مختص/ مسؤول الُمدرجة من قِبَل 
 لمتابعة والتقييم 

 
 تقدير قابلية التقييم، واإلعداد، والتنفيذ، واإلدارة، واالستخدام  -تولي مهام عملية التقييم والمشاركة في كل مراحلها    ▪
 مهامه متى ما كان ذلك ممكنًا  قيادة  وتولي الفريق المرجعي للتقييم تأسيس   ▪
 تقدير قابلية التقييم تولي مهام عملية     ▪
، والتمسك بنموذج الشروط المرجعية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتأكد من  المرجعية الشروط  تولي مهام إعداد   ▪

 القضايا المشتركة األخرىدمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و 
 إعداد الوثائق الداعمة ذات الصلة لعروض التقييمات / تعيين ُمقيّمين والمشاركة مع فرق العمليات   ▪
 في اختيار الُمقي ِمين الخارجيين وتعيينهم  المشاركة   ▪
 حماية استقاللية التقييمات  ▪
 بمساعدة موظف المشروع أو البرنامج توفير الدعم اإلداري والبيانات المطلوبة والوثائق للمقي ِمين  ▪
 تنظيم اجتماع البدء في المشروع لتعريف الُمقي ِمين بالفريق المرجعي للتقييم، متى ما كان ذلك ممكنًا، ولمناقشة تعيين التقييم  ▪
 التنسيق مع مدير )مديري( البرنامج / المشروع طوال عملية التقييم ▪
لتقييم الرئيسي، وضمان اتباع التقييم لنهج شامل  الُمقي ِمين بوحدة البرنامج األوسع، واإلدارة العليا، والجهات المعنية با  ربط ▪

 يتمتع بالشفافية تماًما
 ومراجعتها واعتمادها، بما في ذلك أسئلة التقييم والمنهجيات  التقارير األولية تداول   ▪
في  أن القضايا المشتركة األخرى قد تم النظر فيها  التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و  ▪

 التقارير األولية، بما في ذلك المنهجية المتجاوبة مع النوع االجتماعي 
 ومراجعتها والتعليق عليها )وفقًا للشروط المرجعية والتقرير األولي(مسودة تقارير التقييم  تداول     ▪
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النظر فيها في    المشتركة األخرى قد تم   وأن القضايا التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة     ▪

بها والمصنفة   المتعلقة  البيانات  وأن  الصلة،  التقييم ذات  أسئلة  التقييم، والتأكد من اإلجابة عن جميع  تقارير  مسودة 

 حسب الجنس قد قُدمت وتم تحليلها وتوضيحها 
جمع التعليقات التي طُرحت على مسودة تقارير التقييم ودمجها في وثيقة تعليق واحدة )سجل تدقيق التقييم والتعديالت     ▪

 المطلوبة( ومشاركتها مع فريق التقييم الستكمال تقرير التقييم  
النهائي   مراجعة  ▪ التقييم  اإلنم   تقرير  المتحدة  األمم  برنامج  تقرير  لنموذج  االمتثال  من  الجودة  للتأكد  ولضمان  ائي 

 وللحصول على االعتماد النهائي من المكلف بإجراء عملية التقييم 
 لجميع التوصيات الموجهة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   المتابعةإجراءات  إ و   إعداد استجابات اإلدارة المشاركة في   ▪
النهائية، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات  التأكد من أن الشروط المرجعية للتقييم، وتقارير التقييم   ▪

 األخرى ذات الصلة متاحة للجمهور العام عن طريق مركز مصادر التقييم داخل اإلطار الزمني المحدد 
 ومتابعتها وإعداد تقرير عنها كل ربع سنة  المتابعةجراءات  إ تسهيل تنفيذ استجابات اإلدارة و    ▪
المعرفة   ▪ تبادل  تنظيم  تسهيل  المثال، من خالل  سبيل  القرار، على  البرامج وصنع  إعداد  في  االستنتاجات  واستخدام 

 أو دمج النتائج والتوصيات في اجتماعات منتظمة  محددة   فعاليات اجتماعات و 
مع موظف البرنامج / المشروع وموظف التواصل من  بالتعاون  عن التقييم"     خاصة  التشجيع على إعداد "ملخصات   ▪

