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 1 ............................................................................................ ...المصالح وتضارب األخالق.1

نامج الخاص للتقييم األخالقية التوجيهات أحدث  ما  1.1     المتحدة األمم ببر
 1 المتحدة؟  لألمم  التابع التقييم وفريق اإلنمائ 

اك يمكننا   هل 1.2 وع مسؤول سابق/   موظف إشر    للمشاركة مشر
 
 1 .................................... القطري؟  برنامجنا   تقييم  ف

اك يمكننا   هل 1.3 م إشر وع/   مقيِّ وع تنمية لدعم قطري   برنامج  مخرج/  مشر نامج المخرج/  /  المشر  1 ... الالحق؟  القطري  البر

وط إل التال   البيان الزمالء بعض يضيف  1.4   يرافق  ن أ  المتوقع من"  التنفيذ  ترتيبات بموجب للتقييم  المرجعية  الشر

م وع  أعضاء كبار   أحد  المقيِّ ورة  عند  وتقديمها   اإليضاحات تسهيل أجل من  االجتماعات خالل األقل عىل المشر   وسيتم الض 

   المتحدة  األمم برنامج ومعايب    قواعد   تطبيق
 1 ..... وقواعده؟   التقييم أخالقيات  مع هذا   يتعارض  هل ". بالتقييم الخاصة  اإلنمائ 

 1 ........................................................................................................... .…………التقييم أنواع .2

    هل 2.1
   للتعاون المتحدة  األمم  إطار  تقييمات  إدراج ينبغ 

 
   المستدامة  التنمية مجال ف

 
  األمم برنامج تقييم  خطط   ف

، المتحدة  
نامج  القطرية المكاتب تعد  لم عندما   اإلنمائ     المتحدة األمم  لبر

 2 عنها؟   مسؤولة  اإلنمائ 

نامج وثيقة تقييمات تكون  هل 2.2  2 ................................................................................ إلزامية؟  القطري البر

  فريق  مع  ويعمل  القطري، برنامجنا  تقييم  فريق  قائد  ليكون الجودة مضمون دول    استشاري عىل العثور  يمكننا  كيف  2.3

 2 .................................................. المؤسسية؟  للخدمة مقدمة   جهة  مصدرهم يكون  وطنيي     استشاريي    ثالثة   من مكون 

   العالم   البيئة مرفق تقييمات  تسود  لماذا  2.4
 2 .......................................................... والتنفيذ؟  التقييم  خطط  ف 

ض من   الذي ما  2.5    النهائية/الختامية، التقييم  توصيات  حيال به نقوم أن  المفبر
 اكتمال عند  ة، قديم  تكون  ما   غالًبا   والتر

وع وانتهائه؟  المشر

 3 

    الجودة تقييم  عملية  من العالم   البيئة مرفق   تقييمات  استبعدت هل 2.6
؟  المتحدة  األمم برنامج ف   

 3 ............... اإلنمائ 

  المخرجات تقييمات  من   المزيد  تحقيق يمكننا   كيف  فائدة؟ أكب   وتقييماتنا   مراجعاتنا  لجعل به  القيام يمكننا   الذي ما  2.7

 3 واألثر؟ 

وعات من   العديد  يغط   للمخرجات  معقد  تقييم إلجراء  بها   الموىص والتكاليف التوقيت ما  2.8   استشارًيا  ويتطلب المشر

 3 دولًيا؟ 

ا  ولدينا   العام، هذا  للمخرجات   تقييمات  ثالثة إلجراء  نخطط  نحن  2.9
ً
نامج تقييم  أيض   هل  المجدول.  المستقل  القطري البر

  
   االستمرار  لنا   ينبغ 

 3 .......................................................................... حذفها؟   يمكن أم المخرجات  تقييمات إجراء ف 

   بالتقييم  المقصود  ما  2.10
اىص     وماذا  االفبر

 4 .................................................................................. عملًيا؟   يعت 

 4 ....................................................................................................... ………………التقييم خطط .3

 4 ................................................................. ؟ 19-كوفيد  أثناء بنا   الخاصة التقييم  خطط   تعديل  يمكننا  كيف  3.1

امج تقييم  لخطة  السنوية المراجعة عىل المؤسس   الطابع إضفاء يمكننا   هل 3.2   الجزء  هذا  نجعل  بحيث  القطرية البر

   القطري المكتب عمل   خطة بمناقشة الخاص
 4 العام؟  بداية  ف 

وع تقييمات  من  العديد  دمج يمكننا   هل 3.3    لها  المخطط  المشر
وعات  بمجموعة تتعلق  والتر one  )  واحدة مشر

 ) portfolioوعات مجموعة  تقييم داخل  5 واحدة؟   مشر

وعات إلزامية الجديدة  التقييم  متطلبات  هل 3.4 وعات  لجميع  أم فقط،  الجديدة للمشر  5 ..................... الجارية؟  المشر

    التقييمات جميع إدراج يجب   هل 3.5
ا  يجب هل التقييم؟  خطة ف 

ً
   التقييمات  إدراج أيض

  المانحة  الجهات  تقوم التر

 5 وإجرائها؟  بتمويلها 

وعات تقييمات  من العديد  القطري المكتب يضم  3.6    بما  العام، هذا   لها   المخطط المشر
  التقييمات من   مجموعة  ذلك  ف 

، البيئة لمرفق اإللزامية     التقييمات حذف يمكننا  هل  بعضها.  جدولة  إعادة إل نحتاج  وقد  العالم 
  المستويات دون تكون  التر
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  وا  اإللزامية 
للتقييم؟  التوجيهية  المبادئ حددتها  لتر

 5 

وعات مجموعة  تكون  عندما   حتر  عام،  كل  قييمت  خطة  تقديم علينا  يتعي     هل 3.7  6 .............. للغاية؟   فعالة  التقييم مشر

   التقييم انتهاء تاري    خ  لتغيب    به القيام عىل   يتعي     الذي ما  3.8
 
 6 ................................................ تمديده؟   أو  الخطة ف

؟  أمنية ألسباب نتيجة  تقييم  إلغاء يمكن  هل 3.9
ا
 6 ................................................................................... مثًل

 6 .................................................................................................................... .…التقييم تنفيذ .4

انية  مواءمة  يمكننا   هل 4.1   مستشار  إل تطبيقها   أجل من  نحتاج  قد   مختلفة  منهجية لتطبيق  المثال سبيل عىل   التقييم، مب  

كة  أو  مختلف  6 ........................................................................................................................... مختلفة؟  شر

انية لدينا  نكن  لم إذا  به  القيام يمكننا  الذي  ما   للتقييم؟ األموال توافر  ضمان  يمكننا  كيف  4.2  6 ............ للتقييم؟  كافية  مب  

وعات  من  العديد  يتطلب 4.3 انية عن النظر  بضف تقييم إجراء الجديدة األوروئر   االتحاد  مشر وع.  مب     أن يمكننا  ماذا   المشر

محدودة؟  األموال تكون عندما   خاصة ذلك،   حيال  نفعل

 7 

مي     داخليي    بموظفي    االستعانة الممكن  من  هل 4.4 وعات، كمقيِّ    عملوا   قد  يكونوا   لم إذا  للمشر
 
وع؟  ف   يمكن  هل المشر

؟   التقييم   الدعم قديمت  المقيم  المنسق مكتب  من للزمالء  7 ..................................................................... والموظفي  

 7 ........................................................................................... األكفاء؟  المقّيمي    لتحديد  الطرق  أفضل ما  4.5

   يشارك أن  نيويورك  مكتب من  ما  لشخص الممكن من   سيكون هل 4.6
 
   لمساعدتنا  المقابلة عملية  ف

 
م إيجاد  ف   مقيِّ

 8 مناسب؟ 

؟  بالنوع متعلق  تقييم  إجراء ا يمكنن  هل 4.7  8 ................................................................................... االجتماع 

وع  تقييم  يمكن كيف  4.8    االجتماع   النوع دمج  فيه  يتم لم مشر
ات  مقابل  مناسبة  بصورة  تصميمه  ف   النوع مؤشر

؟   8 االجتماع 

كة القضايا  بشأن فعله  يمكن  الذي ما  4.9    ة المفقود األخرى  المشبر
 والفقر   اإلنسان حقوق روابط مثل   التقييمات، ف 

 8 ........................................................................................................................ المستدامة؟  التنمية وأهداف

   االجتماع   النوع مستشاري استشارة ضمان يمكننا   هل 4.10
 9 ................. وتنفيذه؟  التقييم إعداد  مراحل  من ما   مرحلة ف 

وط  إرسال علينا  يتعي     هل 4.11 وع لتقييم المرجعية  الشر  9 ................ عليها؟   للموافقة المستقل  التقييم مكتب إل المشر

   اإلنمائية المساعدة لجنة  بمعايب    االستعانة علينا  يتعي     هل 4.12
 9 ...................................................... تقييماتنا؟ ف 

    هل 4.13
 9 ........................................................................ المقيم؟  مع  للتقييم التوجيهية المبادئ مشاركة ينبغ 

ة  دائًما  تكون  العام نهاية  أن  حقيقة مع التعامل يمكننا  كيف  4.14     الصعب  من  يكون  عندما   للغاية، مزدحمة  فبر
  من  كثب    ف 

األخرى؟  األعمال رأس  عىل  التقييمات مع  التعامل األحيان

 9 

ا   التقييم مدير   سيكون  هل 4.15
ً
ا   موظف

ً
وع؟   كل  مع  ذلك سيتغب   أم ثابت  10 ........................................................ مشر

 10 ...................ممكنة؟  غب    الميدانية راتالزيا  تكون  عندما   متعددة  مصادر  من  البيانات  عىل  الحصول يمكننا  كيف  4.16

 10 ......................................................................................................... ……التقييم جودة تقدير .5

وع؟  جودة  ضمان بوابة مع التقييم مصادر  فيمركز   التقييم لربط  إمكانية هناك  هل 5.1  10 ................................. المشر

 10 ........................................................................................... الجودة؟  ضمان  عملية  دعم  يمكننا  كيف  5.2

 10 ........ للتقييم؟   كمدير   يعمل  يكن لم  إذا  ، الجودة لضمان والتقييم المتابعة مسؤول  مختص/  به  يقوم  الذي الدور  ما  5.3

   من  هل 5.4
وط جودة  من التأكد   يتم بحيث  خطوتي    من   مكونة عملية   لديك  تكون أن  المنطقر   قبل  المرجعية  الشر

 10 ......................................................................................................................... التقييم؟  تنفيذ  إل االنتقال

   الرئيسية الجودة اهتمامات  ما  5.5
 11 .................................................................. للتقييم؟  المختلفة المراحل ف 

 11 ..19-كوفيد .6

   الرئيسية النقاط ما  6.1
 11 ........................................ ؟ 19-كوفيد  سياق مع  تقييماتنا  تكييف  عند  مراعاتها   تجب  التر

