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 الالمركزية للتقييمات الجودة تقدير  .6

 

د  تعد التقييمات عالية الجودة مهمة لإلدارة المستندة إلى النتائج، ولتكوين المعرفة، وللخضوع للمساءلة أمام شركاء البرنامج. يتمثل أح

امج ومكاتب المقرات الرئيسية، والمكاتب  متطلبات سياسة التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أن تضمن وحدات البرن 

لذلك، هناك تركيز متزايد على تعزيز الدعم  1اإلقليمية، والمكاتب القطرية أن التقييمات توجه إدارة البرنامج وتساهم في نتائج التنمية.

تنفذها وحدات البرنامج( من أجل تحسين امتثالها لسياسة التقييم، وتحسين جودة التقييمات، وزيادة   للتقييمات الالمركزية )تلك التي 

 استخدام التقييمات من قبل واضعي السياسات والجهات المعنية.   

تقييمات الالمركزية سنويًا، ويُقدم تقارير عن النتائج للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  يُقدر مكتب التقييم المستقل جودة ال

تعمل عملية تقدير الجودة على دعم تحسين جودة الدليل التقييمي بما في ذلك االستنتاجات، والتغطية، والمجال، باإلضافة إلى التوصيات،  

للتقييمات التي أجرتها وحدات البرنامج. كما تعمل عملية تقدير الجودة أيًضا على دعم إدارة  وذلك عن طريق إجراء تحليل مستقل  

التقييمات وتنفيذ خطة التقييم بواسطة وحدات البرنامج، باإلضافة إلى الرقابة من قبل المكتب اإلقليمي ومكتب السياسات ودعم البرنامج 

لتقارير التقييم الالمركزية على تسهيل عملية توحيد واتساق عملية تقدير الجودة وإعداد    ومكتب التقييم المستقل. يعمل نظام تقدير الجودة

 تقاريرها.   

 

 والمجال  الهدف 6.1

 
لتصميم التقييم، وجودة    تقييما  التقييمباستخدام مجموعة من المعايير ونظام التصنيف والترجيحات، تُقدم عملية تقدير الجودة لتقرير  

، سيشمل التقدير أيًضا المدى  (GEFوتوصياته. بالنسبة لتقييمات مرفق البيئة العالمي ) تقييمي، وقوة استنتاجاتهاستنتاجاته، والدليل ال

 الذي تحقق فيه نواتج المشروع و/أو مخرجات البرنامج )أو المتوقع تحقيقها(.

 تتضمن أهداف تقدير الجودة لتقرير التقييم ما يلي:    

   سين إدارة المساهمات في النتائج التنموية. تحسين جودة الدليل التقييمي لتح ▪

دعم المساءلة، عن طريق تقديم تقدير مستقل لجودة تقارير التقييم الالمركزية للمجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة    ▪

 اإلنمائي وإدارته.   

 تعزيز االتساق في إعداد تقارير التقييم والجودة في كل المشاريع.  ▪

ب عن طريق تقديم تعليق متزامن من خالل التحليل الُمفصل لجودة تقارير التقييم مع التوصيات  دعم وظائف رقابة المكت  ▪

 بتحسينها.

 المساهمة في الدروس المؤسسية المستفادة من خالل استغالل التقييمات الجيدة في التقرير السنوي عن التقييم.    ▪

  
تُعزز هذه المبادئ التوجيهية من معايير الجودة الخاصة بالتقييمات الالمركزية مثل االستفادة، ووضوح األهداف لجميع الجهات المعنية،  

 والثقة في دليل قابلية التقييم، وشفافية األحكام، ومدى عمق التقارير ووضوحها. والمصداقية، والدقة، 

األمم    إلى صندوق  باإلضافة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  أجراها  التي  الالمركزية  التقييمات  لجميع  الجودة  تقديرات  إجراء  يتم 

لمخرجات، وتقييمات المشروع والبرنامج، والتقييمات الموضوعية.  المتحدة للمشاريع االنتاجية، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة، وا

يمكن استخدام تعليق مكتب التقييم المستقل من قبل وحدات البرنامج والمكاتب القطرية إلجراء التعديالت التي من شأنها تعزيز مجاالت  

ن الوصول إلى االستنتاجات والتوصيات القابلة لالستخدام،  الدليل التقييمي والتقرير، باإلضافة إلى تعديل إدارة التقييمات وتنفيذها لضما

 
 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml سياسة التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛  1

  في   بما  الالمركزية،  التقييمات  جودة  تقدير  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  (IEO)  المستقل  التقييم  مكتب  نظام  6  رقم  القسم  يصف

  األمم   عمل   لخطة   التقييم  أداء   مؤشر   القسم   يشرح   ذلك،  إلى   باإلضافة   واألدوات.  والعمليات،  والمسؤوليات،  واألدوار،  الهدف،  ذلك

  المستقلة   التقييمات  تقدير  وكيفية  ،(SWAP)   المرأة  وتمكين  االجتماعي،  النوع   في   المساواة  بشأن   المنظومة   نطاق  على   المتحدة

 المؤشر.  لهذا  اإلنمائي المتحدة مماأل برنامج بيانات لتوفير والالمركزية
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واالستفادة العامة من تقارير التقييم الالمركزي. تتماشى أسئلة تقدير الجودة مع معايير جودة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلعداد  

 2البرامج وتظهرها. 

ة بتقارير تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. يشمل تحليل مرفق البيئة  يعد مجال تحليل تقارير تقييم مرفق البيئة العالمي أوسع مقارن 

مصداقية   وتحليل  والتنفيذ(  البرنامج،  أو  المشروع  وتخطيط  المشروع،  أهداف  المثال  سبيل  )على  المشروع  وثائق  تقدير  العالمي 

 استنتاجات التقييم والنتائج المستخلصة.   

 

  

 الجودة  تقدير   عملية 6.2

  
 (: 1 رقم للشكل أيًضا )انظر   كالتالي الجودة تقدير لعملية الرئيسية واتالخط تعد 

  
 (  (3ERC تقييمات لمركز مصادر التقييم ال تحميل   .1

o    بتحميلالبرنامج    وحدة تقوم  ( نسخة إلكترونية قابلة للطباعة من الشروط المرجعيةTOR  للتقييم وتقرير التقييم )

 التقييم في غضون أسبوعين من االكتمال. النهائي إلى مركز مصادر 

o    إلكترونييجب تحميل الوثائق النهائية فقط. يجب أال يتم تقديم المسودات، إذ إن مركز مصادر التقييم هو موقع 

 عام.

o في غضون ستة أسابيع من استكمال التقرير.   المتابعةجراءات اإ يجب تحميل استجابة اإلدارة و 

 

 التحقق من الصحة  .2

o  تب التقييم المستقل مما إذا كان التقرير المنشور في مركز مصادر التقييم جزًءا من خطة التقييم  سيتحقق مك

 التابعة لوحدة البرنامج ومما إذا كانت وثيقة نهائية أم ال. 

o   ،إذا بدت الشروط المرجعية أو التقييم في صيغة مسودة وليست نهائية، أو إذا لم يتم تحميل الُملحقات الداعمة

الوثائق    فسيقوم تحميل  من  للتأكد  اإلقليمي  والمكتب  القطري  المكتب  مع  بالتواصل  المستقل  التقييم  مكتب 

 4الصحيحة. 