 التوزيع والتعلم على نطاق أوسع أجل  

 
 مدير البرنامج / المشروع 

 

 
مدير البرنامج / المخرجات / المشروع  
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيد  

 التقييم 
 

 عادة ما يكون: 
 كبار المديرين للبرامج القطرية  •
مديرو البرنامج / المشروع    •

 العالمي للبرامج العالمية
البرنامج اإلقليمي / مديرو    •

 المشروع 
موظفو البرنامج )قادة فريق    •

 البرنامج ومحللو البرنامج( 

 
 في تلك العملية    إشراكهامشاركة الجهات المعنية ذات الصلة في إعداد خطة التقييم و ▪
 األمم المتحدة اإلنمائي في مشروع أو مجال موضوعي، أو مجال نتائج ُمعين  التأكد من قابلية تقييم مبادرات برنامج ▪
 دعم تقدير قابلية التقييم للمشاريع والبرامج ذات التقييمات الُمخطط لها  ▪
دعم تأسيس فريق مرجعي للتقييم مع شركاء المشروع الرئيسين عند الحاجة، والمشاركة في الدعوات/ االجتماعات عند    ▪

 الطلب 
مشورة لمدير التقييم والفريق المرجعي للتقييم بشأن تفاصيل ومجال الشروط المرجعية للتقييم وكيفية استخدام    /علوماتمتقديم   ▪

 االستنتاجات
 ضمان استقاللية التقييمات وحماية ذلك  ▪
والوثائق )التقارير، والمحاضر،  توفير جميع البيانات المطلوبة لمدير التقييم )على سبيل المثال: بيانات المتابعة ذات الصلة(  ▪

 والمراجعات، والدراسات، وما إلى ذلك( وقائمة جهات االتصال/الجهات المعنية، وما إلى ذلك. 
التأكد من توفر البيانات والوثائق عموًما، وخاصة البيانات والوثائق المرتبطة بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة   ▪

 لمدير التقييم  القضايا المشتركة األخرى و
 إبداء التعليقات والتوضيحات على الشروط المرجعية، والتقارير األولية، ومسودة تقارير التقييم ▪
لجميع التوصيات الموجهة لبرنامج األمم    متابعةاالستجابة لتوصيات التقييم عن طريق توفير استجابات إدارية وإجراءات   ▪

 المتحدة اإلنمائي
 لى كل الجهات المعنية بما في ذلك مجلس المشروع ضمان تعميم تقرير التقييم ع ▪
 المتعلقة بتوصيات التقييم ذات الصلة  المتابعة إجراءات إتنفيذ  ▪
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دعم التقييم، وضمان الجودة، إدارة بوابة  

 مركز مصادر التقييم

 
المعني   المسؤول االختصاصي أو 
 بالمتابعة والتقييم 

 
 )المكتب العالمي، واإلقليمي، القطري( 

 
 

والحصول على الموافقة على  تحميل خطة التقييم إلى مركز مصادر التقييم، وإدارة التغييرات المطلوبة على خطة التقييم، و ▪

 التغييرات المطلوبة من مختص/ مسؤول التقييم اإلقليمي

 ، ونتائج تقدير الجودة بعةالمتا إجراءات  إتقديم تقرير لإلدارة بشأن االمتثال لخطة التقييم، واستكمال االستجابات اإلدارية، و ▪
 في جميع خطوات عملية التقييم  -إذا كان مختلفًا-دعم مدير التقييم  ▪
 المشاركة في الفريق المرجعي للتقييم إن ُوجد  ▪
، مع التأكد من أنها تتوافق مع متطلبات المبادئ التوجيهية لبرنامج الموافقة عليها مراجعة  الشروط المرجعية للتقييم ودعم ▪

 القضايا المشتركة األخرى المتحدة اإلنمائي، بما فيه المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة واألمم 
 المشاركة في اختيار مقي ِمين خارجيين وتوظيفهم متى ما كان ذلك ممكنًا  ▪
امج األمم المتحدة  ، مع التأكد من أنها تتوافق مع متطلبات برن عملية الموافقة عليه مراجعة  التقرير األولي للتقييم ودعم ▪