 12 .................................................. ؟ 19-كوفيد  بسبب  التقييم خطط أولويات ترتيب  إلعادة معايب   هناك  هل 6.2
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   كيف  6.3
 12 ................................................................................................ التقييمات؟  بي    الجمع  يمكنت 

    هل 6.4
ات توثيق علينا  ينبغ     بال كوفيد  المتعلقة التغيب 

 
امج ف وعات  البر  12 .................................... القطرية؟  والمشر

ك،  تقييم إلجراء  نخطط  كنا  6.5 وعات بعض  تحصل أن الممكن  من   ،19-كوفيد  بسبب  ولكن مشبر   دون  تمديد   عىل  المشر

وعات.  انتهاء  تواري    خ تختلف وقد  تكلفة  12 ..................................................... تقييم؟  بإجراء   ذلك  بعد   نقوم كيف   المشر

امج إعداد  طرق بعض  تكييف   تم 6.6     ماذا   . 19- كوفيد  بسبب البر
وعات؟  لتقييم بالنسبة  ذلك يعت   12 .................. المشر

 13 .......................................................................... الوطنية؟  التقييم  قدرات مبادرة مؤتمرات  ستستمر   هل 6.7

 13 ...................................................................................................... األخرى  والقضايا األسئلة. 7

وعات  تقييمات  تكون لماذا  7.1  13 .............................................................................. إلزامية؟  التجريبية  المشر

  التنمية  أهداف وتقييمات   لوطنيةا  التقييم قدرة تعزيز  بكيفية المتعلقة  الجوانب  للتقييم  التوجيهية المبادئ تتناول  هل 7.2

 13 المستدامة؟ 

    طريقة  أفضل ما  7.3
   التقييمات تقارير   جودة تقييم  أجل من قدًما   للمض 

  تتبع  ال  عندما  المانحة، الجهات تجري  ها   التر

ورة؟   توقعاتنا  بهم  الخاصة  التقييم عمليات أو   التوجيهية المبادئ  13 بالض 

  وممارسات والسياقات البلدان عبر   المعلومات مشاركة  لتعزيز  ولمشاركتها  التقييم تقارير   عىل  العثور  يمكننا   أين 7.4

   البلدان أو  نمًوا  األقل  بالبلدان  يتعلق فيما  المثال، سبيل عىل  التقييم،
 
اع بعد   ما  مرحلة  ف    البلدان أو  الب  

    التر
  أزمات من   تعائ 

 13 إنسانية؟ 

 14 ......................................................... المعلومات؟  صحة  من  للتحقق المتابعة بيانات استخدام يمكننا   هل 7.5

عد  7.6
ُ
   االستثمارات ت

   ولكن  مهًما، أمًرا  المتابعة ف 
  هو  التقييم إجراء  هل  للمتابعة.  بيانات تتوافر   ال   األحيان من كثب    ف 

   لالستثمار   المناسب الوقت
 14 البيانات؟  من النوع هذا  جمع  ف 
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 المصالح  وتضارب األخالق  .1
نامج  الخاص  للتقييم   األخالقية  التوجيهات  أحدث  ما  1.1     المتحدة  األمم  ببر

  لألمم  التابع  التقييم  وفريق  اإلنمائ 

 المتحدة؟ 

.  المبادئ التوجيهية األخالقية للتقييم الخاص بفريق التقييم التابع لألمم المتحدة، قام فريق التقييم التابع لألمم المتحدة بتحديث  2020في عام  

التقييمات ويجرونها لألمم  ينظمون  الذين  أولئك  اإلدارية، فضالا عن  والهيئات  المتحدة  األمم  قادة كيانات  إلى دعم  الوثيقة  تهدف هذه 

 هذه الوثيقة على ما يلي: المتحدة، لضمان استرشاد ممارسات التقييم اليومية بمنظور أخالقي. تحتوي 

 أربعة مبادئ أخالقية للتقييم؛  •

 مبادئ توجيهية مصممة لقادة الكيانات والهيئات اإلدارية ومنظمي التقييم وممارسي التقييم؛  •

 الذي يتعين على جميع المشاركين في التقييمات التوقيع عليه.  بااللتزام بالسلوك األخالقي الوارد في التقييمتعهد  •

 

اك يمكننا  هل 1.2 وع مسؤول  سابق/  موظف  إشر     للمشاركة  مشر
 القطري؟  برنامجنا   تقييم ف 

 

ِّمين  ينبغي  ال"  للتقييم،  التوجيهية  للمبادئ  وفقاا  إنه  إذ  ال،   أو   المخرجات  أو  البرنامج،  المشروع/   في  ساهموا  أو   عملوا  قد  يكونوا  أن  للمقي 
  شكل   وبأي  وقت  أي  في  التقييم  قيد  المستدامة  التنمية  مجال  في  للتعاون  المتحدة  األمم  اإلنمائية/إطار  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  إطار
 القطري.  المكتب لدى يعمل كان وطني مستشار إشراك ننصح ال  الحالة، هذه في  لذلك "،األشكال من

 

اك يمكننا  هل 1.3 م إشر وع/  مقيِّ وع تنمية لدعم قطري  برنامج مخرج/  مشر نامج المخرج/  /  المشر   القطري  البر

 الالحق؟ 
 

 أو   المحتملة  المستقبلية  المشاركة  بسبب  المصالح  تضارب  مسألة  بوضوح  يذكر  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  من  4.3.5  القسم  ألن  ال،

ِّمين  أن  من  البرنامج  وحدات  تتأكد  أن  "يجب  :التوظيف    وحدة   إلى  به(  لها  عالقة  ال  أو  التقييم  بموضوع  )مرتبطة  خدمة  أي   يقدموا  لن   المقي 
ِّمون   يشترك  أال  ينبغي  القريب.  المستقبل  في  تقييمه  يتم  الذي  المخرج  أو  بالمشروع  الخاصة  البرنامج ا  الُمقي   أو   برنامج  تنفيذ  في  الحقا
 "  بتقييمها قاموا التي المشروعات من التالية للمراحل كمصممين المقي مين إشراك ينبغي ال وبالمثل،  تقييمهم. محل كان مشروع

 

وط  إل  التال    البيان   الزمالء  بعض   يضيف 1.4   المتوقع  من"  التنفيذ   ترتيبات  بموجب   للتقييم  المرجعية  الشر

م  يرافق  أن وع  أعضاء  كبار   أحد   المقيِّ   اإليضاحات  تسهيل  أجل  من  االجتماعات  خالل  األقل  عىل  المشر

ورة  عند   وتقديمها      المتحدة  األمم  برنامج  ومعايب    قواعد   تطبيق  وسيتم  الض 
  ". بالتقييم   الخاصة  اإلنمائ 

 وقواعده؟  التقييم أخالقيات مع  هذا  يتعارض  هل
 

  نوايا   لديهم  كانت   وإن  حتى  المصلحة،  أصحاب  اجتماعات  في   المقي مين  إلى  االنضمام  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  لموظفي  ينبغي  ال

  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  وجود  فإن  وبالمثل  للتقييم.  التوجيهية  المبادئ  من  4.4.4  القسم  في  بوضوح  مذكور  هذا  حسنة.

  أصحاب   هوية  وإخفاء   السرية  يضمن  الذي  المتحدة،  لألمم  التابع  التقييم  بفريق   الخاص  ( 3.2)المعيار   ومعاييره  التقييم  قواعد  مع  يتعارض

 مقابلتهم.  تتم الذين المصلحة 

 

 للتهديد.  ومصداقيتها التقييمات استقاللية عرضستت  وإال بوضوح، القطرية للمكاتب ذلك ذكر ويجب 

 

 التقييم  أنواع 2
 

 تقييمات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 

   . 2020  عام  طوال   اإلنترنت  عبر  والندوات   2019  لعام  اإلقليمي  التدريب   خالل   شيوًعا   األكثر  األسئلة  بعض   بالتفصيل  يذكر   : 7  القسم

 المالحق.  في اإلنترنت  عبر الندوة لتسجيالت  روابط توجد

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.unevaluation.org/document/download/2787&data=04|01|richard.jones@undp.org|0096b22b4a394fb04fbb08d88c92916b|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637413908420710474|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=f2y91gKHsg9zWluzxbM8miaiX4p5SlEiNzGma48nJ3s=&reserved=0
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    هل 2.1
    للتعاون  المتحدة  األمم  إطار   تقييمات  إدراج  ينبغ 

    المستدامة  التنمية  مجال  ف 
  برنامج  تقييم  خطط  ف 

،  المتحدة  األمم  
نامج  القطرية المكاتب تعد  لم  عندما  اإلنمائ     المتحدة األمم لبر

 عنها؟   مسؤولة اإلنمائ 
 

 المتحدة   لألمم  المقيم  المنسق  مكتب  أن  ندرك  ونحن  .بالمكتب  الخاصة  التقييم  خطط  في  UNSDCF  تقييمات  إدراج  في  االستمرار  يرجى

  مجال   في  للتعاون  المتحدة  األمم  عمل  إطار  تقييمات  جودة  بتقييم  اآلن  بعد  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يقوم  لن  لذلك  ونتيجة  اآلن،  يديرها

 المستدامة. التنمية

 

 برنامج   تستهدف  التي  اإلدارة  واستجابات  التوصيات  تلكتحميل  ينبغي  ولكن  التقييم،  مصادر  مركز  إلى  النهائية  التقييمات  تحميل  ينبغي 

 التقييم. مصادر مركز خالل  من فقط اإلنمائي المتحدة األمم

 

 

 تقييمات البرنامج القطري الالمركزي

 

نامج وثيقة  تقييمات  تكون  هل  2.2  إلزامية؟  القطري البر
 

 للبرنامج   المركزي  تقييم  شكل  في  يأتي  أن  يمكن  والذي  الجديد  القطري  البرنامج  وثائق  مع  السابق  القطري   للبرنامج  تقييم  إرفاق  ينبغي 

 المستقل. التقييم مكتب وتنفيذ بقيادة مستقل قطري برنامج تقييم أو القطري، المكتب من بتكليف القطري

 

 برنامجه.  تنفيذ أثناء المسار  تصحيحات إجراء من القطري  المكتب سيمكن  القطري للبرنامج المدة منتصف تقييم إن 

 

ا  القطرية  المكاتب  تنظر  قد  أكثر  نتائج  إلى  المخرجات  تقييمات  تؤدي  ما  غالباا  المدة.  منتصف  مراجعة  من  بدالا   المخرجات  تقييم  في  أيضا

 التالي.  القطري البرنامج لتخطيط المخرجات تقييم تنتاجاتاس استخدام ذلك بعد يمكن المرغوبة. التغييرات على تركز ألنها أهمية،

 

  خاصة   ،19-كوفيد  عن   الناجمة  التغييرات  تعكس   أن  الضروري   فمن   الوقت،   هذا   في  القطري  لبرنامجك  المدة  منتصف  مراجعة   أجريت  إذا

  البرنامج  إنجازات  على  كبيرة  اتتأثير  ذلك  لكل   سيكون   المشروعات.  في  تأخيرات  حدثت  أو  للبرامج  إعداد   إعادة  أي   إجراء  تم  إذا

 القطري. 