 

 تقدير الجودة  .3

o     .يُرسل مكتب التقييم المستقل تقرير التقييم لمراجع تقدير الجودة الُمتعاقد معه إلجراء مراجعة الجودة 

o   في مركز الجودة  تقدير  تصنيف  تقدير يُتاح  تقرير  استكمال  أسبوعين من  في غضون  التقييم عادة  مصادر 

 الجودة وتقديمه. 

 

 التعليق .4

o    بمجرد استالم تقرير تقدير الجودة من المراجع، يقوم مكتب التقييم المستقل بمراجعة التقرير وإتاحته لوحدة

 البرنامج المعنية من خالل مركز مصادر التقييم.    

 

 الجودة  تقدير عملية .1 الشكل

 

 
يمكنك االطالع عبر الرابط التالي:   2

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

 http://erc.undp.orgيمكنك االطالع عبر الرابط التالي:  3
ائق نهائية وذات جودة عالية. تتوفر تصنيفات تقدير الجودة فقط يعد مركز مصادر التقييم بمثابة موقع ويب عام، وبالتالي يجب أن تكون جميع الوث 4

 في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

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
http://erc.undp.org/
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 والمسؤوليات  األدوار  6.3
 

  لوحدات   المناسب   الوقت   في   التعليق   وإبداء   التقارير،  وإعداد  التقييم،  جودة   لتقدير  الكاملة   المسؤولية  المستقل   التقييم  مكتب   يتحمل
    البرنامج.

 
  نطاق   في   التقييمات  تنفيذ  في  والتحديات   الضعف   نقاط   إلبراز   واستخدامها   الجودة   تقدير  عملية   على  اإلقليمي   المكتب   يشرف   أن  يجب 
  المكتب   مستويات  على  التقييمات  جودة  عن  عامة  نظرة  لعرض  أداة  التقييم  مصادر  مركز  يقدم  ُمحددة.  قطرية   برامج  وداخل  يمهاأقال

 التقييم  مسؤول  مختص/  عملي أن   ينبغي  باستمرار،  المرضي   المستوى  دون  التقييمات  فيها  تكون  التي  الحاالت  في  والقطري.  اإلقليمي
 التقييم  عملية  في  المشكالت تفهم البرنامج وحدات  أن من والتأكد التنفيذ، مشكالت لمعالجة  القطرية  اتب المك مع وثيقة  بصورة اإلقليمي

 وتفصيلها.  الجودة تقدير عملية في  إبرازها تم التي

 
 التقييم   بتنفيذ  المتعلقة   المشكالت  لمعالجة  األقاليم  مختلف  دعم  على   المستقل  التقييم  ومكتب  مجاوالبر  السياسات  دعم   مكتب  يعمل  كذلك،
 باستمرار.  تظهر  التي المشكالت  لمعالجة  اإلقليمية المراكز تدعم كما الجودة، تقدير عملية  أثناء أُبرزت التي

 
 

 الجودة  تقدير   مراجعة  مجموعة  6.4
 

  تقدير   في  الخبراء   المراجعين  من  بمجموعة   المستقل  التقييم  مكتب  يحتفظ   التقييم،  تقرير  لتقديرات   والمصداقية   الجودة   ضمان  أجل  من
  باإلضافة   التقييم،  وأساليب   اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  الموضوعية  بالمجاالت  ُمفصلة  بمعرفة  يتمتعون  خبراء  ُمقي ِّمون  وهم  الجودة،

  أثناء  المراجعين  توجيه  يتم  قيتها،ومصدا  التقييم  جودة  تقديرات  توحيد  ولضمان  والخبرة.  والقطرية  واإلقليمية،  العالمية،  المعرفة  إلى
    الموثوقية.  لضمان الجودة تقدير عملية  من دورية بصورة المستقل التقييم مكتب  ويتحقق الجودة، تقدير أداوت  استخدام

 
 

 الجودة  تقدير  تقارير  إعداد  6.5
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 التقدير   عملية  حسب  الجودة  ضمان  لفحوصات  المستقل  التقييم  مكتب  إجراء  بمجرد  متاًحا  الفردي  للتقييم  الجودة   تقدير  تقرير  سيكون
  واإلقليمية،  العالمية،   المكاتب  مستويات   على   متاحة   النتائج  ستكون  الجودة(.  تقدير  تقرير  وتقديم  االكتمال  من   أسبوعين  غضون   في   عادة)

 التقييم.  مصادر مركز خالل   من والقطرية 

 
 

 المنطقة  حسب التقييم مصادر  بمركز الخاص الجودة  لتقدير ملخص تقرير .2 الشكل 

 

 
 

 تقرير   بجانب  بالتقدير،  الخاص  السنوي   تقريرها  خالل  من  الجودة  تقدير  عملية  نتائج  بخصوص  تقريًرا  سنويًا  المستقل  التقييم  مكتب  يقدم
  المكاتب  على التوزيع بهدف اإلقليمية  والمكاتب   الرئيسية المكاتب على توزيعه  يتم والذي   أكبر، بصورة الُمفصل  السنوي الجودة  تقدير

 معها.  والمتابعة القطرية 

 
 

جيحية  والمعايي   الجودة  تقدير   أقسام  6.6  الير

  
  التوجيهية   المبادئ   في   المبين  النحو   على   المقبولة   التقييم  لتقارير  األساسية   الجودة  متطلبات   على   الجودة  لتقدير  الرئيسية   المعايير  تعتمد 

  قَِّبل   من   تصنيف  دون  األسئلة  بعض   ترك   يتم  قد   سؤااًل.   39و  ترجيحية  أقسام   أربعة  الجودة   تقدير  عملية  تتضمن  عامة،   وبصورة   للتقييم.

 التقييم.   قيد  التدخل سياق أو  المرجعية  الشروط  توجه  على بناء وذلك ،بالتقييم متعلقة غير يجدونها ألنهم جعينالمرا

 

 تشمل أقسام تقدير الجودة:    

 

 في المئة  15خمسة أسئلة ترجيحية بنسبة  الشروط المرجعية:  ▪

o  الرئيسية للتقييم بصورة مناسبة وواضحة؟ هل توضح الشروط المرجعية الهدف، واألغراض، والمعايير، واألسئلة 

 في المئة  30سؤااًل ترجيحيًا بنسبة   16 تنظيم التقييم ومنهجيته ومصادر البيانات: ▪

o   بالكامل الموصوفة  والمنهجية  والمعايير،  األغراض،  من  واضحة  مجموعة  مع  جيدة،  بصورة  منظم  التقييم  هل 

 والمناسبة؟ 

 في المئة   15ية بنسبة ثمانية أسئلة ترجيح القضايا المشتركة: ▪

o   ،واإلعاقات اإلنسان،  وحقوق  االجتماعي،  النوع  مثل  المشتركة  القضايا  ويعالج  الكافية  المراجعة  التقييم  يوفر  هل 