 القضايا المشتركة األخرى اإلنمائي، بما في المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و
، والتأكد أيًضا من أنَّ المساواة في النوع االجتماعي وتمكين الموافقة عليها مراجعة مسودة وتقارير التقييم النهائية ودعم  ▪

 القضايا المشتركة األخرى مشمولة المرأة و
 المتابعة إجراءات إمراجعة االستجابات اإلدارية و ▪
التأكد من أن الشروط المرجعية للتقييم، وتقارير التقييم النهائية، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات   ▪

 األخرى ذات الصلة متاحة للجمهور العام عن طريق مركز مصادر التقييم داخل اإلطار الزمني المحدد 
 في تسهيل تبادل المعرفة واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار  - إذا كان مختلفًا-دير التقييم دعم م  ▪
 ومتابعتها وإعداد تقرير عنها كل ربع سنة   المتابعةجراءات إتسهيل تنفيذ استجابات اإلدارة و ▪
االستجابة اإلدارية من خالل مركز مصادر التقييم ويدعم تنمية قدرات المتابعة   تتبعيضمن موظف المتابعة والتقييم اإلقليمي  ▪

 والتقييم وتبادل المعرفة. فهو يغلق عملية استجابة اإلدارة عند اكتمال جميع اإلجراءات الُمخطط لها أو بعد خمس سنوات 
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 للتقييم )اختياري( الفريق المرجعي 

 
الجهات المعنية للمشروع / الُمخرجات  

، و/أو الشركاء الحكوميون، األساسية
و/أو الجهات المانحة بما في ذلك  

 الممثلون من مجالس إدارة المشروع 
 
كما يجب أن يتضمن أيًضا األشخاص  

الذين يتمتعون ببعٍض من المعرفة الفنية 
وتنفيذه والخبرة في تصميم التقييم 

يجب أال يتضمن   وضمان جودته.
الفريق المرجعي للتقييم ممثلين عن  
المشروع الذي يتم تقييمه، لتجنب  

 تضارب المصالح 

 
لشروط المرجعية، والتقارير األولية، ومسودة تقارير  اا المساهمة فيأداء دور استشاري على مدار عملية التقييم عن طريق  ▪

 التقييم ومراجعتها
المشكالت المشتركة األخرى في جميع خطوات عملية  عاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة والتأكد من مرا ▪

 التقييم 
 التأكد من اتباع معايير التقييم الخاصة بفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، بما في ذلك، حماية الشفافية واالستقاللية ▪
التقييم، ومالءمة أسئلة التقييم ومنهجيته، والمدى الذي تكون فيه االستنتاجات ذات  صلة تقديم المشورة في كل ما يتعلق ب  ▪

 التوصيات ذات منحى عملي وأن تكونمصداقية مع أخذ الدليل المقدم في االعتبار، 
 المتابعةإجراءات إعداد االستجابات اإلدارية وإتوفير الدعم والمساهمة في  ▪

 
 شركاء التقييم

 
الحكوميون، والجهات المعنية،  الشركاء 

 والجهات المانحة 

 
المشاركة في مراجعة مخرجات التقييم الرئيسية بما في ذلك الشروط المرجعية، والتقرير األولي، والنسخ المتتالية لمسودة   ▪

 تقرير التقييم 
بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة  التأكد من توفر البيانات والوثائق عموًما، وخاصة البيانات والوثائق المرتبطة  ▪

 القضايا المشتركة األخرى لمدير التقييم و
عندما تكون الجهات المانحة هي التي تقود عملية التقييم، يجب أن يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شمولية العناصر   ▪

في النوع االجتماعي، وتمكين المرأة، والقضايا المشتركة  الرئيسية المطلوبة من قَِبل وحدة البرنامج، بما في ذلك، المساواة  
 األخرى 

عندما يكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو المسؤول عن قيادة العملية، يجب أن يتمتع بالمرونة تجاه المقترحات   ▪
م المتحدة اإلنمائي مع والمتطلبات الُمقدمة من الجهات المانحة، ولكن مع الحفاظ أيًضا على توافق متطلبات برنامج األم