 

  ويعمل  القطري،   برنامجنا   تقييم   فريق   قائد   ليكون  الجودة   مضمون   دول    استشاري   عىل   العثور   يمكننا   كيف  2.3

 المؤسسية؟  للخدمة مقدمة  جهة  مصدرهم يكون  وطنيي    استشاريي    ثالثة  من  مكون فريق  مع
 

  درجات   على  حصلت  التي  التقييمات  على  العثور  أجل  من  التقييم   مصادر  مركز  إلى  الرجوع  في  المقي مين  عن  البحث  طرق  إحدى  تتمثل 

 التقييم   مكتب  أعد     المخرجات.  تقييمات  أو  القطري  للبرنامج  الالمركزي  التقييم  في  سيما  ال   الجودة،  تقييم  في  للغاية  مرضية  أو  مرضية

   1بخطوة.  خطوة الغرض لهذا التقييم مصادر زمرك استخدام " بها يمكن التي "الطريقة تبين مذكرة (IEO) المستقل

 

ا  ترغب  قد   المقي مين،  عن  العالمية  السياسة شبكة/  essRExp  قائمة  إلى  للوصول   والبرامج  السياسات   دعم  مكتب  إلى  الرجوع  في   أيضا

    ال. أم إقليمية قائمة هناك كانت إذا عما اإلقليمي لتقييما مسؤول مختص/ واسأل

 

 العالمي  البيئة مرفق تقييمات

 

   العالم   البيئة مرفق تقييمات  تسود  لماذا  2.4
 والتنفيذ؟   التقييم خطط   ف 

 

  مراجعات   وتكون  والكبيرة،  المتوسطة  العالمي  البيئة  مرفق  مشروعات  لجميع  إلزامية  العالمي  البيئة  لمرفق  النهائية  التقييمات  تكون 

  مخصصات   المدة  منتصف  وتقييمات  النهائية  العالمي  البيئة  مرفق   تقييمات  لجميع  تكون  الكبيرة.  المشروعات  لجميع  إلزامية  المدة  منتصف

 واضحة  مالية

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04|01|richard.jones@undp.org|63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637411775888218503|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BYJQ43hc+tXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY=&reserved=0
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ض  من  الذي  ما  2.5     النهائية/الختامية،  التقييم  توصيات  حيال  به  نقوم  أن  المفبر
  قديمة،  تكون  ما   غالًبا   والتر

وع اكتمال عند   وانتهائه؟ المشر
 

ا   لديك  سيكون  النهائية   بالتقييمات  خاصة  بصورة   هذا  وينطبق  المشروعات.  بإنهاء  يتعلق  فيما  خاصةا   التوصيات،  توقيت  في  مشكلة  دائما

ا  عدداا   أن  سترى  ذلك،  ومع  العالمي.  يئةالب   لمرفق  ا.   متكرر  التوصيات  من  كبيرا ا   تظهر  التي  المشكالت  بعض  تكون  قد   أيضا ا   مرارا   وتكرارا

 المكتمل   بالتدخل  أو  بعملك  مرتبطة  ليست  المشكالت  هذه  أن  تعتقد  قد  أنك   من  الرغم  على  لذلك،  الجديدة.  البرامج  بتصميم   كبيرة  صلة  ذات

 جديدة.   مشروعات بتصميم الخاصة المعرفة تلك بقيمة االستهانة ينبغي فال مباشرة، بصورة

 

   الجودة  تقييم  عملية من العالم   البيئة مرفق  تقييمات   استبعدت هل 2.6
؟  المتحدة  األمم  برنامج  ف   

 اإلنمائ 
 

 جودة   بتقييم   نقوم  فإننا  ذلك،  ومع  المستقل.  التقييم  مكتب  خالل  من  العالمي  البيئة  لمرفق  المدة  منتصف  مراجعات  جودة  تقييم   يتم  ال 

  تقييم  تصنيفات  درجات  من  اإلضافي  التحقق  إلى  باإلضافة  نفسها،  الجودة  ضمان  عملية  خالل  من  العالمي  البيئة  لمرفق  النهائية  التقييمات

ا   الخارجيون  المراجعون  يقوم   حيث  العالمي،  البيئة  مرفق  تقييمات  جودة   لتقييم  إضافياا   وقتاا  نوفر   لذلك،   العالمي.  ةالبيئ   مرفق    بمراجعة   أيضا

  إذا  مما بالتحقق الجودة مراجعو يقوم المدة(. منتصف ومراجعات البرنامج تنفيذ )تقارير الصلة ذات األخرى والتقارير المشروع وثائق

    فقط. المنقحة الدرجات في العالمي البيئة مرفق وينظر ال، أم المقيِّ م منحها التي الدرجات على يوافقون كانوا

 

 تتماشى   أنها  كما  المراحل.  جميع   في  والمسؤوليات  األدوار  وتحدد  تفصيالا   أكثر  وتعتبر  ،النهائية  للتقييمات  حديثاا  محدثة   توجيهات   تتوفر

  جودة   ستتحسن   الحظ،  لحسن  عالمي.ال  البيئة  لمرفق   التابعة  التقييم  وسياسة  اإلنمائي  المتحدة   األمم  برنامج  لتقييم  التوجيهية  المبادئ  مع

 الجديد. التفصيلي التوجيه  هذا بفضل النهائية التقييمات

 

 واألثر  المخرجات تقييمات

 

  تقييمات من  المزيد  تحقيق   يمكننا  كيف   فائدة؟ أكب   وتقييماتنا  مراجعاتنا  لجعل  به  القيام  يمكننا  الذي  ما  2.7

 واألثر؟  المخرجات
 

  ال    المرجعية. الشروط  في  بوضوح  هذا ينعكس أن يجب واألثر، المخرجات مستوى على المستوى عالية نتائج على الحصول  أجل من 

  اإلجمالية   والمخرجات  النواتج  بين  الموجودة  الروابط  على  أكثر  تركز  أن  ينبغي  بل  والنواتج،  األنشطة  إلى  التقييمات  تنظر  أن  ينبغي

 وتقارير   األولية،  )التقارير  التقييم  إدارة   عملية  خالل   الروابط  تلك  إقامة  من  تأكدوال  التركيز  في  االستمرار  المهم  من  سيكون  األثر.   وأهداف

 المسودات(. 

 

وعات   من   العديد   يغط    للمخرجات  معقد   تقييم   إلجراء  بها   الموىص  والتكاليف  التوقيت   ما  2.8   ويتطلب  المشر

 دولًيا؟  استشارًيا 
 

.  تحديدها   يتم  ما  غالباا  الميزانيات  أن   في  هنا  المشكلة  تكمن    لميزانيتنا  وفقاا  التقييم  فريق  سنؤسس  التقييم،  عملية  من  الحق  وقت  في  أوالا

ا  50  إلى  30  تحديد  التقييم،  لنطاق  وفقاا  المتوقع،  ومن  الالزمة.  األيام  لعدد  كافية   أموال  لدينا  ليست  أنه  ونكتشف   المخرجات.   لتقييم  يوما

ا  650  يبلغ  يومي  أجر  بمتوسط  لشخصين  بالنسبة  لذلك،  تبلغ  ميزانية  القياسي   المخرجات  تقييم  فسيتطلب  اليوم،  في  للفرد  أمريكياا  دوالرا

 أمريكي. دوالر 50000  حوالي

 

 التقييمات.  أنواع لجميع والميزانيات المرجعية الشروط على أمثلة التقييم مصادر مركز يذكر

 

ا   ولدينا   العام،   هذا   للمخرجات  تقييمات  ثالثة   إلجراء  نخطط  نحن 2.9
ً
نامج   تقييم   أيض   المستقل  القطري  البر

   هل  المجدول. 
   االستمرار  لنا   ينبغ 

     حذفها؟  يمكن   أم المخرجات تقييمات إجراء ف 
 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pd
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  القطري   البرنامج  تقييم  مع  تزامناا  المخرجات  تقييمات  القطري   المكتب  أجرى   إذا  واالستنتاجات   العمل   في   ازدواجية   هناك  تكون  قد

ا   ستغطي  والتي  المستقل،   البرنامج  لتقييم  الرئيسي  المقي ِّم  مع  األمر  هذا  مناقشة  ينبغي  ذلك،  ومع  التفصيل.  من  بشيء  المخرجات   أيضا

 اإلقليمي.  والمكتب  القطري  والمكتب المستقل، القطري

 

 االفتراضية  التقييمات

 

   بالتقييم  المقصود  ما  2.10
اىص      وماذا  االفبر

 عملًيا؟   يعت 
 

    .بُعد عن بالمقابالت مقرونة متعمقة مكتبية مراجعة إلى نشير فإننا "افتراضي"، تقييم عن نتحدث عندما 

 

  لمجلس  السنوي االجتماع ومالحظات السنوية ربع المشروع تقارير ذلك في بما المتاحة، الوثائق بجميع تزويدهم إلى المقي ِّمون سيحتاج

ا  المهم  من  العمل.   وخطط   السنوية  التقارير  فقط  وليس  المشروع،  إدارة   الكامن   المنطقي  السبب   وشرح  للمقي ِّمين  مفصلة  بيانات  تقديم  أيضا

 وراءها. 

 

  المصلحة   أصحاب  مع  بُعد  عن   المقابالت  من  أسهل  وزمالئهم  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  مع  بُعد  عن  المقابالت  تكون  قد 

  اإلنترنت برامج على االتفاق للتقييم التخطيط مرحلة في المهم من سيكون واالتصاالت. اإلنترنت إلى الوصول إمكانية بسبب اآلخرين،

 الهاتف  عبر  المقابالت  إجراء  يمكن  وبالطبع،  البلد.  لسياق  المناسبة  البرامج  من  ذلك  إلى  وما  Zoomو  Skype  مثل  ،استخدامها  يجب  التي

ا.  المصلحة.  أصحاب لجميع المحمولة، الهواتف أرقام تشمل محدثة، هاتفية قوائم لديك تكون أن للغاية المهم من لذلك، أيضا

 

ا  افتراضي،  تقييم  إجراء  الصعب  من   تحديات  هناك  ستكون  .فيه  والمشاركة  بالتقييم  االقتناع  إلى  حاجةب   المصلحة  أصحاب  ألن  نظرا

  على تؤثر أن يمكن التي والفجوات أطول، فترة خالل تمتد المقابالت ألن العقود وتمديد متاحين، األشخاص يكون ال عندما التأخير مثل

 ومصداقيته.  التقييم استخدام قابلية

 

  يكون   قد  والوطنيين.  الدوليين  المقيِّ مين  بين  الفريق  ديناميات  أو  /  و  التقييم  فريق  تكوين  في  المحتملة  االختالفات  هو  اآلخر  التحدي 