 والمجموعات الُمستضعفة؟ 

 في المئة   40تسع أسئلة ترجيحية بنسبة  االستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصيات: ▪
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o   والترابط، والفعالية، والكفاءة، واالستدامة، واألثر(،  صلة  مناسبة وتستند إلى معايير التقييم )مثل ال   االستنتاجاتهل

 وهل تستجيب مباشرة ألسئلة التقييم؟

o    تتجاوز المستخلصةهل  المستخلصة    النتائج  النتائج  تقدم  األولوية؟ هل  ذات  األساسية  القضايا  وتحدد  االستنتاجات 

 إلى النتائج الُمثبتة باألدلة؟ أحكاًما منطقية تستند 

o  بموضوع وأهداف التقييم، وهل تم دعمها بدليل تقييمي؟  التوصيات هل  تتعلق 

 
  بالتحقق   الجودة  تقدير  مراجع  فيه   يقوم  والذي   إضافيًا،  قسًما  العالمي  البيئة  لمرفق  النهائية  بالتقييمات  الخاصة   الجودة  تقديرات  تتضمن

  من  الرغم  على   العالمي  البيئة  بمرفق   الخاصة   المدة   منتصف  مراجعات   جودة   تقدير  يتم  ال   عديل.بالت   يوصي   أو   الجودة   تصنيفات  من
 التقييم. خطة  في تضمينها

 
 

 الجودة  تقدير   أسئلة تصنيفات  6.7

 
  للغاية  الُمرضي  المستوى   من  يتراوح  والذي   نقاط،  ست   من يتكون تصنيف  نظام  باستخدام  قسم   كل  تحت  الجودة  تقدير  أسئلة  تسجيل  يتم
  وف ى   قد   التقييم  كان  إذا   ما  التصنيف   نطاق   يُقيم   (. 3  الشكل   )انظر   ( 0)  المنطبق   غير  أو   ( 1)  تماًما  المرضي   غير   المستوى  إلى   ( 6)

  متطلبات   بجميع  اإليفاء  تم  إذا  إنه  إال  ُمرضية،   6و  5و  4  التصنيفات  اعتبار  يمكن  أنه  من  الرغم  على  ال.   أم   المعايير  اعد،والقو  التوقعات،
 الجيد. التقييم معيار وهو  )ُمرٍض(  5 تصيف  على أدنى بحد التقييم يحصل  أن يجب  اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج ييمتق

 

 . نطاق تصنيف تقدير الجودة 3الشكل 

 

 القيمة عنوان تصنيف التعيين  الرمز

HS  6 عيوب في تقرير التقييم عند الوفاء بجميع المعايير، وال يوجد  مرٍض للغاية 

S  5 عند الوفاء بجميع المعايير، مع وجود عيوب بسيطة في تقرير التقييم ُمرٍض 

MS  4 عند الوفاء بجزء من المعايير، مع وجود بعض العيوب في تقرير التقييم  ُمرٍض في األغلب 

MU  غير ُمرٍض في األغلب 
يتم   لم  أكثر من معيار  يكون هناك  به مع وجود عيوب  عندما  الوفاء 

 كبيرة في تقرير التقييم
3 

U  غير ُمرٍض 
عندما ال يتم الوفاء بأغلب المعايير، مع وجود عيوب جوهرية في تقرير  

 التقييم 
2 

HU غير مرٍض تماًما 
عندما ال يتم الوفاء بأي من المعايير، مع وجود عيوب خطيرة في تقرير  

 التقييم 
1 

N/A غير مصنف  ُمنطبق غير  غير ُمنطبق 

 

 

 الجودة   تقدير  أداة 6.8
 

  يقتصر   (.http://erc.undp.org)  التقييم  مصادر   بمركز  الخاص  اإللكتروني  موقعال  خالل   من  الجودة   تقدير  أداة   إلى  الوصول   يمكن

  جودة  تقديرات  نتائج  والتقييم  المتابعة   مسؤول  مختص/   شاركي   أن   يجب   والتقييم.  المتابعة  مسؤول   مختص/   على     إليها  الدخول  تسجيل
 والمديرين. التقييم بإجراء الُمكلفين مع التقييم

 

  التي  الُمفصلة  التعليقات  وإلبداء  المحتوى   تصنيفات  لتعيين  menus down-drop  الُمنسدلة  القوائم  الجودة  تقدير  مراجعو  يستخدم 

  يمكنك  التقييم.  مصادر   مركز  خالل   من  تلقائيًا  أعاله،  الموضحة   الترجيحات   باستخدام   اإلجمالية،  النقاط   تحديد  يتم  تصنيفاتهم.  تدعم
 الجودة.  تقدير اكتمال عند تقييم كل تحت والتعليقات النقاط  على  االطالع
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 الداعمة  الوثائق   6.9
 

 الجودة.  تقدير ومراجع التقييم مصادر مركز  عبر تقديرها يتم التي للتقييمات الداعمة  الوثائق  جميع تتوفر

 

 تشمل الوثائق:  بالنسبة لمشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

 الشروط المرجعية للتقييم )الوثائق الرئيسية لتقدير الجودة(.   ▪

 تقرير التقييم النهائي والُملحقات )الوثائق الرئيسية لتقدير الجودة(.  ▪

 التقييم، واإلطار الزمني(. معلومات المشروع / التقييم )تفاصيل المشروع، وميزانية  ▪

 دروس التقييم ونتائجه.  ▪

 توصيات التقييم.  ▪

 . المتابعةجراءات إاستجابة اإلدارة و ▪

 
 الُملحقات.  جميع  ذلك في  بما الرئيسية،  الوثائق هي النهائي التقييم وتقرير  المرجعية الشروط تعد الجودة، تقدير ألغراض

 

  ذلك،   من   الرغم وعلى .العالمي  البيئة  مرفق   لمشروع   النهائية التقييمات  أجل   من   ها نفس  المعلومات  على   التقييم  مصادر   مركز   سيحتوي 
  إضافية   معلومات  العالمي  البيئة  مرفق  سيقدم  المشروع،  لتنفيذ  النهائي  التقييم  تصنيفات  صحة  من  أكبر  بصورة  التحقق  أجل  ومن

  الوثائق   تشمل   الحالي.   الوقت   في   التقييم  مصادر  مركز  في   الوثائق  هذه   تتوفر  ال  المستقل.   التقييم  مكتب  خالل  من  الجودة   تقدير  لمراجعي
 اإلضافية: 

 

 (. PIF/Pdf A &Bالمذكرة المفاهيمية للمشروع ونماذج التحديد )   ▪

 ، بما في ذلك إطار النتائج.(ProDocوثيقة المشروع )  ▪

 (. APR/PIRمراجعات تنفيذ المشروع ) ▪

 )حسب المتاح(.  سير التنفيذ تتبع أداوت  ▪

 تقييم منتصف المدة، إذا تم إجراؤه.  ▪

 خطة العمل الخاصة بتنفيذ المشروع. ▪

 

 

 الجودة  تقدير   أسئلة  6.10
 

وط 6.10.1   األمم  وبرنامج  العالم    البيئة مرفق تقييمات ) التقييم   وتصميم  للتقييم،  المرجعية  الشر