 الشروط المرجعية، وتنفيذ التقييم، وتقارير التقييم 
يجب تحميل تقييمات المشاريع التي تمولها الجهات المانحة إلى مركز مصادر التقييم، باإلضافة إلى التوصيات،   ▪

 التي تتعلق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المتابعةإجراءات إواالستجابات اإلدارية، و
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 الُمقي ِمون المستقلون   

 
 خبراء التقييم الخارجي و/أو الشركات 

 
 الوفاء بالترتيبات التعاقدية بموجب الشروط المرجعية  ▪
إعداد التقرير األولي للتقييم، بما في ذلك مصفوفة التقييم ومنهجية مراعاة النوع االجتماعي بما يتماشى مع الشروط    ▪

 المرجعية، وقواعد فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ومعاييره، ومبادئه التوجيهية األخالقية 
 ط المرجعية والتقرير األولي إجراء عملية جمع البيانات والزيارات الميدانية طبقًا للشرو   ▪
إصدار مسودة التقارير التي تلتزم بنماذج تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وإحاطة مدير التقييم، ومديري البرنامج /   ▪

 المشروع، والجهات المعنية بمدى التقدم الُمحرز واالستنتاجات الرئيسية والتوصيات 
القضايا المشتركة األخرى، والتأكد من أن جميع أسئلة التقييم ذات  مكين المرأة مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وت  ▪

 الصلة قد أُجيب عنها، وأن البيانات المتعلقة به والمصنفة حسب الجنس قد قُدمت وتم تحليلها وتوضيحها 
في   التعليقات واألسئلة الواردة من المالحظات / سجل تدقيق التقييم والتعديالت المطلوبة  وتضمينبعداستكمال تقرير التقييم  ▪

 في سجل تدقيق التقييم   المقيم على المالحظات والتعديالت المطلوبة. تسجيل تعليق التقرير
 

 
وضمان   للتقييم  الدعم الفني  اإلقليمي  

 الجودة 

 
التقييم اإلقليمي المعني   مسؤول 

بالمتابع والتقييم والمتخصصون  
 واالستشاريون 

 
 

 
 دعم عملية التقييم والتأكد من االمتثال للمعايير المؤسسية  ▪
في مركز  الالزمة عليها ، وإجراء التعديالت ها، وتنفيذإلكترونيا الخطة  لتقييم وتحميل ااودعم عمليات تخطيط على  اإلشراف  ▪

 التقييممصادر 
لهذه التغييرات   المبررمراجعة طلبات تعديل خطة التقييم )تغييرات التاريخ، واإلضافات، والمحذوفات( مع التأكد من أن  ▪

 مناسب، واعتمادها من خالل مركز مصادر التقييم 
مين والمحافظة على قوائم  تقديم الدعم الفني للمكاتب القطرية بما في ذلك: المشورة بشأن إعداد الشروط المرجعية؛ تعيين ُمقي ِ   ▪

 المتابعة إجراءات إالُمقي م؛ وتنفيذ التقييمات؛ استكمال التقييمات، واالستجابات اإلدارية، و

المشكالت المشتركة األخرى في جميع خطوات عملية  التأكد من مراعاة المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و ▪
 التقييم 

 استجابة اإلدارة من خالل مركز مصادر التقييم ودعم تنمية قدرات المتابعة والتقييم وتبادل المعرفة  تتبعالتأكد من  ▪
 فض النزاعات عند ظهور المشكالت أثناء تنفيذ التقييمات ▪

 

 
 ضمان جودة التقييم العالمي

 
 مكتب دعم السياسات والبرنامج

 

 
 الالمركزية والتوجيه توفير الرقابة العالمية للتقييمات  ▪
 تنسيق التواصل بين إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب التقييم المستقل   ▪
 تقديم المشورة للمكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية بشأن وظيفة التقييم الالمركزية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ▪
 تنفيذ خطط التقييم بصورة مناسبة المتابعة والتقييم لضمان مختصي/ مسؤولي دعم  ▪
 متابعة تنفيذ االستجابات اإلدارية للتقييمات المستقلة والالمركزية   ▪
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن استخدام   التقييم في بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل، توفير التوجيه لوحدات تنفيذ  ▪