  الدوليين  المقي ِّمين  بين  فيما  بوضوح  المختلفة  واألدوار  المهام  تحديد  للغاية  المهم  من  األشخاص.  من  للعديد  جديداا  االفتراضي  النهج

 المرجعية.  الشروط  في والوطنيين

 

ا  علينا  يجب  المرونة،  ميةأه  من  الرغم  على   بروتوكوالت   التقييم  يتبع  أن  يجب  لذلك،  .مصداقية  ذات  تقييماتنا  تظل  أن  ضمان  أيضا

 بُعد. عن التقييمات إجراء كيفية حول  توجيهات أصدرنا لقد إجرائها. كيفية ويسجل للغاية، واضحة

 

 التقييم  خطط  3
 

 ؟19- كوفيد  أثناء بنا  الخاصة  التقييم خطط   تعديل  يمكننا  كيف  3.1
 

 إعادة   في  ننظر  أن  ينبغي  لذلك،  قريب. وقت    أي  في  طبيعتها  إلى  األمور   تعود  لن  ،19- كوفيد  عن  حالياا  لدينا  التي  المعلومات  إلى  بالنظر

 . 2022  لعام الخطط  ومراجعة ،2021  لعام بنا الخاصة التقييم خطط هيكلة

 

 بالفعل  نريد  ما  في  نفكر  أن  ينبغي  بأكملها.  التقييم  خطط  إلى  حقاا  ننظر  أن  ينبغي  بل  أخرى.  إلى  سنة  من  التقييمات  تغيير  فقط  ينبغي  ال 

ا،  للمضي  عملنا  إلرشاد  لدينا  والمشروعات  البرامج  مجموعة   من  عليه  الحصول   الجديدة   التدخالت  أو  المستمر  بالعمل  يتعلق  فيما  سواء  قدما

 برامجنا.  لدعم ضرورية  ستكون والتي ،19- كوفيد تدخالت  تقييم بكيفية تتعلق جديدة  مجاالت إلى هذا سينقلنا .19- بـكوفيد قةالمتعل

 

امج  تقييم   لخطة  السنوية  المراجعة   عىل  المؤسس    الطابع   إضفاء  يمكننا   هل 3.2   جعل ن   بحيث   القطرية   البر

   القطري  المكتب عمل خطة بمناقشة  الخاص  الجزء هذا 
 العام؟  ة بداي   ف 

 

  خطة   بمراجعة  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  في  نوصي  القطري.  المكتب  عمل  خطة  مناقشات  في  التقييم  خطة   إدخال  إلى  بحاجة  نحن  نعم، 

 بك.  الخاصة التقييم لخطة المدة منتصف مراجعة بإجراء نوصي كما عام.  كل بداية في بك الخاصة التقييم
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ا  ونحتاج   للمكاتب  التشغيلية  العمليات  ضمن  ذلك  على  الرسمي   الطابع  إضفاء  كيفية  ومعرفة  اإلقليمية  والمكاتب  المراكز   مع  العمل   إلى  أيضا

 القطرية. 

 

 

وع  تقييمات  من  العديد   دمج  يمكننا   هل 3.3     لها   المخطط  المشر
وعات  بمجموعة  تتعلق  والتر   واحدة   مشر

(  ) portfolio oneوعات مجموعة  تقييم  داخل  ؟واحدة  مشر
 

 تغيير  الممكن  من  كان  إذا  عما   واالستفسار  مانحة  جهات  أي  مع  التواصل  المفيد  من  سيكون  الحالة،  هذه  مثل  في  بذلك.  القيام  نكميمك  أجل، 

 ستتسم   المانحة  الجهات  غالبية  أن  افتراض  يمكن  التخصصية.  التقييمات  أو  المخرجات  تقييمات  إلى  لها  المخطط  المشروع  تقييمات

 صعبة. ال األوقات هذه في بالمرونة

 

 المدة.  منتصف وفي نهائية فردية تقييمات يتطلب  العالمي البيئة مرفق يزال ال 

 

وعات  إلزامية الجديدة التقييم  متطلبات هل 3.4 وعات لجميع  أم  فقط،  الجديدة للمشر  الجارية؟  المشر
 

ا  الجديدة  المشروعات  لجميع  إلزامية  الجديدة  التقييم  متطلبات  تكون  ا  تنظر  أن  بشدة  نوصي  لكننا  ،2019  يناير  من  بدءا  إلى   أيضا

  والبرامج   المشروعات   هذه  من  للتعلم  كبيرة  فرصة   هناك  أمريكي.  دوالر  5000000  عن  ميزانياتها  تزيد  التي  الجارية   المشروعات

 التفاصيل. من لمزيد للتقييم التوجيهية المبادئ من 3و  2 القسمين انظر عنها. والمساءلة 

 

 يحتاج   والبرامج  المشروعات  أنواع  من  نوع  أي   ومعرفة  باستمرار  بك  الخاصة  التقييم  خطط  مراجعة  المهم  من  سيكون  المنطلق  هذا  ومن

ا  المفيد  من  إجرائه.   وكيفية  التقييم،  إجراء  إلى   المشروع،   تقييمات  من  العديد  إجراء  من  بدالا   بك.  الخاصة  التقييمات  أولويات  تحديد  أيضا

 الحاجة.  حسب التخصصي، التقييم أو المخرجات أو المشروعات وعةمجم إلى النظر يمكنك

 

    التقييمات  جميع   إدراج   يجب  هل 3.5
ا   يجب  هل  التقييم؟   خطة   ف 

ً
    التقييمات  إدراج  أيض

  الجهات  تقوم   التر

 وإجرائها؟  بتمويلها  المانحة 
 

  األمم  فريق  بإجرائها  يقوم  عندما   حتى  التقييم،  خطة  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  فيها  يشارك  التي  التقييمات  جميع  إدراج  يجب  نعم، 

 جميع   إدراج  حالة  في   إال  تقييمه  يتم  لما  كامل  تصور  على  الحصول   يمكننا  ال األوروبية.  المفوضية  أو   المقيم  المنسق  أو  القطري  المتحدة

 فقط.  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يديرها التي التقييمات تلك جودة نقيم فإننا ذلك، ومع التقييمات.

 

  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  يساعد  ذلك  أن  إذ  بك،  الخاصة  التقييم  خطة  في  احةان الم  الجهات  أجرتها  التي  التقييمات  إدراج  يتوجب

ا  يجب  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  ببرنامج  الخاص  التقييمي  البرنامج  نطاق   فهم  على  المصلحة  وأصحاب   المشتركة،   التقييمات  إدراج  أيضا

 إجراؤها.  تم التي المشتركة  التقييمات تتبع على يساعدنا هذا ألن

 

وعات  تقييمات  من  العديد   القطري  المكتب  يضم 3.6     بما   العام،   هذا   لها   المخطط  المشر
  من  مجموعة  ذلك  ف 

،   البيئة  لمرفق  اإللزامية   التقييمات   حذف  يمكننا   هل  بعضها.   جدولة  إعادة   إل  نحتاج   وقد   العالم 

   التقييمات
   اإللزامية  مستوياتال دون تكون  التر

    قييم؟للت  التوجيهية المبادئ حددتها  والتر
 

  إلى   الحاجة  إللغاء  وليس  األكبر،  المشروعات  تقييم  لضمان  المستويات  وضع  تم  المستوى.  دون  تكون  التي  التقييمات  بحذف  نوصي  ال

 األصغر.  المشروعات تقييم
 

 تقييم  لكل  البالغة  األهمية  في  والنظر  والتقييم،  للمتابعة  اإلقليمي  المسؤول  المختص/  مع  بك  الخاصة   التقييم  خطة  مراجعة  عليك  نقترح

  في   دمجه  من  تتمكن  قد  وما  جدولته،  إعادة  يمكن  وما  إلزامي،  هو  فيما  النظر  ينبغي  النقطة،  تلك  على  وبناءا   اإلدارية.  القرارات  التخاذ

 مشروعات.  مجموعة تقييم أو تخصصي تقييم إطار
 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
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 للغاية؟  فعالة  التقييم  وعات مشر   مجموعة   تكون عندما  حتر  عام،  كل  تقييم  خطة  تقديم   علينا  يتعي    هل 3.7
 

تتم الموافقة على خطة التقييم وتحميلها في بداية فترة البرنامج القطري. وينبغي مراجعة ذلك كل عام لمراعاة التغييرات واحتياجات  

من خالل مركز   التقييم في مجموعة مشروعات وحدة البرنامج. ليست هناك حاجة لتقديم خطة تقييم رسمية جديدة. تتم إدارة المراجعات

 مصادر التقييم.

 

   التقييم  انتهاء تاري    خ  لتغيب    به  القيام عىل    يتعي    الذي  ما  3.8
 تمديده؟  أو  الخطة ف 

 

  مسؤول   مختص/  قوم ي وس  التغيير.  مبرر   المنطقي/  السبب   إلى   باإلضافة  التقييم  مصادر   مركز   في  المطلوبة  التاريخ  تغييرات  بإجراء   قم

  مصادر   مركز  إلى  التقييم  خطة   تحميل  كيفية  حول  قصير  فيديو  ومقطع  توجيهات  تتوفر   عليه.  والموافقة  ذلك  بمراجعة  ياإلقليمي   التقييم

 التقييم. 

 

؟  أمنية ألسباب  نتيجة   تقييم  إلغاء يمكن  هل 3.9
ا
 مثًل

 

  اإللغاء   عمليات  تحتاج  سوف  فقط.  استثنائية  لظروف  وفقاا  ولكن  التقييم   مصادر  مركز  خالل  من  التقييم  خطة  من  التقييمات  إلغاء  يمكن  نعم،

  القسم   انظر   .اإلقليميي  التقييم  مسؤول  مختص/  خالل  من  عليهما  والموافقة  مراجعتهما  تتم  منطقي،  وسبب  ومفصل  واضح  تبرير  إلى

 الخطة.  من تقييم حذف  مبررات حول المعلومات من لمزيد للتقييم لتوجيهيةا المبادئ من 3.8

 

 التقييم  تنفيذ 4
 

 التقييم ميزانية

 

انية  مواءمة  يمكننا   هل 4.1   تطبيقها   أجل  من  نحتاج  قد   مختلفة  منهجية  لتطبيق  المثال  سبيل  عىل  التقييم،  مب  

كة  أو  مختلف  مستشار  إل  مختلفة؟   شر
 

 القيود بعض  هناك تكون قد ولكن للتقييم، ضرورياا ذلك كان حسبما الميزانية استخدام يمكن المستقل، التقييم بمكتب األمر يتعلق ما بقدر

   بُعد. عن البيانات جمع أو االستشاريين أتعاب وحتى السفر حيث من المثال سبيل على الميزانيات، لتغيير اإلدارية

 

انية  لدينا   نكن   لم   إذا   به   القيام   يمكننا   الذي   ما   للتقييم؟   األموال  توافر   ضمان  يمكننا   كيف  4.2  للتقييم؟   كافية  مب  
 

 غالبية   إنفاق   عدم  لضمان  منفصلة  التقييمو  المتابعة  بميزانيات  االحتفاظ  المهم  من  المشروع.   تصميم  مرحلة  في  التقييم  ميزانية   تحديد  يجب 

 للتقييم. المشروع نهاية في يكفي ما وإبقاء المتابعة، على األموال

 

  دوالر   50000  إلى   دوالر  30000  من  يساوي  بما  أموال  تخصيص  على  قادرة  تكون  أن  ينبغي  مرتفعة،  المشروع  ميزانية  كانت  إذا 

 للتقييم. 