(  المتحدة   
 
 اإلنمائ

 

المرجعية الهدف، واألغراض،   الوقت  هل توضح الشروط  للتقييم بصورة مناسبة وواضحة وتوفر  الرئيسية  والمعايير، واألسئلة 

 ( 4.3.2)القسم    والموارد الكافيين؟

1.1 

 هل توضح الشروط المرجعية محور التقييم بصورة واضحة وبطريقة منطقية وواقعية؟ 

 تتبع الهيكل المقترح المفصل في المبادئ التوجيهية لتقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ▪
 تحتوي على أهداف التقييم ومجاله، وأغراضه  ▪

 تحتوي على نواتج و / أو مخرجات يُراد تقييمها  ▪

 تُوفر سياق التقييم والتفاصيل  ▪

 األساسي أو المحلقات تتضمن معلومات تتعلق بإطار النتائج ونظرية التغيير في النص  ▪
  تحتوي على معلومات عن المستفيدين من المشروع / البرنامج )النوع، والجنس، والرقم(  ▪
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1.2 

 هل توضح الشروط المرجعية بالتفصيل النطاقات الزمنية وتخصيص األيام للتقييم بصورة واضحة؟ 
 هناك نطاق زمني لمجال التقييم ومحوره  ▪

 مدار عملية التقييم، ويعد مناسبًا بالنظر إلى مجال التقييم تم تفصيل تخصيص األيام على  ▪

 يوجد مخطط لحجم فريق التقييم يوضح احتياجات التقييم ومجاله  ▪

 تم تحديد أدوار أعضاء الفريق ومسؤولياتهم )وفقًا لما يطلبه الفريق(  ▪

 1.3 

 اإلدارة؟ هل توضح الشروط المرجعية بوضوح عملية تنفيذ التقييم وترتيبات 

 تم تحديد دور واضح لشركاء التقييم ▪

 تم تحديد آلية تعليق بوضوح  ▪

1.4 

 هل المخطط المقترح ألسلوب التقييم ومنهجيته مفصل بوضوح في الشروط المرجعية؟ 

 يبدو عدد أسئلة التقييم مناسبًا بالنظر إلى مجال التقييم  ▪

 تم تحديد األسلوب المنهجي العام  ▪

 البيانات المطلوبة، والمصادر، وأساليب التحليل تم تحديد  ▪

 تم تحديد متطلبات تحليل التمويل وبيانات التمويل  ▪

1.5 

هل تحتوي الشروط المرجعية على طلب ُمفصل للُمقي ِّم من أجل تضمين النوع االجتماعي، و / أو المجموعات المستضعفة،  

 التقييم؟ )التقييمات غير التابعة لمرفق البيئة العالمي( و / أو مشكالت اإلعاقة، و / أو حقوق اإلنسان في 

تم طلب تقديم تفاصيل عن النوع االجتماعي، و / أو المجموعات المستضعفة، و / أو مشكالت اإلعاقة و / أو   ▪

 أسئلة حقوق اإلنسان الُمحددة في الشروط المرجعية 

 البيانات المقترح للوفاء بهذا المطلب تُحدد الشروط المرجعية األدوات والمنهجيات وتحليل  ▪

 

 

 البيانات   ومصادر  ومنهجيته التقييم تقرير  تنظيم  6.10.2
 

هل تم وصف أغراض التقييم، ومعاييره، ومنهجيته ومصادر البيانات بصورة كاملة وهل هي مناسبة بالنظر إلى الموضوع الذي يتم   

   تقييمه وأسباب إجراء التقييم؟ 

  التنظيم 

2.1 

 هل تقرير التقييم متوازن ومنظم بصورة جيدة؟ 

 4.4.5و 4المبادئ التوجيهية لتقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )القسم  يتبع تنظيم تقرير التقييم الُمقترح الُمفصل في   -
 ( 4والملحق 

 هل يسمح التنظيم المستخدم للتقرير بإنتاج تقرير متوازن بصورة جيدة في حال عدم استخدامه؟ 
 والشاملة المعلومات األساسية  يشمل التقرير  -

 الفترة الزمنية للتقرير معقولة  -

 المطلوبة تم توفير الملحقات  -

 التقييم كما هو محدد في الشروط المرجعية؟  هل يتناول تقرير التقييم بوضوح أغراض  2.2

  

 المنهجية 

   

2.3 
 هل تم تحديد األسلوب المنهجي للتقييم بوضوح؟ 

كر أي تغييرات في األسلوب الُمقترح بالتفصيل مع األسباب  -  تم ذِّ

 المعنية ومشاركتهم والمدى المخصص لهم بصورة كافية؟ هل تم توضيح طبيعة أدوار الجهة  2.4

 اتساق المشروع / البرنامج؟  /صلة هل يعمل التقييم بوضوح على تقدير مستوى   2.5
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 هل يعمل التقييم بوضوح على تقدير مستوى فع الية المشروع / البرنامج؟ 2.6

 المشروع / البرنامج؟هل يعمل التقييم بوضوح على تقدير مستوى كفاءة  2.7

 هل يعمل التقييم بوضوح على تقدير مستوى استدامة المشروع / البرنامج؟  2.8

  

 جمع البيانات 
   

2.9 

 هل تم تحديد ُطرق جمع البيانات والتحليل بوضوح؟ 

 تم تحديد مصادر البيانات بوضوح )بما في ذلك طرق التثليث(  -
 تم تفصيل أساليب تحليل البيانات -

 طرق جمع البيانات واألدوات تم شرح  -

2.10 

  لمجال التقييم؟ مناسب  هل أسلوب جمع البيانات والتحليل  

 يتم تضمين مجموعة شاملة من مصادر البيانات )خاصة للتثليث( عند الحاجة  -

 يتم تضمين مجموعة شاملة من االستقصاءات الكمية والنوعية، وأساليب التحليل عند الحاجة  -

 البيانات واالستشهاد بها في التقريرعرض واضح لتحليل  -

 يتم توثيق االجتماعات واالستقصاءات مع الجهات المعنية والمجموعات المستفيدة عند الحاجة  -

2.11 

 هل تم توضيح أي تغييرات في أسلوب التقييم أو قيود التنفيذ بصورة واضحة؟ 

 البيانات المشكالت المتعلقة بالوصول إلى البيانات أو التحقق من مصادر  -

 المشكالت المتعلقة بتوافر األشخاص الذين تعقد معهم المقابالت  -

 تحديد كيفية معالجة هذه القيود  -

  

    محتوى التقرير 

  

2.12 

( و/ أو إطار األمم  UNDAFهل يرسم التقييم روابط إلستراتيجية البرنامج القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 للمساعدة اإلنمائية / إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة؟ المتحدة  

 إنه يُقي ِّم نظرية التغيير للبرنامج / المشروع ومدى ارتباطها  -
 يُحلل ترابط المشروع / البرنامج الذي يتم تقييمه بإستراتيجية البرنامج القطري التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
 ط مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة يؤسس رواب  -