 استنتاجات التقييم والدروس المستفادة
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التوجيه للتقييم العالمي واإلقليمي   

 واإلشراف عليه 

 
 مكتب التقييم المستقل

 
 ، وأدوات لدعم عملية تحسين جودة التقييمات اتتوفير قواعد، ومعايير، و توجيه ▪
 اإلشراف على تنفيذ التقييم الالمركزي وإعداد التقارير بشأنه، وااللتزام بخطط التقييم   ▪
تنفيذ تقدير الجودة السنوي لجميع التقييمات الالمركزية وإعداد التقارير المتعلقة به، وذلك من خالل لجنة مستقلة لمراجعة   ▪

 تقدير الجودة 
 م الدعم للمشكالت الفنية في ما يتعلق باستخدام مركز مصادر التقييمإدارة مركز مصادر التقييم والحفاظ عليه، وتقدي   ▪
  المسؤولين اإلقليميين التابعين لمكتب التقييم المستقل تقديم التوجيه بشأن التقييمات الالمركزية من خالل  ▪
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 ورقة المهام: أدوار مدير تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومسؤولياته 
يمكنك االطالع    عملية التقييم بصورة كاملة والمشاركة فيها.   تولي مهام ومسؤولياته في    مدير تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   دور   يكمن 

باألربع مراحل / خطوات كاملة لعملية   التفاصيل الخاصة  القسم رقم    التقييم على  برنامج األمم    4في  لتقييم  التوجيهية  المبادئ  من 

 المتحدة اإلنمائي. وهي كالتالي:
 

(a)  تقدير قابلية التقييم 
(b)  تحضير التقييم 
(c) إدارة التقييم 
(d) استخدام التقييم 

 استقاللية عملية التقييم. يعمل مدير التقييم بصورة عامة جنبًا إلى جنب مع الُمكلف بإجراء عملية التقييم على ضمان 

 ( 1تقدير قابلية التقييم )الخطوة 

المتابعة والتقييم على تولي مهام وتنفيذ  مسؤول/ مختص  بتوجيه من الشخص الُمكلف بإجراء التقييمات، يعمل مدير التقييم و / أو  

التقييم عملية   قابلية  المتحدة    تقدير  األمم  لبرنامج  التابعة  البرنامج  بالتعاون مع وحدات  التقييم"(  )"موضوع  تقييمه  المراد  للتدخل 

 اإلنمائي والجهات المعنية الوطنية. 
 

 ( 2إعداد التقييم )الخطوة 

 وتولي مهامه متى ما كان ذلك ممكًنا.   الفريق المرجعي للتقييم تأسيس   .1
 

بنموذج الشروط المرجعية لبرنامج    اإللتزام وذلك من أجل ضمان العملية التشاركية، و   ، إعداد الشروط المرجعية تولي مهام     .2

 القضايا المشتركة األخرى. المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و   تضمين األمم المتحدة اإلنمائي، والتأكد من  
 

 يتم تقديمها لفريق التقييم. التي س   جمع الوثائق األساسية ب يقوم  بمساعدة مدير المشروع أو البرنامج،     .3
 

 . اإلدارية  مع فرق العمليات  مشاركتها التقييم / تعيين الُمقيًمين و   مناقصات  ألعالنات   الوثائق الداعمة ذات الصلة إعداد     .4
 

 مع الفريق المرجعي متى ما كان ذلك ممكنًا. اختيار / تعيين ُمقي ِمين خارجيينالمشاركة في   .5
 

 ( 3إدارة التقييم )الخطوة  

 للُمقي ِمين والبيانات والوثائق المطلوبة.  الدعم اإلداري توفير  .1
 

 التقييم. مهمةلتعريف الُمقي ِمين بالفريق المرجعي للتقييم متى ما كان ذلك ممكناً، ولمناقشة   التقييمفي   اجتماع البدءتنظيم   .2