 

  صة المخص  الميزانية  نستخدم  لذلك،  ونتيجة  متأخر،  وقت  في   نخطط   ما  وغالباا  صحيحة.  بصورة  لتقييماتنا  نخطط  ال  األحيان،  من  كثير  في

ا  السؤال  من  بدالا   للتقييم،   ما   منطلق  ومن  )المجال(،  تغطيته  نريد  الذي   وما  المنطقي(،  )السبب  التقييم  إجراء   في  رغبتنا  سبب  عن  مبكرا

 والتكلفة.   المستغرقة المدة تحديد من نتمكن سبق،

 

  جودة   ذا  تقييم  تقرير  على  الحصول  الواقعي  غير  من  دوالر.  5000  من  أقل  لدرجة  للغاية،  المنخفضة   التقييم  ميزانيات  بعض  رأينا  لقد

 المشروع. ولتصميم للنتائج الئقاا تحليالا  ذلك يوفر فلن فقط، الوطنيين المستشارين اختيار تم وإن حتى  المنخفضة. الميزانية بهذه جيدة

 

 تقييم   في  أو  مشروعات  مجموعة  تقييم  في  معاا.  مشروعات  عدة  جمع  في  ترغب  فقد  ما،  مشروع  لتقييم   كافية  ميزانية  لديك  نتك  لم  إذا 

 للمخرجات.  تقييم أو  تخصصي
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  حتى   الصلة،  ذات  الوثائق  توفير  خالل  من  التحضيرية   المرحلة   في   اإلمكان  قدر  المقيم  ودعم  التقييم،  مجال  تقليص  هو  اآلخر  والخيار 

  بعض   كتابة  منهم  واطلب  وضعها،  البرنامج  فريق  من  اطلب  التغيير،  نظرية   توفر  عدم  حالة  في   المثال،  سبيل  على  التركيز.  من  مكنيت 

-كوفيد  لتقييم  الجديدة  التوجيهية  المبادئ  تقدم  كما  المقيم.  مهام  من  األمر  هذا  يصبح  ال  حتى  للمشروع،  الرئيسية  العناصر  حول  المالحظات

 الصدد.  هذا في  الدعم بعض 19

 

  إلزامي.   أمر   وهذا  تقييم،  إلجراء  تخطط  أن  يجب   دوالر   5000000  عن  ميزانيتها  تزيد  التي  المشروعات   جميع  أن  إلى   اإلشارة   المهم  من

 المعلومات.  من لمزيد 2  القسم انظر

 

وعات   من  العديد   يتطلب 4.3 انية  عن  النظر   بضف  تقييم  إجراء  الجديدة  األوروئر    االتحاد   مشر وع  مب     . المشر

 محدودة؟  األموال تكون  عندما  خاصة   ذلك،  حيال  نفعل أن  يمكننا   ماذا 
 

 سبيل   على  مفيداا.  الميزانية  زيادة  كون  احتمالية  سبب  حول  تفسير  تقديم  يمكنك  المانحة.  الجهة  مع  التقييم  ميزانية  مناقشة  عليك  ينبغي 

 زيادة  يمكنهم  لم  إذا  التقييم.  جودة  على  سيؤثر   أنه   أو  كافية،  بصورة  تغطيته  ستتم  المجال   أن  تعتقد  ال  أنك  إلى  اإلشارة  يمكنك  المثال،

  تقليص   اقتراح  يمكنك  كما  ال.   أو   التقييم  لهذا  الميزانية  زيادة  الممكن  من  كان   إذا  عما  القطري   المكتب  في  االستفسار  يمكنك  الميزانية،

 التقييم. أسئلة عدد وتقليل التقييم مجال

 

 مقي ِّم  إيجاد

 

مي     داخليي     بموظفي     االستعانة   الممكن  من   هل 4.4 وعات،  كمقيِّ     عملوا  قد   يكونوا   لم  إذا   للمشر
وع؟  ف    المشر

؟  التقييم   الدعم تقديم   المقيم المنسق مكتب من  للزمالء يمكن  هل  والموظفي  
 

 كافية.  بصورة مستقل كمقي ِّم القطري المكتب أو المقيم المنسق مكتب من بزميل االستعانة تعتبر لن الحظ، لسوء 

 

  المشروع،   مراجعةب   القيام  يمكنك   المتاحة،  المقر  وقوائم  اإلقليمية  القوائم  باستخدام  أخرى  توظيف  عملية  في  المضي  في  ترغب  ال  كنت  إذا

 الشأن.  هذا في  والدعم التوجيه من  المزيد تقديم من اإلقليمي المكتب في الزمالء يتمكن قد  التقييم. من بدالا 

 

 ؟ األكفاء  المقّيمي    لتحديد   الطرق أفضل ما  4.5
 

 عالية.  بخبرة ويتمتع عنه التحري تم  مقيِّ م بتعيين تقوم أن للغاية المهم من التقييم، مصداقية أجل من

 

  يمكنك   التقييم،  مصادر   مركز  في  المناسبين.  المقي مين  على   للتعرف  التقييم  مصادر   مركز   استخدام  كيفية  حول   توجيهية  مذكرة  تتوفر

  على   للتعرف  استخدامها  يمكنو  عنها  التحري   تم  قائمة  على  والبرامج  السياسات  دعم  مكتب  يحتوي  والموضوع.  البلد  حسب  البحث

  المكاتب   لدى  تكون  الحاالت  بعض  وفي  القائمة  هذه   إلى  الوصول  في  مساعدتك  اإلقليمي  لتقييما  مسؤول  مختص/ل  يمكن  المناسبين.  المقي مين

ا  اإلقليمية   تقييم  في  المقيِّ م  خبرة  تفاصيل  توضح  موحدة،  قائمة  منصة  توجد  العالمي،  البيئة  مرفق  لمشروعات  بالنسبة  للمقي مين.  قوائم  أيضا

  وإدارة   البيولوجي،  والتنوع  المناخ،  حدة  من  والتخفيف  المناخ،  تغير  مع  التكيف  مثل  أخرى  موضوعات  إلى  باإلضافة  البيئية،  المشروعات

 . الرئيسية  المكاتب  او  اإلقليمية  والمراكز  القطرية  للمكاتب  متاحة  القائمة  هذه  المحيطات.  ملف  وإدارة  والمياه،  والنفايات،  الكيميائية  المواد

 

  درجات   من  التحقق  على  نشجعك  نحن  متكررة.  بصورة  اختيارهم  يتم  الماضي  في  سيئة  تقييمات  أجروا  الذين  المقي مين  من  حاالت  رأينا  لقد

ا  تواصل  .    اإلمتثال    ومستوى  بالمقي ِّمين  الخاصة  التقييم  مصادر  مركز  في  جودةال  تقييم   قبل.   من  بتوظيفهم  قاموا  الذين  الزمالء  مع  أيضا

 الوقت.  ذلك في  موجودة كانت التي القضايا لمعرفة المعني والتقييم المتابعة مسؤول بمختص/ االتصال يرجى كما

 

ا  ويمكنك    مصادر   مركز  إلى  الرجوع  عندئذ    يمكنك  أحدهم،  اسم  إلى   توصلت  إذا  ما.  بمقي ِّم  يوصون  كانوا  إذا  عما  زمالءك  تسأل  أن  أيضا

  توجيهية   مذكرة  تتوفر  الجودة.  تقييم  درجات  إلى  باإلضافة  به  الخاصة  السابقة  التقييم  تقارير  لىع  واالطالع  المقي ِّم،  اسم  عن  والبحث  التقييم

ا  المقي ِّمون  يشارك   أن  يجب  المناسبين.  المقي مين  على  للتعرف  التقييم  مصادر   مركز   استخدام  كيفية  حول    أو   السابق،  عملهم  عن  نموذجا

 العمل.  جودة  على واالطالع الصفحات بعض قراءة نم تتمكن حتى سابقاا، عليه  عملوا شيء أي أو التقارير، بعض

 

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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ا المهم من الصدد، هذا وفي  والسبب التقييم مجال عامة بصفة تحدد أن  ينبغي للتقييمات. وكافية منفصلة ميزانية مخصصات وجود أيضا

 المقي مين. من المطلوبة الكفاءات سيحدد  بدوره والذي التقييم، ميزانية إعداد أثناء له المنطقي

 

    يشارك  أن  نيويورك  مكتب  من  ما   لشخص  الممكن  من  سيكون  هل 4.6
    لمساعدتنا   المقابلة  عملية  ف 

  إيجاد   ف 

م  مناسب؟  مقيِّ
 

ا  الطلبات،  لجميع  االستجابة  المستقل  التقييم  مكتب  يستطيع  ال  ا  350  حوالي  لوجود  نظرا   اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  في  سنوياا  تقييما

 والكبرى.  الرئيسية التقييمات بعض في المساعدة يمكننا ولكن

 

 االجتماعي والنوع المشتركة  القضايا 

 

؟  بالنوع متعلق  تقييم  إجراء يمكننا  هل 4.7  االجتماع 
 

  شيوعاا،   األكثر  التخصصية  التقييمات  أحد  االجتماعي  النوع  يعد  الواقع،  في  االجتماعي.  بالنوع  متعلق  تقييم  إجراء  تقرر  أن  يمكنك  نعم،

 أسئلة  التقييمات  جميع  تتضمن  أن  ينبغي  ذلك،  إلى  باإلضافة  البرنامج.  مشروعات  مجموعة  عبر  االجتماعي  النوع  إدماج  كيفية  لتحليل

 للتقييم.  التوجيهية  المبادئ في عليه  المنصوص النحو على  االجتماعي، بالنوع متعلقة ييمتق

 

وع  تقييم   يمكن  كيف 4.8     االجتماع    النوع  دمج  فيه  يتم  لم  مشر
ات   مقابل  مناسبة  بصورة  تصميمه  ف    مؤشر

؟  النوع  االجتماع 
 

 يتم  الذي  ما  أو  التقييم  كيفية  حول   جيداا  المقي مين  بتوجيه  نقم  لم  ونحن  كمنظمة.   إدماجه  علينا  ينبغي  كما  االجتماعي  النوع  بإدماج  نقوم  ال 

  م وتقد  بأكملها  التقييم  عملية  في  االجتماعي  النوع  تدمج  المنقحة  التوجيهية  المبادئ  فإن  ذلك،  ومع  االجتماعي.  بالنوع  يتعلق  فيما  تقييمه

 مفصلة.  توجيهات

 