2.13 
 هل يرسم التقييم الروابط لإلستراتيجيات الحكومية الوطنية ذات الصلة والخطط في قطاع الدعم / مجاله؟ 

 يناقش التقييم الكيفية التي يمكن من خاللها معالجة تنمية القدرات أو تقوية القدرات الوطنية  -

2.14 

 يذكر التقييم تفاصيل تمويل المشروع ويوفر بيانات التمويل )خاصة لمرفق البيئة العالمي(؟ هل 

 يتم تقدير الفروق بين النفقات الُمخطط لها والنفقات الفعلية كما يتم شرحها -

 تؤخذ في االعتبار المالحظات المستمدة من عمليات التدقيق المالي المكتملة للمشروع  -

2.15 
 إلطار النتائج األولي الخاص بالمشروع / البرنامج وتصميم المتابعة والتقييم، وتنفيذها، وجودتها العامة؟   تقييما  هل يشتمل 

 تم تقديم بيانات المتابعة وتفصيلها بصورة كافية لتمكين التحليل للتقييم -
 تم تصنيف البيانات حسب الجنس والمجموعات المستضعفة  -

2.16 
ا تحفيزي ا وأظهره: إنتاج المنفعة العامة؛ اإليضاح؛ والتكرار؛  هل يحدد   التقييم الطرق التي أنتح بها البرنامج / المشروع دور 

 توسيع النطاق؟ )مرفق البيئة العالمي فقط( 

 هل تم تقييم كل المؤشرات في إطار منطقي بصورة فردية، مع مالحظة اإلنجازات النهائية؟  2.17 

 



 

 

8 

كة   القضايا  6.10.3  المشتر

 هل يعالج تقرير التقييم قضايا النوع االجتماعي والقضايا المشتركة الرئيسية األخرى؟ 

عند االقتضاء، هل يتضمن التقييم تأثير التدخل على النوع االجتماعي، وحقوق اإلنسان، واإلعاقات، والمجموعات المستضعفة    3.1

 بصورة كافية ويُحللها؟ 

 هل يحلل التقرير العالقة بين الفقر والبيئة أو مشكالت المعيشة المستدامة حسب االقتضاء؟  3.2

 حسب االقتضاء؟   التكيف المناخي  هل يُناقش التقرير الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من التغيرات المناخية ومشكالت   3.3

 هل يُناقش التقرير منع األزمات ومشكالت التعافي حسب االقتضاء؟  3.4

تصميم معايير التقييم وأسئلته بالطريقة  هل تم دمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة في مجال التقييم؟ وهل تم   3.5
 التي تضمن جمع البيانات المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة؟ 

يتضمن التقييم غرًضا يناقش على وجه التحديد معالجة قضايا المساواة في النوع االجتماعي و / أو حقوق اإلنسان و   -
 أغراض أخرى  أو النوع االجتماعي التي تم دمجها في  /

تم تضمين معيار التقييم المستقل المتعلق بالنوع االجتماعي و/ أو حقوق اإلنسان في إطار عمل التقييم أو تم تعميم  -
 مراعاته في معايير التقييم األخرى 

 في التقييم  بالمساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة تم دمج سؤال واحد أو أكثر من أسئلة التقييم الخاصة  -

 

 هل تم اختيار المنهجية، والُطرق، واألدوات، وتقنيات تحليل البيانات المراعية للنوع االجتماعي؟  3.6
 

يحدد التقييم الطريقة التي تُعالج بها مشكالت النوع االجتماعي في المنهجية، بما في ذلك الكيفية التي يتم بها جمع    -
 البيانات وأساليب التحليل التي تدمج اعتبارات النوع االجتماعي وتضمن أن المعلومات الُمجمعة ُمصنفة حسب الجنس 

 المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة تستعين منهجية التقييم بنهج متعدد األساليب ومناسب لتقييم اعتبارات  -

تُستخدم مجموعة متنوعة من مصادر البيانات والعمليات )مثل التثليث والتحقق من الصحة( لضمان الشمولية، والدقة،   -
 والمصداقية 

ينات تنوع الجهات المعنية الُمتأثرة بالتدخل، وخاصة األكثر ضعفًا متى ما كان  تتناول ُطرق التقييم وإطار أخذ الع -
 ذلك مناسبًا

 

 هل تعكس االستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصيات الخاصة بالتقييم تحليل النوع االجتماعي؟  3.7
 

االجتماعية الخاصة المتأثرة و / أو يوضح األدوات ذات  يمتلك التقييم المعلومات األساسية التي تشمل تحليل الفئات   -
 الصلة أو السياسات المتعلقة بالمساواة في النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان

األدوار االجتماعية بصورة  ذات  مجموعات  ال   آلراء تتضمن االستنتاجات تحليل البيانات الذي يُجري عملية التثليث   -
 البيانات الكمية حسب الجنس متى ما كان ذلك مناسبًاواضحة وشفافة و/ أو يُصنف 

 تم وصف اآلثار غير المتوقعة للتدخل على المساواة بين النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان  -

، وأولويات العمل  المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة  يوفر تقرير التقييم توصيات خاصة تعالج مشكالت -
 أو التدخل أو المبادرات المستقبلية في هذا المجال ع االجتماعي وتمكين المرأة المساواة في النو  لتحسين 

 

 هل يراعي التقييم مشكالت اإلعاقة؟  3.8

 
 تغطي أسئلة التقييم جوانب مختلفة من إدراج مسائل اإلعاقة  -

 توفر استنتاجات التقييم والتحليل بيانات ودليل بشأن إدراج مسائل اإلعاقة  -

النتائج المستخلصة و/ أو التوصيات الخاصة بالتقييم االستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن إدراج مسائل  تعكس   -
 اإلعاقة 
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 وتوصياته  المستخلصة، ونتائجه  التقييم،  استنتاجات 6.10.4

 

المي وبرنامج والتوصيات. يستخدم كلٌّ من مرفق البيئة الع  والنتائج المستخلصةيُفصل هذا القسم جميع نتائج التقييم واالستنتاجات،  

 األمم المتحدة اإلنمائي األسئلة نفسها لتقدير الجودة. 