 

بوحدة البرنامج األوسع وباإلدارة العليا والجهات    الُمقي ِّمين   ربط التنسيق مع مدير )مديري( البرنامج / المشروع طوال عملية التقييم و  .3

 تباع التقييم لنهج شامل ويتمتع بالشفافية. المعنية بالتقييم الرئيسية، وذلك لضمان ا

األولي تداول   .4 النوع    التقرير  في  المساواة  التأكد من مراعاة  التقييم والمنهجيات.  أسئلة  ذلك  في  بما  ومراجعته واعتماده، 

و  المرأة  وتمكين  المن االجتماعي  ذلك  في  بما  األولي،  التقرير  في  فيها  النظر  تم  قد  األخرى  المشتركة  القضايا  هجية  أن 
 المتجاوبة مع النوع االجتماعي, 

 
التقييم  تداول     .5 المرجعية والتقرير األولي.   ومراجعتها والتعليق عليها وضمان توافقها مسودة تقرير  ضمان    مع الشروط 

أسئلة  القضايا المشتركة األخرى قم تم النظر فيها، والتأكد من أن جميع  المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة وأن  
 التقييم قد ُأجيب عليها، وأن البيانات المتعلقة بها والمصنفة حسب الجنس قد ُقدمت وتم تحليلها وتوضيحها. 

 
ودمج     .6 التقييم جمع  تقارير  مسودة  بشأن  المطروحة  والتعديالت    التعليقات  التقييم  تدقيق  )سجل  واحدة  تعليقات  وثيقة  في 

 مال تقرير التقييم. المطلوبة( ومشاركتها مع فريق التقييم الستك 
 

النهائي مراجعة     .7 التقييم  الجودة،  تقرير  اإلنمائي ولضمان  المتحدة  األمم  برنامج  تقرير  لنموذج  امتثاله  للتأكد من  ، وذلك 
 وللحصول على االعتماد النهائي من الشخص الُمكلف بإجراء عملية التقييم. 
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 ( 4استخدام التقييم )الخطوة  

 لجميع التوصيات الموجهة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.   المتابعةإجراءات  إ و   استجابة اإلدارة إعداد  المشاركة في   .1
 

التأكد من أن الشروط المرجعية للتقييم، وتقرير التقييم النهائي، واستجابة اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات األخرى   .2

 التقييم داخل اإلطار الزمني المحدد.   عن طريق مركز مصادر   للجمهور العام ذات الصلة متاحة  
 

 واإلجراءات الرئيسية ومتابعتها وإعداد تقرير عليها كل ربع سنة.   استجابات اإلدارة تسهيل تنفيذ     .3
 

واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار، على سبيل المثال، من خالل تنظيم اجتماعات    تسهيل تبادل المعرفة  .4

 منتظمة. ال جتماعات  اال النتائج والتوصيات في    تقديم أو    وجه الخصوص على    فعالياتو 

 
مثل ملخص تقييم منفصل    إعداد "نتائج" التقييم األخرىبالتعاون مع موظف البرنامج / المشروع وموظف التواصل، التشجيع على    .5

 على سبيل المثال لتوزيع استنتاجات التقييم على نطاق أوسع ومن أجل التعلم.
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومسؤولياته في تقييم ال متابعة ومختص/ مسؤول الورقة المهام: أدوار  
مختص/  مدير التقييم، فسيتم إشراكه في عملية التقييم كما هو موضح أدناه. إذا كانت    و المتابعة والتقييم همختص/ مسؤول  كن جهة  ي إذا لم 

 . تنطبق عليهورقة مهام مدير التقييم   في  المهام الموجودةمدير التقييم، فإن  وهالمتابعة والتقييم مسؤول 

مختص/ مسؤول  دعم  ي ، والقطرية. وبصورة عامة،  المتابعة والتقييم على مستوى المكاتب العالمية، واإلقليميةمختص/ مسؤول  يتم تعيين  

االمتثال لمعايير المؤسسة. في حال احتمالية حدوث نزاعات، يمكن    يتأكد منالمتابعة والتقييم مدير التقييم في جميع خطوات عملية التقييم و

 اإلقليمي  لتقديم الحلول. لتواصل مع مختص/ مسؤول التقييم ا

 
 ( 1)الخطوة تقدير قابلية التقييم 

البرنامج   .1 وحدات  بالتعاون مع  التقييم"  "موضوع  تقييمه  المراد  للتدخل  التقييم  قابلية  تقدير  إجراء  أثناء  التقييم  مدير  دعم 

 التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والجهات المعنية الوطنية. 
 