 ينبغي  شديدة.  بدقة  األمر  هذا  إلى  ينظر  أن  للتقييم  يمكن  وتنفيذه،  تصميمه  في  جيداا  االجتماعي  النوع  يراع  لم  مشروع  لديك  يكون  عندما 

 والتوصيات.  والخالصات  االستنتاجات في  وجوده، انعدم أو االجتماعي، النوع جوانب ذكر

 

ا  ساهم   قد  مشروع  لديك  يكون  أن  يمكن  وبالمثل،  هذا   يتجاهل   مقيِّ م  مع  ولكنه  المرأة،  وتمكين  االجتماعي  النوع  في   المساواة   في  كثيرا

 االجتماعي. النوع ألسئلة الجودة ضمان تصنيف انخفاض إلى يؤدي ما الجانب،

 

  على   ينص  عام  كبيان  رجعيةالم  الشروط   في   االجتماعي  النوع  يظهر   ما  غالباا  ثابتة.   قضية  التقييمات  في  االجتماعي  النوع   إدراج  يعتبر 

  محددة   تقييم  أسئلة  توجد  األحيان،  بعض  في  االجتماعي.  بالنوع  تتعلق  محددة  تقييم  أسئلة  أي  دون  االجتماعي"،  النوع  مراعاة  "تجب  أنه

 أو   لفقرا  من  للحد  برنامج  لديك   يكون  أن  يمكن  أنه  المدهش  من  معالجتها.  كيفية  حول  توجيهات  دون  ولكن  االجتماعي،  بالنوع  متعلقة

 التقييم  تقرير  أو  المرجعية  الشروط   في  االجتماعي  النوع  ذكر  يتم  لم  حيث  شخص"،  أي  إغفال  و"عدم  بالمساواة  يتعلق  العيش،  لكسب

 النهائي. 

 

 مدير  يتحمل  إذن  النهائية،  و/أو   األولية  المسودة  تقرير  في  االجتماعي  النوع  المقي م  تجاهل  إذا  التقييم.  مدير  دور  على  التأكيد  يجب  وهنا

 المرجعية.  الشروط في تحديده تم أنه  بافتراض إدراجه، وطلب المقيم إلى العودة مسؤولية التقييم

 

كة القضايا  بشأن فعله يمكن  الذي ما   4.9    المفقودة األخرى المشبر
  اإلنسان حقوق  روابط مثل التقييمات، ف 

 المستدامة؟ التنمية وأهداف والفقر 
 

  بضمان   تتعلق  مسألة  فهذه  كافية،   بصوره  تناوله  يتم  لم  أو  النهائي  التقييم  تقرير  في  مفقوداا  األخرى  المشتركة  القضايا  تحليل  كان  إذا 

 في  ومتابعتها  المرجعية   الشروط   في  مناسبة  بصورة   المشتركة  القضايا  مجال   تحديد  يجب  االجتماعي،  النوع   قضايا  غرار  وعلى    الجودة. 

 النهائي.  التقييم وصياغة األولي التقييم تقرير عمليات
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   االجتماع   النوع مستشاري   استشارة ضمان  يمكننا  هل 4.10
 وتنفيذه؟  التقييم إعداد  مراحل من ما  مرحلة ف 

 

 التقييم.  عملية بداية في  خاصة لديك، التنسيق جهة أو االجتماعي النوع مستشار إشراك للغاية  الجيدة الممارسات من سيكون نعم، 

 

 عام 

 

وط  إرسال علينا   يتعي    هل 4.11 وع لتقييم  المرجعية  الشر  عليها؟  للموافقة  المستقل التقييم  مكتب إل  المشر
 

 من  أو  مباشرة،  بالتقييم  المعني  اإلقليمي    المسؤول  المختص/  مع  المشروع  بتقييمات  الخاصة  المرجعية  الشروط  مشاركة  ينبغي  بل  ال، 

 الفنية.  تالمدخال  على للحصول التقييم مصادر مركز خالل

 

    اإلنمائية  المساعدة لجنة بمعايب   االستعانة  علينا   يتعي    هل 4.12
 تقييماتنا؟  ف 

 

 التوجيهية   المبادئ  توصي  اإلنمائية.  المساعدة  لجنة  تقييم  بمعايير  االستعانة  عدم  عند  الجودة  منخفضة   تقييمات  أو  أخطاء  نرى  ما  غالباا 

 التقييمات  جودة   فإن  المقيم،  يطبقها  أو   المرجعية  الشروط  في   أخرى  أطر  اقتراح   يتم  ماعند  أنه  الواضح  من  بها.  باالستعانة  بشدة  للتقييم

 كبيرة. بصورة تنخفض

 

   هل 4.13
 المقيم؟  مع للتقييم  التوجيهية  المبادئ مشاركة  ينبغ 

 

  نظرة   بإلقاء  المقي ِّم  تذكير  نقترح  كما  للتقييم.  المرجعية  الشروط  في  للتقييم  التوجيهية  للمبادئ   ورابط  مرجع  بتضمين  بشدة  نوصي  نعم، 

 األمم  برنامج  بتقييم  الخاصة   التوجيهية  المبادئ  تتوافر  والنهائية.  األولية  للتقارير  المتوفرة   القوالب  واستخدام  التوجيهية   المبادئ  على

 لغات. بعدة العالمي البيئة ومرفق اإلنمائي المتحدة

 

ا  الضروري  من  مقابل   جودته  تقييم سيتم  عملهم بأن وتذكيرهم  إبالغهم  يرجى  الجودة.  تقييم   بمتطلبات  دراية  على  المقيِّ مون  يكون  أن  أيضا

 أن   من  المقي ِّمون  يتأكد  أن  ينبغي   العالمي.  البيئة  مرفق  تقييمات  ذلك  في  بما  للتقييم،  التوجيهية  المبادئ  في  عليها  المنصوص  المعايير

 الممكنة.  المعايير بأعلى تتسم تقييماتهم

 

ا  التقييم  مديرو   يؤدي  ا  دورا   وصياغة   األولية   التقارير  على  والموافقة   مناسبة،  مرجعية  شروط  وصياغة  التقييم،  جودة  ضمان  في   مهما

 التقارير  على  التقييم  مدير  وافق  إذا  للتقييم.  التوجيهية  المبادئ  في  عليها  المنصوص   الجودة  معايير  بهم   توافرت  إذا  فقط   النهائية  التقارير

 لذلك.  وفقاا بتصنيفها الخارجيون الجودة  مراجعو فسيقوم  ودة،ج  األقل

 

ة  دائًما  تكون   العام   نهاية   أن   حقيقة مع   التعامل   يمكننا  كيف  4.14   الصعب  من  يكون  عندما   للغاية،  مزدحمة   فبر

  
 
 األخرى؟  األعمال رأس  عىل التقييمات  مع التعامل األحيان من  كثب    ف

 

ا ندرك نحن    هو هذا .والنتائج التقارير تسليم على للتركيز القطرية للمكاتب بالنسبة للغاية مهمة أشهر  سمبرودي  ونوفمبر أكتوبر أن تماما

 التقييم  خطة  مراجعة  تعد   مبكر.  وقت  في   بك  الخاصة  التقييمات  جدولة  في  التفكير  في  ترغب  وقد  للتقييم،  التخطيط  عملية  أهمية  سبب

  هو   العام  من  األخير  الربع  كان  إذا  ولكن  األمر.  هذا  بشأن  واضحة   رؤية   ى عل  للحصول  جيدة  خطوة  أغسطس  أو  يوليو   في  بك  الخاصة 

ا  لديك  أن  ومن  عليه،  ويوافقون  بالوقت   دراية  على  المعنيين  األشخاص  جميع  أن  من  بالتأكد  نوصيك  فإننا  الوحيد  الخيار .   إدارياا  دعما  كامالا

 

ا  يرجى   أكتوبر   في  مؤرخة   التقييمات  جميع  كانت  إذا  التقييم.  بدء  تاريخ  وليس  ،االنتهاء   تاريخ  تراعي  التقييم  خطة   أن  مالحظة   أيضا

 تقييم  أي  إجراء  يحتاج  عليها.  العمل   لبدء  الحين  ذلك  حتى  االنتظار  عليك  أنه  يعني  ال   فهذا  بك،  الخاصة   التقييم  خطة  في  وديسمبر  ونوفمبر

  إذا   أقصى.  كحد  يونيو  في   المرجعية  والشروط  العملية  تبدأ  أن  يجب  ديسمبر،  هو  االنتهاء  تاريخ  كان  إذا   لذلك  أشهر،  ستة  مدتها  عملية  إلى

 مارس.  أو  فبراير في  بدأت قد العملية تكون أن المفترض فمن سبتمبر، هو بك الخاص االنتهاء تاريخ كان
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ا   التقييم مدير  سيكون  هل 4.15
ً
ا  موظف

ً
وع؟  كل  مع ذلك سيتغب   أم ثابت  مشر

 

 والتقييم   المتابعة  موظف   سيقوم  الحاالت،  معظم   في   تقييمه.  الجاري  المشروع   يدير  الذي  نفسه  الشخص   هو  التقييم  مدير  يكون  أن  يجوز   ال 

 المحدد.  التقييم هذا مدة طوال  آخر، لمشروع التقييم مدير هو المشروعات أحد مشروع مدير يكون قد  الحاالت، بعض في التقييم. بإدارة

 

 ممكنة؟  غب   الميدانية  الزيارات تكون عندما  متعددة   مصادر   من البيانات عىل الحصول  ا يمكنن كيف    4.16
 

 المكتبية   المراجعة  نطاق   في  تكون  للبيانات  متعددة  مصادر  على  للحصول   الوحيدة   الطريقة   فإن  ممكنة،  الميدانية  الزيارات  تكن  لم  إذا 

ا   تتمكن  قد  المحمول.  الهاتف  عبر   المصلحة  بأصحاب  اتصل   وممكناا،  فيداام  ذلك   كان  حيثما  اإلضافية.   اإلدارية  والسجالت  والمقابالت   أيضا

 ذلك.  إلى  وما  االجتماعي  التواصل  شبكات  وبيانات  المكانية  الجغرافية  والبيانات  الضخمة  البيانات  مثل  بديلة،  بيانات  مصادر  استخدام  من

 

 التقييم  جودة  تقدير  5
 

وع؟  جودة   ضمان بوابة مع  التقييم مصادر  مركز في التقييم لربط  إمكانية هناك هل 5.1  المشر
 

 البوابتين.  بين ربط توفير تم 

 

 الجودة؟  ضمان عملية  دعم  يمكننا  كيف  5.2
 

ا  التقييم  مدير  يؤدي  ا  دورا   األولية   التقارير  على  والموافقة  المرجعية  الشروط  بصياغة  سيقوم  إذ  بأكملها.  الجودة  ضمان  عملية  في  مهما

 الجودة. ضمان على إيجابي تأثير لذلك فسيكون الدولية، المعايير تلبي جيدة  تقييم عملية لديك كانت إذا والنهائية.