  

 هل يحدد التقرير استنتاجاته، ونتائجه المستخلصة، وتوصياته بصورة واضحة وبإيجاز وهل يدعمها؟  

  االستنتاجات والنتائج المستخلصة 

4.1 

 االستنتاجات؟ هل يحتوي تقرير التقييم على مجموعة موجزة وواضحة منطقي ا من 

 تتمحور االستنتاجات حول معايير التقييم وأسئلته -

 تم تفصيل االستنتاجات ودعمها بالدليل -

 تتجاوز االستنتاجات تحليل تنفيذ النشاط  -

 هل يحتوي تقرير التقييم على مجموعة موجزة وواضحة منطقي ا من النتائج المستخلصة المستقلة بطبيعتها؟  4.2

4.3 
 تقرير التقييم على مجموعة موجزة وواضحة منطقي ا من الدروس المستفادة؟ هل يحتوي 

 تعد الدروس المستفادة ذات أهمية جوهرية  -

 تستهدف الدروس المستفادة بصورة مناسبة مستويات التنفيذ والتنظيم المختلفة  -

4.4 

 بصورة مباشرة بأغراض المشروع / البرنامج والتقييم؟  هل تتعلق االستنتاجات والنتائج المستخلصة  

 تتعلق بصورة مباشرة بأغراض المشروع / البرنامج -

 تتعلق بأغراض التقييم على النحو الُمبين في الشروط المرجعية للتقييم -

4.5 
 ببيانات ومصادر المقابالت؟ هل االستنتاجات والنتائج المستخلصة مدعومة 

 تم تفصيل القيود المفروضة على الوصول إلى البيانات ومصادر المقابالت  -

4.6 
 هل تعتمد النتائج المستخلصة على استنتاجات التقييم؟ 

 تتجاوز النتائج المستخلصة االستنتاجات وتقدم صورة متوازنة لنقاط القوة والقيود المفروضة على التدخل  -

 تمت مناقشة المخاطر في تقرير التقييم؟ هل  4.7

 التوصيات 

 

 ( واألهداف والمؤشرات ذات الصلة للمجال الخاضع للتقييم؟ SDGsهل يرسم التقييم روابط ألهداف التنمية المستدامة )  3.9

 النهائي بصورة مناسبة الضمانات االجتماعية والبيئية حسب االقتضاء؟ )مرفق البيئة العالمي فقط( هل يتناول التقييم  3.10
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4.8 
 هل توصيات التقييم واضحة، وموجزة، وواقعية، وقابلة للتنفيذ؟ 

 إنها معقولة نظًرا لحجم المشروع / البرنامج ومجاله  -

4.9 

 المكتب القطري؟ هل تتصل التوصيات بمخرجات البرنامج القطري واإلستراتيجيات؟ وهل هي قابلة للتنفيذ من قبل  

 يتوفر التوجيه لتنفيذ التوصيات  -

 تحدد التوصيات أدوار التنفيذ )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والحكومة، والبرنامج، والجهات المعنية، وغير ذلك(  -

 

 

 العالم   البيئة  لمرفق  النهائية التقييمات   قبل من  الُمقدمة التصنيفات   صحة من  التحقق . 6.10.5
 

  من   األولية.   النهائية  التقييمات  أثناء  المحددة  المشروع  تصنيفات  صحة   من  للتحقق   العالمي  البيئة  مرفق   لتقييمات  فقط  القسم  هذا  يُستخدم 
  قبل   من   الُمحدد  المشروع  تنفيذ  تصنيف  صحة   من   وللتحقق  العالمي  البيئة  بمرفق   الخاصة   النهائية  للتقييمات  الجودة   تقدير  إجراء  أجل 
 ذلك:  سيشمل   الجودة. تقدير لمراجعي إضافية وثائق  تقديم سيتم األولي، المقي ِّم

 

 ( بما في ذلك إطار النتائج. ProDoc، ووثيقة المشروع )(PIF/Pdf A &Bالمذكرة المفاهيمية للمشروع، ونماذج التعريف )   ▪

 (. APR/PIRمراجعات تنفيذ المشروع ) ▪

 )حسب المتاح(.  م تتبع سير التنفيذأداوت   ▪

 تقييم منتصف المدة، إذا تم إجراؤه.   ▪

 خطة العمل الخاصة بتنفيذ المشروع. ▪

 

 جدول التحقق من تصنيفات تقييم مرفق البيئة العالمي 

 

  

تصنيف تقدير الجودة  

لمكتب التقييم  

المستقل التابع  

لبرنامج األمم  

 المتحدة اإلنمائي 

تصنيف التقييم  

النهائي لمرفق  

 العالمي البيئة  

التعليقات و / أو  

مبررات تعديل  

 التصنيف / النقاط 

 اقتراحات التحسين 

 
  

التصني 

 ف 

 النقاط 
التصني 

 ف 
 النقاط 

  

  

 تقييم المخرجات 

محور  

تركيز  

 المشروع 

حدد تصنيف التقييم النهائي لفعالية المشروع، وكفاءته، ومدى مالءمته، واستناد ا إلى  

ا في الحاالت  الوثائق المتاحة، حدد   ا لهذا التصنيف. قدم تقييمك أيض  تصنيفك وقد م تبرير 

    التي ال يتضمن فيها التقييم النهائي تصنيف ا. 

  

     الفاعلية 1
   

  

     الكفاءة 2
   

  

     الصلة  3
   

 

     نتائج المشروع الكلية  4 
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 االستدامة  

محور  

تركيز  

 المشروع 

التقييم النهائي لالستدامة، واستناد ا إلى الوثائق المتاحة، حدد تصنيفك وقد م  حدد تصنيف 

ا في الحاالت التي ال يتضمن فيها التقييم النهائي   ا لهذا التصنيف. قدم تقييمك أيض  تبرير 

    تصنيف ا. 

 

     المالية االستدامة  5 
   

 

     االستدامة االجتماعية السياسية  6 
  

 

     إدارتهإطار العمل المؤسسي واستدامة  7 
  

 

     االستدامة البيئية 8 
  

 

     االحتمالية الشاملة لالستدامة  9 
  

 

   المتابعة والتقييم  

محور  

تركيز  

 المشروع 

لجودة المتابعة والتقييم، واستناد ا إلى الوثائق المتاحة، حدد    التقييم النهائي حدد تصنيف  

ا لهذا التصنيف. قدم تقييمك أيض ا في الحاالت التي ال يتضمن فيها   تصنيفك وقد م تبرير 

   تصنيف ا.  التقييم النهائي

 

 10 
عند   والتقييم  المتابعة  في  تصميم  الدخول 

 المبادرة
    

  

 

     والتقييم والتنفيذ خطة المتابعة   11 
  

 

     الجودة العامة للمتابعة والتقييم 12 
  

 

 التنفيذ واإلنجاز  

محور  

تركيز  

 المشروع 

ألداء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باعتباره الوكالة المعنية    حدد تصنيف التقييم النهائي

ا لهذا التصنيف.  بتنفيذ المشروع، واستناد ا إلى الوثائق المتاحة، حدد   تصنيفك وقد م تبرير 

   قدم تقييمك أيض ا في الحاالت التي ال يتضمن فيها التقييم النهائي تصنيف ا. 

 

 13 
جودة تنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 واإلشراف عليه  /
    

  

 

     الشريك الُمنفذ تنفيذجودة  14 
   

 

     واإلنجاز الجودة العامة للتنفيذ  15 
  

 

 أداء المشروع الكلي  

محور  

تركيز  

 المشروع 

يتضمن   النهائيهل  تصنيف    التقييم  بي ن  المشروع؟  لنتائج  كلي ا  وتصنيف ا  ا  موجز  ا  تقدير 

ثم وضح، بناء  على الوثائق المتاحة، ما إذا كنت تفكر في تسجيل تصنيف   التقييم النهائي

   مختلف لنتائج المشروع الكلية والذي يمكن أن يكون مناسب ا بصورة أكبر. 