 ( 2إعداد التقييم )الخطوة 

  الحصول على الموافقة على التقييم، وإدارة التغييرات المطلوبة على خطة التقييم، وتحميل خطة التقييم إلى مركز مصادر  .1

 اإلقليميالمتابعة والتقييم  مختص/ مسؤول من  المطلوبة  التغييرات

 

  المبرريُراجع موظف التقييم اإلقليمي طلبات تعديل خطة التقييم )تغييرات التاريخ، واإلضافات، والمحذوفات( مع التأكد من أن   .2

 المنطقي لهذه التغييرات مناسب، ويعتمدها من خالل مركز مصادر التقييم.

 

 إعداد التقارير لإلدارة بشأن امتثال المؤسسة بخطة التقييم.  .3
 

 المشاركة في الفريق المرجعي للتقييم إن ُوجد.   .4
 

تتوافق مع متطلبات المبادئ التوجيهية لبرنامج األمم ، مع التأكد من أنها  الموافقة عليها  مراجعة  الشروط المرجعية للتقييم ودعم  .5

 القضايا المشتركة األخرى. المتحدة اإلنمائي، بما في ذلك المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و

 

 المشاركة في اختيار مقي ِمين خارجيين وتوظيفهم متى ما كان ذلك ممكنًا.  .6
 

الدعم الفني للمكاتب القطرية، بما في ذلك المشورة بشأن إعداد الشروط المرجعية )والتي  يقدم موظف المتابعة والتقييم اإلقليمي    .7

 .ينُمقي ِمللقاعدة بيانات ب   يحتفظ ، ويُعين ُمقي ِمين والقضايا المشتركة األخرى(تتضمن المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و

 

 (: 3إدارة التقييم )الخطوة  

التأكد من أنها تتوافق مع متطلبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما    بعد،  الموافقة عليه  التقرير األولي للتقييم ودعممراجعة     .1

 القضايا المشتركة األخرى. في المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و

 

لقضايا  االمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة و  بحيث تتضمنالموافقة عليها  ودعم  المسودة وتقارير التقييم النهائية مراجعة    .2

 لحصول على الدعم من مكتب التقييم اإلقليمي متى ما كان ذلك ممكنًا.او المشتركة األخرى، 

التأكد من أن الشروط المرجعية للتقييم، وتقارير التقييم النهائية، واستجابات اإلدارة، والدروس المستفادة، والمعلومات األخرى ذات   .3

 در التقييم داخل اإلطار الزمني المحدد. الصلة متاحة للجمهور العام عن طريق مركز مصا

 
 ( 4استخدام التقييم )الخطوة  

المتابعة  مختص/ مسؤول  ، ونتائج تقدير الجودة، والتأكد من اكتمال هذه الخطوة مع  المتابعةإجراءات  إ مراجعة استجابة اإلدارة، و .1

 متى ما كان ذلك مطلوبًا.  اإلقليمي والتقييم

 

 تسهيل تبادل المعرفة واستخدام االستنتاجات في إعداد البرامج وصنع القرار. دعم مدير التقييم في  .2
 



 

 

11 

 تتبع موظف التقييم اإلقليمي    يضمنومتابعتها وإعداد تقرير عنها كل ربع سنة.     المتابعةإجراءات  إتسهيل تنفيذ استجابات اإلدارة و .3
المتابعة والتقييم وتبادل المعرفة. فهو يغلق عملية استجابة    االستجابة اإلدارية من خالل مركز مصادر التقييم ويدعم تنمية قدرات
 اإلدارة عند اكتمال جميع اإلجراءات الُمخطط لها أو بعد خمس سنوات. 

 