 

  كمدير   عملي   يكن  لم   إذا   الجودة،   لضمان   والتقييم  المتابعة   مسؤول   ختص/ م  به   قوم ي   الذي   الدور   ما   5.3

 للتقييم؟ 
 

  المبادئ   بأكملها  المنظمة   تستخدم  أن  ينبغي  األساسية.   التقييم  بمتطلبات  دراية  على  الزمالء   جميع  يكون  أن  التقييم  منظور  من  جداا   المهم  من 

  باإلضافة   والنهائية،  األولية  والتقارير  المرجعية  للشروط   نماذج  وتشمل  لتقييم،وا  المتابعة  مسؤول  مختص/  فقط   وليس  للتقييم،  التوجيهية

  التقييم،  جودة لضمان رئيسية أدوات تعد  والتي النماذج،  هذه وشارك التقييم تخطيط عملية في المشاركة حاول الصلة. ذات الروابط إلى

ا يمكنك التقييم. مديري مع  الالمركزية. بالتقييمات يتعلق فيما سيما ال زمالئك، مع الروابط هذه مشاركة أيضا

 

  ثالث   تستغرق  طويلة،  معتمدة  تدريبية  دورة  وتوجد  دقيقة  90  حوالي  تستغرق  "مقدمة"،  قصيرة،  تدريبية  دورة  المستقل  التقييم  مكتب  يعقد

 بأكملها. للمؤسسة متاحة ولكنها فقط، والتقييم المتابعة مسؤول مختص/ على الدورات هذه تقتصر ال ساعات.

 

 وبيانات  عملال  وخطط  السنوية  التقارير  مثل   بسيطة  مستندات  عن  البحث  في  الوقت  من  الكثير  قضاء  يتم  أنه  نعلم  التجربة،  خالل  من 

  ملفات   حفظ  إدارة/  نظام  وجود  أهمية  حول  لتوعيتهم  زمالئك  مع  العمل  يمكنك  والتقييم،  المتابعة  مسؤولي  مختصي/  حدأ  بصفتك  المتابعة.

 جيد.

 

 النهائي   التقرير  ومسودة  األولية  التقرير  ومسودة  المرجعية  الشروط  مسودة  مشاركة  وهي  التقييمات  جودة  لتحسين  أخرى  طريقة  هناك 

 بالتقييم.  الخاص اإلقليمي المسؤول المختص/ مع

 

    من  هل 5.4
وط  جودة   من  التأكد   يتم  بحيث   خطوتي     من  مكونة   عملية   لديك  تكون   أن  المنطقر   المرجعية  الشر

 التقييم؟ تنفيذ   إل االنتقال  قبل
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ا   ضعفاا  هذا  يشكل  الحالي،  الوقت  في  ولكن  التقييم.  إجراء  قبل  المرجعية  الشروط  جودة  لتقييم  رائعة  فكرة  إنها    التقييم   عملية  في  كبيرا

ا  المضي  أجل  من  بأكملها.  مختص/   دور  إلى  يعيدنا  وهذا  لذلك.  آليات  لوضع  السبل  أفضل  في  النظر  إلى  نحتاج  فإننا  األمر،  هذا  في  قدما

 العملية. في يكفي بما مبكر وقت في إشراكها تم إذا  فنية مشورات تقديم يمكنها  التي اإلقليمي، ييمالتق مسؤول

 

   الرئيسية الجودة  اهتمامات ما   5.5
 للتقييم؟   المختلفة المراحل ف 

 

ا  المرجعية  الشروط  تؤدي  ا  دورا ه  ودقيقة،  واضحة  المرجعية  الشروط  تكن  لم  إذا  التقييمات.  جودة  في  كبيرا   نحو   بوضوح  لمقي ِّما  وتوج ِّ

  وغيرها  االجتماعي  النوع ذلك  في  بما  التقييمية  األسئلة  تتناول  أو   أولية  منهجية  إلى  تشر  لم  إذا  أو  ونطاقه،  وأهدافه  للتقييم  المنطقي  السبب

  بالطبع   ولكنك  دة،جي   تقييمات  إلى  الجيدة   المرجعية  الشروط  تؤدي  عام،  بشكل  العالية.  بالجودة  التقييم  يتسم  فلن   المشتركة،  األسئلة  من

ا ستحتاج  للتقييم. كافية وميزانية جيد مقيِّ م إلى أيضا

 

 ونتائجه.   التقييم  استنتاجات  عرض   في  الهيكل  إخفاق  إلى  هذا  ويؤدي  اإلنمائية.  المساعدة  لجنة  تقييم  معايير  اتباع  يتم  ال  األحيان،  بعض  في

ا   اإلنمائية  المساعدة  لجنة  معايير  توفر  مهامهم.  أداء  من  المقي ِّمون  مكنيت   ال  فقد  اإلنمائية،  المساعدة  لجنة  معايير  اتباع  يتم  لم  إذا   إطارا

ا    واضح  مخطط  ولدينا للغاية، واضحة  تعليمات للتقييم التوجيهية  المبادئ توفر  االستنتاجات. عرض كيفية  حول  وتوجيهات  للغاية  واضحا

 النهائي. التقرير هيكلة كيفية حول

 

  وجه   على   ضعيفة.  اتوالتوصي   والخالصات   االستنتاجات  بين  الروابط   تكون  ما  غالباا  التقييم.  قاريربت   األخرى   التحديات  بعض  تتعلق

ا   للغاية،  مهمة  التوصيات  جودة  تعد  الخصوص،   عامة   التوصيات  أن  نجد  ما  غالباا  التقييم.  استخدام  بسهولة   النهاية  في   ترتبط  ألنها  نظرا

  التوصيات   تساعد  أن   يجب  التفاصيل.   من  مزيد  تقديم  دون   لديك"،  المتابعة  نظام  سينتح   إلى  "تحتاج  المثال   سبيل  على  للغاية،  وسطحية 

  محددة   التوصيات   تكون  أن  يجب   لذلك،  أفضل.  بصورة  البرنامج  تنفيذ  كيفية   حول  البرنامج  /  والمشروع  القطري  المكتب   توجيه  في

 للتنفيذ. وقابلة  وواقعية

 

ا  علينا  يتعين  التقييم.  تقرير  بإعداد  فقط األمر  يتعلق  ال  بجدية.  بأكملها  التقييم  عملية  مع  نتعامل  أننا  من  نتأكد  أن  يجب  عامة،  بصورة   أيضا

   استخدامها. لضمان األخرى، المانحة والجهات  الوطنية للحكومات متاحة وتوصياته التقييم استنتاجات أن من التأكد

 

ا هناك ، تكلف التقييمات المالي. العنصر أيضا  للجميع.  مالية خسارة يمثل الالئقة بالجودة يتسم ال تقييم تقرير كل فإن وبالتالي،  أمواالا

 

 19-كوفيد  6
 

   الرئيسية  النقاط ما  6.1
 ؟ 19-كوفيد  سياق مع تقييماتنا   تكييف عند  مراعاتها   تجب التر

 

ا  ليس  هذا  بنا.  الخاصة  لتقييما  بخطة  وااللتزام  عليها  والحفاظ  تقييماتنا  جودة  تنفيذ  في   تحديات  ان جميعا   نواجه   ،العام  في  عادة    عادياا   عاما

 وجديدة.  إضافية تحديات ستظهر ولكن تقييماتك. تنفيذ على لمساعدتك التوجيهية الوثائق من العديد أصدرنا وقد  اإلطالق، على

 

. السالمة   خطر.   ألي شركاءنا أو المقي مين أو مستشارينا أو زمالءنا أو أنفسنا نعرض ال أننا من التأكد إلى  نحتاج أولى، كخطوة أوالا

 

 بنا. الخاصة  التقييم خطط في التفكير إعادة هي الثانية وخطوتنا 

 

 وإعادة  لدينا   التقييم  فرق  في  التفكير  دةإعا  علينا  يجب  السفر،  على  قادرين  غير  والوطنيون  الدوليون  والمستشارون  الزمالء  كان  إذا 

 األمم  برنامج وموظفي  المتحدة األمم وزمالء  الشركاء  مع مقابالت إلجراء والهواتف   Zoomو Skype برنامجي نستخدم نحن تشكيلها.

ا  نستعين  فإننا  ا،آمنا   الوضع  يكون  عندما  الموسعة.  المكتبية  والمراجعات  واالستبيانات  االستطالعات  جانب  إلى  اإلنمائي،  المتحدة  أيضا

 الثانوية. البيانات استخدام أو  المجال هذا في  الموجودة البيانات  لجمع مختلفة وسائل عن ونبحث قبل، ذي من أكثر وطنيين بمستشارين

 

 بها: القيام علينا  يتعين التي األشياء بعض هناك

a.  التقييم.  قابلية  تقييمات بإجراء  وقم   (2022 )وربما  2021 لعام  ا  التقييم خطط  إل انظر 

b.   نفسه  بالقدر   وفكر  التقييمات، هذه  تنفيذ   كيفية  عن  استفش   
 .19-كوفيد  تدخالت تقييم  كيفية  ف 

c.   النظر  أعد   
 التقييم.  فرق تشكيل  وأعد   ذلك  أمكن حيثما  التقييمات  بي     الجمع ف 

d. مي    المهام وحدد  ُبعد، عن    الدوليي    المقّيمي    استخدم  ح. بوضو  الوطنيي    للمقيِّ
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 البيئة   مرفق   تقييمات  دمج  يمكن  ال  ولكن   بك  الخاص   اإلقليمي  الفني  المستشار   بموافقة   العالمي   البيئة  مرفق   تقييمات  تتأخر  أن  يمكن 

 إلغاؤها. يمكن ال وبالتأكيد المختلفة، العالمي

 

البلد؟ هل يمكننا السفر داخل البلد؟ هل يكون  هناك بعض األسئلة المهمة األخرى التي تجب مراعاتها: هل يمكن لألشخاص السفر إلى  

 الشركاء الحكوميون وأصحاب المصلحة اآلخرون متاحين لحضور االجتماعات )شخصياا أو عبر اإلنترنت(؟ 

 

 ؟ 19-كوفيد  بسبب التقييم خطط أولويات ترتيب  إلعادة  معايب   هناك هل 6.2
 

 بنا  الخاصة  التقييم  خطط  جعل  كيفية  في  والتفكير  لها  المخطط  التقييمات  عدد  في  التفكير  إلعادة  فرصة  19- كوفيد  يتيح  نظرنا،  وجهة  من 

 التالية:  األسئلة ونطرح  بنا، الخاصة التقييم خطط أهمية مدى عن تقييم إجراء إلى نحتاج أكثر. إدارية أداة

 

ها   أو   العالم    البيئة  لمرفق  المثال  سبيل  عىل  ،إلزام    تقييم  هذا   هل • وعات   من  غب      المشر
  كانت   إذا   المانحون؟  يمولها   التر

ا   ذلك   ولكن  الحق،  لموعد   جدولته   إعادة  هو   به   القيام  يمكنك  ما   فكل  بنعم،   اإلجابة
ً
  مع   بالتعاون   تحديده  يتم  أن  يجب  أيض