 

 16 
قد م تبريًرا ألي اتفاق أو تعديل في  

 التصنيفات.
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 المستفادة  والدروس العامة االستنتاجات   6.10.4
 

معظم التقييمات عدد الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع. لم يتم تسجيل هذا القسم في تقدير الجودة الكلي، ولكنه يمنح  يجب أن تحدد  

المراجعين فرصة لتحديد الدروس الرئيسية التي يُمكن استخالصها من التقييم، والتي يجب مشاركتها على نطاق أوسع داخل المكتب  

 القطري، واإلقليمي، والعالمي. 

 

 استنتاجات التقييم العامة التي توصل إليها مراجع تقدير الجودة  

 

 األفكار العامة والدروس المستفادة من تقرير التقييم ومن أجل التقييمات المستقبلية.  1

 

 تفصيل الجوانب اإليجابية واإلبداعية لتقرير التقييم  •

 دروس للُمقي ِّمين  •

 مناسبة؟  هل تعكس النتيجة النهائية جودة التقييم بصورة •

 ما الذي يجب فعله بطريقة مختلفة لتعزيز تقرير التقييم )إذا لم يتم تغطيته في التقدير األساسي(.  •

 
للمراجع كي يبدي فيه المزيد من األفكار واالعتبارات حول التقرير غير الُمصنف. يجب أن    حرملحوظة: هذا الجزء  

 تكون األفكار استداللية حتى تتمكن المنظمة من جمع الدروس المستفادة في كل   من تنفيذ المشروع وتنفيذ التقييم. 

الدروس  

 1المستفادة  

  

الدروس  

 2المستفادة  

  

الدروس  

 3المستفادة  

  

 

 استنتاجات المشروع / البرنامج العام لمراجع تقدير الجودة 

2 

 األفكار العامة والدروس المستفادة من تقرير التقييم الستخدامها في المشروعات والبرامج المستقبلية. 

 

 تفصيل الجوانب اإليجابية واإلبداعية للمشروع والبرنامج إن وجدت  •

 المستفادة من المشروعات والبرامج األخرى تفصيل الدروس  •

 ما الذي كان يجب أن يحدث بصورة مختلفة لتعزيز المشروع أو البرنامج؟ •

 ما الدروس الرئيسية التي يمكن أن يستخلصها المشروع أو البرنامج من التقرير؟ •

 
للمراجع كي يبدي فيه المزيد من األفكار واالعتبارات حول التقرير غير الُمصنف. يجب    حر ملحوظة: هذا الجزء  

أن تكون األفكار استداللية حتى تتمكن المنظمة من جمع الدروس المستفادة في كال من تنفيذ المشروع باإلضافة  
 إلى تنفيذ التقييم. 

الدروس  
 1المستفادة  

 

الدروس  
 2المستفادة  
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 الجودة   تقدير   نتيجة ملخص 6.10.5
 

 التقييم  لمكتب   تقديمه  قبل   فيه   النظر   من   المراجع  وسيتمكن  التقييم  مصادر   مركز  في   تلقائي  بشكل  العامة   الجودة   تقدير  تلخيص  سيتم
 واالستكمال.  لالعتماد المستقل

 

  

 التصنيف  
 

 HS S MS MU U HU معايير تقدير الجودة 
النقاط  

 الُمرجحة 

        

  تنظيم التقييم والتصميم. 1

هل توضح الشروط المرجعية الهدف، واألغراض،  

والمعايير، واألسئلة الرئيسية للتقييم بصورة مناسبة  

 وواضحة وتسمح بتوفر الوقت والموارد الكافيين؟

       

 . تقرير التقييم والمنهجية 2

ومعاييره،   التقييم،  تقرير  أغراض  وصف  تم  هل 

ومنهجيته ومصادر البيانات بصورة كاملة وهل هي  

مناسبة بالنظر إلى الموضوع الذي يتم تقييمه وأسباب  

 إجراء التقييم؟ 

       

 . القضايا المشتركة والنوع االجتماعي3

االجتماعي   النوع  قضايا  التقييم  تقرير  يعالج  هل 

 والقضايا المشتركة الرئيسية األخرى؟ 

       

 . نتائج التقييم، واالستنتاجات، والنتائج المستخلصة، والتوصيات 4

المستخلصة،   والنتائج  استنتاجاته،  التقرير  يحدد  هل 

 وتوصياته بصورة واضحة وبإيجاز ويدعمها؟

       

 

 والتقييم  المنظومة نطاق   عىل  ةالمتحد  األمم عمل خطة  تقييم  أداء  مؤش   6.11
 

  النوع   في  المساواة   بخصوص   المتحدة  األمم   نظام   مستوى   على  سياسة   2006  أكتوبر   في  للتنسيق  التنفيذيين  الرؤساء   مجلس   أقر
  نظام   وبرامج  سياسات  في   المرأة   وتمكين  االجتماعي  النوع   في  المساواة  هدف   لتعزيز  كوسيلة   (GEEW)  المرأة  وتمكين  االجتماعي
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  النوع   في   المساواة  بشأن   المنظومة  نطاق   على  المتحدة   األمم   عمل   خطة   على  المتحدة   األمم   وافقت   ،2012  عام   وفي   المتحدة.  ماألم
  بشأن   المنظومة  نطاق  على  المتحدة  األمم  عمل  خطة  حددت  آنفًا.  المذكورة  االجتماعي  النوع  سياسية  لتنفيذ  المرأة  وتمكين  االجتماعي
  في   بما  المتحدة،   األمم   كيانات   جميع  في  االجتماعي  بالنوع  المتعلق   للعمل   المشتركة   األداء   معايير  المرأة   كينوتم  الجنسين   بين  المساواة 

  بشأن  المنظومة   نطاق  على  المتحدة  األمم  عمل  خطة  تحديث  تم  ،2020  عام  في  (.EPI)  التقييم  أداء  مؤشر  وتتضمن  التقييم،  ذلك

  المنظومة   نطاق   على   المتحدة  األمم   عمل   بخطة   الخاص  التقييم  أداء   مؤشر   تقارير   تعمل   المرأة.   وتمكين  االجتماعي  النوع   في   المساواة 
  األمم   فريق  قبل   من  نُشرت   والتي المنظومة  نطاق  على  المتحدة  األمم  عمل  بخطة  الخاص  التقييم  أداء  لمؤشر  الفنية  المالحظات  اتباع  على

 5بالتقييم. المعني المتحدة

 

  التقييمات   من  كل   تقدير  أجل   من   وذلك   التقييم،  أداء   مؤشر ب   يتعلق   بما  سنوي   تقرير  تقديم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  على  يجب 
  لمؤشر  األساسية   العناصر  الفصل   هذا   يُلخص  .هنا   من  التقييم  أداء  مؤشر   حول   ُمفصلة   معلومات   تتوفر  الالمركزية.   والتقييمات  المستقلة

 اإلنمائي. المتحدة األمم برنامج تقييم عملية  ويشرح التقييم، أداء

 