 التمويل.  وكالة

    مفيد   أم  واقغ    التوقيت   هل •
 
؟  الوضع  ظل   ف   النهائية   والتقييمات  المدة  منتصف  تقييمات  هل  المثال،   سبيل  عىل  الحال 

وعاتنا   لمجموعات  مفيدة  نتائج التقييم سيمنحنا  هل  متقاربة؟  لها  المخطط  وعاتنا؟   وبرامجنا   مشر  ومشر

   القطري المكتب داخل  القرار  وصنع   لإلدارة بالنسبة  بالغة أهمية ذا  التقييم يعتبر   هل  •
 
 الوقت؟  هذا   ف

 

   كيف  6.3
 التقييمات؟  بي     الجمع يمكنت 

 

ا  يمكن  معاا.  جمعها  ويمكن  نفسها،  المخرجات  ضمن  لها  المخطط  المشروعات  تقييمات  بعض  تندرج  قد   ذات   التدخالت  تناول  أيضا

 تخصصي.  تقييم إطار في المتشابهة الموضوعات 

 

ا يمكنك فقط.   ةواحد ة مرجعي  ط وشر  صياغة و  مختلفة مستويات على التشارك   أوجه  استخالص يمكنك  منتصف  تقييمات بين الجمع أيضا

 ولكنها  مختلفة  تكون  التي  المشروعات  بين  فيما  المكتسبة  الخبرة  من  سيزيد  مما  مماثلة،  مجاالت  في  لها   المخطط   النهائية  يماتوالتقي   المدة

 المشترك.  التقييم أنواع من نوعاا هذا سيكون  مشروع. لكل محددة  التوصيات تكون أن يجب متشابهة.

 

  يتم  أن  ينبغي  المشروع.  توجه  لدعم  مفيداا  المدة  منتصف  تقييم  يظل  فقد  تمديده،  يتم  وربما  19-كوفيد  بسبب  المشروع  تنفيذ  يتباطئ  حين

 . 19- كوفيد تقييم مالحظات في موضح هو كما التقييم معايير من األدنى الحد باستخدام ذلك

 

   هل 6.4
ات توثيق  علينا   ينبغ     بال كوفيد   المتعلقة التغيب 

امج ف  وعات البر  القطرية؟  والمشر
 

  18  مرور  بعد  أنفسنا  سنجد  وإال   وتوثيقها.  19-كوفيد  بسبب  القطري  بالبرنامج  يتعلق  فيما  محتملة  تغييرات  أي  تسجيل  للغاية  المهم  من

ا  تقييماتنا.  عليه نؤسس ما فيه لدينا ليس وضع في  المطاف نهاية في شهرا

 

ك،  تقييم  إلجراء  نخطط  كنا  6.5 وعات  بعض  تحصل  أن  الممكن  من  ،19-كوفيد  بسبب  ولكن  مشبر   عىل  المشر

وعات.  انتهاء تواري    خ تختلف  وقد  تكلفة  دون تمديد   تقييم؟  بإجراء ذلك   بعد   نقوم كيف  المشر
 

 لمدة  تمديداا جميعاا ُمنحوا إذا  مشروع. كل تنفيذ من مختلفة مراحل في مختلفة تحديات 19-كوفيد ويشكل اآلخر، عن مشروع كل يختلف

ا،  12 ا. التقييم هذا تمديد في ترغب  أن المحتمل فمن شهرا  إذا التقييمات. بين للجمع الكافية المرونة لديك تظل فقد ذلك، يحدث لم إذا أيضا

 مباشرةا. استشارتنا ويمكنك الفردية، التقييمات إلى الرجوع عليك فسيتعين كذلك، األمر يكن لم

 

امج إعداد  طرق  بعض  تكييف   تم 6.6    ماذا  . 19-كوفيد  بسبب البر
وعات؟  لتقييم  بالنسبة  ذلك   يعت   المشر
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ا  تحدياا  األمر  يعد   السبب   في  التغييرات  تسجيل  يجب  فقط.   جزئية  بصورة  إال  تطبيقها  يمكن  ال  التغيير  نظرية  كانت  إذا  للتقييم  بالنسبة  خاصا

 المتغيرة.  المشروعات مجموعة  فرضيات لفهم التقييم، أجل من الصلة ذات  والقرارات المنطقي

 

  مجموعة   تقييمات  أو  المنفصلة،  المشروع  تقييمات  المثال،  سبيل  على  مفيدة،   التقييمات  من  المختلفة  األنواع  تكون   أن  يمكن  للموقف،  ووفقاا

 أن   يمكننا  العالمي،  المستوى  على  اإلقليمية.   والتقييمات  القطري   للبرنامج  الالمركزي  التقييم  في  منفصل  قسم  تضمين  أو  المشروعات،

  مانحة  جهات مع أو المتحدة، األمم منظومة نطاق مستوى على  أو اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مستوى على 19- كوفيد ماتتقيي  نتوقع

 أخرى. 

 

 الوطنية؟  التقييم  قدرات مبادرة  مؤتمرات ستستمر  هل 6.7
 

ا  اقاانط  هذا  يعد  .2021  عام  في  التالية   المؤتمرات  وستعقد  الوطنية  التقييم  قدرات  مؤتمرات   سنواصل  نعم،   كما  المستقل.  التقييم  لمكتب  مهما

 لدعم   "العالمية  التقييم  مبادرة"  يسمى   النطاق  واسع  تحالف   بشأن  الدولي  للبنك  التابعة  المستقل  التقييم  مجموعة   مع  شراكة  في   نشرع  أننا

  خالل   من  األخرى  المانحة  الجهات   من  مجموعة  مع  الدولي  البنك  جهود  بين  والجمع  ومهمة،  إضافية  بمصادر  الوطنية  التقييم  أنظمة

 قريباا.  المبادرة هذه عن المزيد تسمع أن ترقب استئماني. صندوق

 

ا نستكشف سوف   الوطنيين.  واالستشاريين األكاديمية والمؤسسات األبحاث مراكز مع أفضل بشكل العمل مواصلة كيفية أيضا

 

 األخرى والقضايا األسئلة 7
 

وعات تقييمات  تكون  لماذا   7.1  إلزامية؟  التجريبية  المشر
 

 األدلة.   على  المبنية  واالستنتاجات  النتائج  على  المشروع  مقترح  يستند  أن  يجب  نطاقه،  توسيع  إلى  يهدف  التجريبي  مشروعك  كان  إذا 

 التقييم.  هي  النتائج هذه على  للحصول طريقة  أفضل تكون ربما

 

  وتقييمات  الوطنية  التقييم  قدرة   تعزيز   بكيفية  المتعلقة  الجوانب  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  تتناول   هل  7.2

 المستدامة؟  التنمية أهداف
 

  موقع   على  متاحة  ،وطنية  تشخيص  أداة  إلى  إشارة  هناك  ولكن  الوطنية.  التقييم  قدرات  تعزيز  طريقة  للتقييم  التوجيهية  المبادئ  تتناول  ال

 أو   للمقي ِّمين  يمكن  القطرية.  المكاتب   مستوى  على  التقييم  قدرات  لتقييم  استخدامها  يمكن  والتي  اإلنترنت،  على  المستقل  التقييم   مكتب

ا الشركاء  التقييم. هذا على بناءا  القدرات تنمية برامج إعداد تعزيز ويمكنك بهم، الخاصة  ييمالتق قدرات تقييم أيضا

 

    طريقة  أفضل  ما  7.3
    التقييمات   تقارير   جودة  تقييم   أجل  من  قدًما   للمض 

  عندما   المانحة،   الجهات  تجري  ها   التر

ورة؟   توقعاتنا   بهم  الخاصة  التقييم عمليات  أو  التوجيهية  المبادئ تتبع ال   بالض 
 

ا، المانحة الجهات مع تواصل    التوصل  أجل  ومن التقييم عليه يكون أن ينبغي الذي الشكل لمناقشة  ذلك، أمكن إن البرنامج بداية من  مبكرا

 المرجعية.  الشروط في ذلك ذكر يمكن كما ونهجه. التقييم عملية تحديد يمكنك مرتقب، اتفاق هناك يكون ال عندما اتفاق. إلى

 

 مع  مشاركتنا  من  كجزء  الثنائية  التقييم  مكاتب  مع  عالقات لدينا  ألن   إلينا،  التحدث  المانحة  الجهة  من  تطلب  أن   يمكنك  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 نفسها. التقييم مبادئ ونتشارك أخرى، شبكات

 

  سياقات وال  البلدان  عبر   المعلومات  مشاركة  لتعزيز   ها تشاركلمو   التقييم  تقارير   عىل  العثور   يمكننا   أين 7.4

    البلدان  أو   نمًوا   األقل  بالبلدان  يتعلق  فيما   المثال،  سبيل  عىل  التقييم،  وممارسات
اع  بعد   ما   مرحلة  ف    الب  

   البلدان أو 
    التر

 إنسانية؟  أزمات من  تعائ 
 

https://www.globalevaluationinitiative.org/
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
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  حسب   لتقييما  تقارير  في  البحث  يمكنك  التقييم.  مصادر  مركز  زيارة  فيرجى  األخرى،  التقييم  تقارير  على  االطالع  في   ترغب  كنت  إذا 

 التدريبية.  والدورات اإلنترنت عبر ندواتنا سلسلة إلى االنضمام يمكنك كما والبلدان. الموضوعات 

 

 المعلومات؟  صحة   من للتحقق  المتابعة  بيانات استخدام  يمكننا   هل  7.5
 

  الصلة   ذات  والبيانات  المعلومات  جميع  على  المقي ِّمون  يحصل  أن  للغاية  المهم  من   لذلك،  اإلمكان.  قدر  المتابعة  بيانات  استخدام  ينبغي   نعم، 

 التقييم. عملية خالل ممكن وقت أقرب في بالمشروع

 

عد   7.6
ُ
    االستثمارات  ت

    ولكن  مهًما،  أمًرا   المتابعة   ف 
  إجراء   هل  للمتابعة.   بيانات  تتوافر   ال   األحيان  من   كثب    ف 

   لالستثمار  المناسب الوقت هو  التقييم 
 البيانات؟  من النوع هذا  جمع   ف 

 

  بين   التمييز  المهم  من  ذلك،  ومع  التقييم.  جودة  من  الجيدة  المتابعة  تحسن  أن  ويمكن  ،التقييمو  المتابعة  بين  وثيق   ارتباط  يوجد  بالتأكيد، 

ا التقييم  في  جمعها  يتم  التي  البيانات  نوع يعتمد  والتقييم.  المتابعة  مسؤوليات  أن  غيينب   األمر،  لزم  وإذا  بك.  الخاصة  التقييم  أسئلة  على  كثيرا

 المكتب.  أو / و  بالمشروع الخاص  المتابعة نظام تحسين كيفية بوضوح  التقييم توصيات تشرح

 

 