 المنظومة؟  نطاق عل  المتحدة  األمم   عمل خطة تقييم أداء مؤشر  هو  ما   6.11.1
 

 االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  بالتقييم  المعني  المتحدة  األمم  فريق  لقواعد  ما  بكيان  خاصةال  التقييم  تقارير  استيفاء  مدى  التقييم  أداء  مؤشر  يُقدر
  اإلنسان   حقوق  دمج  بشأن  بالتقييم  المعني  المتحدة  األمم  فريق  لتوجيهات  الفع ال  االستخدام  ويوضح  التقييم،  يخص  فيما  وذلك  ومعاييره

 التقييم.  مراحل جميع أثناء االجتماعي النوع في  والمساواة

 

 النقاط   وبطاقة التقييم   أداء مؤشر  معايت    6.11.2
 

  األوالن   راناالمعي   ينظر   الوكالة(.   مستوى   على   الرابع  المعيار  )ينطبق   معايير  ثالثة   مقابل   في  التقييم  تقارير   لتقدير  النقاط   بطاقة   تُستخدم  
  ه وتحليل   البيانات  جمع  وأدوات   وُطرقه،  التقييم،  تحليل   مجال   في  ُدمجت   قد  االجتماعي  النوع   في  بالمساواة  المتعلقة  األمور   كانت   إذا  فيما
 ال.  أم

 
تم دمج المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة في مجال تحليل التقييم ومعايير التقييم، كما أن أسئلة التقييم ومعاييره قد   .1

 ُصممت بالطريقة التي تضمن أن تكون البيانات ذات الصلة قد ُجمعت. 
 اعية للنوع االجتماعي. تم اختيار المنهجية والُطرق واألدوات وتقنيات تحليل البيانات المر .2

 ال.  أم  التقييم  تقرير  خالل   من   متعددة  بطرق  المكتسب  االجتماعي  النوع  تحليل  يعكس  التقييم  تقرير  كان   إذا  ما  على  الثالث  المعيار  يُركز

 
 تعكس استنتاجات التقييم، والنتائج المستخلصة، والتوصيات تحليل النوع االجتماعي.  .3

 أم ال:  مايليإجراء  ت لفكقد  - حالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  هذه الفي   -ا كان الكيان يُركز المعيار الرابع على ما إذ

لتقدير أداء المؤسسة بخصوص إدماج النوع االجتماعي أو ما يعادله كل فترة تتراوح ما بين خمس إلى    تقييم واحد على األقل  .4

 ثماني سنوات. 

 (: 3-0تم تقدير كل تقرير تقييم مقابل المعايير الثالثة األولى باستخدام نطاق مكون من أربع نقاط ) 

 ن العناصر المدرجة ضمن المعيار. . ينطبق في حال عدم استيفاء أي م= غير ُمدمج على اإلطالق  0  ▪
. ينطبق في حال استيفاء الحد األدنى من العناصر، ولكن هناك حاجة إلحراز مزيد من التقدم،  = ُمدمج بصورة جزئية  1 ▪

 ويجب اتخاذ إجراءات تصحيحية الستيفاء المعايير.
استيفاء العديد من العناصر، ولكن ال يزال  . ينطبق في حال الوصول إلى مستوى مرٍض وتم  = ُمدمج بصورة مرضية   2 ▪

 من الممكن إجراء تحسين. 
. ينطبق عند استيفاء جميع العناصر الُمدرجة ضمن معيار ما واستخدامها ودمجها في التقييم بصورة كاملة،  = ُمدمج تماًما  3 ▪

  وليست هناك حاجة التخاذ إجراءات تصحيحية. 
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ير  األسئلة التوجيهية للتقد   6المالحظات الفنية لمؤشر أداء التقييم الخاص بخطة عمل األمم المتحدة على نطاق المنظومة يوضح ُملحق  

 مقابل كل معيار. بعد مراجعة تقرير التقييم الفردي لكل معيار، تم تحديد النقاط في التقرير على النحو التالي: 
 

 نقاط = ال يفي بالمتطلبات  0-3 

 نقاط = يقترب من استيفاء المتطلبات  4-6

 نقاط = يفي بالمتطلبات  7-9

  

 

 التقدير  عملية 6.11.3
 

، تعاقد مكتب التقييم 2020لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمثابة جهة التنسيق لمؤشر أداء التقييم. قبل عام  يعد مكتب التقييم المستقل  

المستقل مع خبير خارجي إلجراء عملية التقدير لمجموعة من التقييمات، بما في ذلك جميع التقييمات الُمستقلة وعينات من التقييمات 

 ديسمبر من كل سنة(.   -رة التي أُبلغ عنها )يناير الالمركزية التي استُكملت في الفت 

التابع لمكتب التقييم وومنذ دمج مؤشر أداء التقييم الخاص بخطة العمل على نطاق المنظومة في نظام تقدير الجودة عبر اإلنترنت   

من  قبل مراجعين تم التعاقد معهم   ، قُدرت جميع التقييمات الالمركزية المعنية بتقدير الجودة مقابل المؤشر من2020المستقل في عام  

مكتب التقييم المستقل. يُقدر المراجع أيًضا مؤشر أداء التقييم الخاص بخطة العمل على نطاق المنظومة لجميع التقييمات المستقلة.   قبل

،  2020نمائي ككل. في عام  ُجمعت النقاط المحرزة لجميع التقييمات المستقلة والالمركزية في نتيجة نهائية لبرنامج األمم المتحدة اإل

 كانت النتيجة اإلجمالية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "تتجاوز المتطلبات" ألول مرة. 

 

 : عينة من التقييمات التي استوفت متطلبات مؤشر أداء التقييم1المربع  
 

 التقييم النهائي للشراكة من أجل مشروع "بنغالديش متسامحة، وشاملة للجميع"  ،2020بنغالديش،   •
بزلزال  ،  2020نيبال،    • بشدة  تأثرت  التي  الضعيفة  المجتمعات  وإنعاش  المرن  اإلعمار  إلعادة  النهائي    2015التقييم 

 )االتحاد األوروبي الثاني(
 ، التقييم النهائي لمشروع تعزيز التعايش االجتماعي في جيريمي2020هايتي،   •
 اعي وبناء السالمالتقييم النهائي لمشروع التماسك االجتم ،2020جنوب السودان،   •

 
المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة. قد يسجل التقرير نتيجة    التقييممالحظة: يُقدر مؤشر أداء التقييم المدى الذي يدمج به   

جيدة مقابل مؤشر أداء التقييم حتى لو كانت استنتاجات التقييم فيما يتعلق بإدماج النوع االجتماعي في البرنامج / المشروع الخاضع  
 للتقييم سلبية.

 

 التقارير إعداد   6.11.4
 

د مكتب التقييم المستقل تقريرً   ا تجميعيًا نهائيًا، ويتم تحميله إلى بوابة إعداد التقارير الخاصة بخطة عمل األمم المتحدة على نطاق  يُعِّ

المنظومة بشأن المساواة في النوع االجتماعي وتمكين المرأة. يُحلل كيان األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جميع 

متحدة على نطاق المنظومة، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بالتقييم، ويتم تقديم تقرير مؤشرات األداء الخاصة بخطة عمل األمم ال

شامل كل عام من خالل األمين العام إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن إدماج منظور النوع االجتماعي في جميع السياسات  

 7والبرامج في منظومة األمم المتحدة. 
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