
 
 
 

 
    

 
     

 

 للتقییم  التوجیھیة المبادئ
 

 19-كوفید أثناء التقییمات 

 
 
 
 
 

 واألسئلة  التقییم  أسئلة  من  مجموعة  أعدَّ   أنھ  كما  منھا،  والتعافي  19-كوفید  لجائحة  لالستجابة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  تقییم  من  الخبرات  المستقل  التقییم  مكتب  َجَمعَ 
  والمجال،   التقییم  نوع  على  بناءً   القطریة.  والبرامج  المشاریع،  ومجموعة  والُمخرجات،  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مشروعات  تقییمات  في  تُستخدم  أن  یُمكن  التي  الفرعیة

 نامج.البر وحدة قبل من الحاجة عند استكمالھا أو بعضھا أو األسئلة ھذه جمیع استخدام یُمكن
 

 للتقییم. األساسیة  األسئلة على بناءً  تخصیصھا یمكن ولكن  االقتصادي،  المیدان في والتنمیة التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائیة المساعدة لجنة تقییم معاییر حول األسئلة تنظیم تم 
 األسئلة.   على لإلجابة المعلومات بعض على للعثور ااستخدامھ للمقیمین یمكن والتي البیانات، مصادر من شاملة غیر مجموعة سرد یتم سؤال، لكل

 
  عند   للجمیع  الشاغل  والشغل  األھمیة  بالغ  أمر  والمجتمعات  المعنیة،  والجھات  والمستشارین،  الموظفین،  سالمة  أن  واعتبار  الضرر"،  إلحاق  "عدم  مبدأ  إلى  التوجیھ  ھذا  یستند 

 .19-كوفید أزمة  أثناء وتنفیذھا للتقییمات التخطیط
 

 البیانات ومصادر 19-كوفید أسئلة
 

 المعلومات  / البیانات مصادر الُمحتملة  الفرعیة األسئلة الرئیسیة  األسئلة المعاییر 

 
 الصلة 

 

 
  دعم  كان مدى أي إلى 

  المتحدة األمم برنامج
- كوفید لفیروس اإلنمائي

  الصلة وثیق 19
 الدول باحتیاجات
 الشریكة؟ 

 
   

  مستندًا اإلنمائي المتحدة األمم برنامج دعم كان مدى أي إلى .1
 محلیًا؟ لھا الُمنسق الدولة احتیاجات تقدیر إلى

  معھا ویتماشى باالحتیاجات یفي الدعم كان مدي أي إلى .2
 والتعافي؟ واالستجابة لالستعداد الدول داخل

 على قادًرا اإلنمائي المتحدة األمم برنامج كان مدى أي إلى .3
  19-كوفید لضغوطات لالستجابة  الحالیة البرامج مع التكیُّف

 بالفعل؟  تحققت التي التنمیة مكاسب ولحمایة

  / مائياإلن  المتحدة األمم لبرنامج اإلستراتیجیة االستجابة
 المتحدة األمم

  (أبریل اإلنمائیة المتحدة األمم لبرامج الُمدمجة االستجابة •
2020 ( 

  عام نحو التعافي: بعد   ما نمائياإل المتحدة األمم برنامج •
 ) 2020 (یونیو  2030

 في اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التنموي اإلقتراح  •
-كوفید تجاه المتحدة لألمم الشاملة االستجابة 19 كوفید حالة

  والتعافي المجتمعات،  وحمایة الحیاة، إنقاذ طریق  عن 91
 لألفضل 

 االستجابة وخطة االقتصادي االجتماعي التأثیر تقدیر
 بالبلد) (خاصة االقتصادیة االجتماعیة

 19-لكوفید االقتصادي االجتماعي التأثیر دیراتتق •
 االقتصادي  االجتماعي للتأثیر الرقمي التقدیر  •

 االتساق 

 دعم توافق مدى ما 
  المتحدة األمم برنامج

  مع واستجابتھ اإلنمائي
 الوطنیة الحكومیة الخطط

  من الدعم إلى باإلضافة

  لىع قادًرا اإلنمائي المتحدة األمم برنامج یكون مدى أي إلى .4
  فیما التعاون أوجھ وجود  من والتأكد التنسیق تم أنھ من التأكد

  ومع المتحدة األمم داخل 19-بكوفید المتعلق الدعم یخص
 فجوات؟  حدوث  أو التكرار لتجنب األخرى المانحة الجھات

 البیانات ومصادر الرئیسیة التقییم أسئلة
 )2021 (یونیو 19-كوفید لتقییمات 

 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/covid-19-undp_s-integrated-response.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/beyond-recovery--towards-2030.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/beyond-recovery--towards-2030.html
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
https://www.un.org/en/coronavirus/UN-response
https://www.undp.org/coronavirus/socio-economic-impact-covid-19
https://www.undp.org/coronavirus/socio-economic-impact-covid-19
https://www1.undp.org/content/integrateddigitalassessments/en/home/seia.html


 

 
 

  المتحدة األمم وكاالت
 والجھات األخرى،
  غیر والمنظمات المانحة،

  منظمات / الحكومیة
   المدني؟ المجتمع

•  
  االقتصادیة االجتماعیة  لالستجابة المتحدة األمم عمل إطار  •

 19-كوفید تجاه الفوریة
  المتحدة األمم لدى االقتصادیة االجتماعیة االستجابة خطط •

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج والتزامات
o 19- كوفید  بخصوص التقاریر إلعداد التوجیھیة المبادئ 

 المتحدة األمم لبرنامج المتكاملة االستجابة األدوات: مجموعة •
 ) 2020  (مایو 19- كوفید تجاه اإلنمائي

 
 الفاعلیة 

 األمم برنامج دعم مدى ما 
 لتنمیة للدول المتحدة

 تُقلل التي االستجابات
 وتحمي األرواح، فقدان

  االجتماعیة التنمیة
  أطول؟ لمدة واالقتصادیة

  على قادًرا اإلنمائي المتحدة األمم برنامج كان درجة أي إلى .5
-كوفید عن الناتجة واالقتصادیة االجتماعیة التحدیات تحدید

 لذلك؟  وفقًا تجابتھاس وتشكیل  19
 المحلیة القیادة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سّھل كیف  .6

  والتعافي لھا، واالستجابة  لألزمة االستعداد، ناحیة من الفعّالة
 منھا؟

 المتكافئة غیر االجتماعي النوع تأثیرات كانت ھل  .7
 المجموعات على والتأثیرات ،19-كوفید  بسبب

 في ُمدمجة ضایاق  اإلنسان وحقوق  ،المستضعفة
  مدى أي إلى اإلنمائي؟ المتحدة األمم برنامج استجابة
 المجموعات؟ ھذه مستوى على نتائج  تحققت

  األولویات) ترتیب (إعادة البرامج  تمویل أثر كان ماذا .8
  توثیق تم ھل  الحالیة؟ المشاریع مجموعة على

  التغییر نظریات تعدیل تم ھل األولویات؟ في التغییرات
 19-كوفید أثر تعكس كي لذلك وفقًا واإلستراتیجیات

 النتائج إطار مرفق تعدیل تم ھل الحالیة؟  البرامج على
 ؟ 19-كوفید أثر لیعكس

  تحقیق على تؤثر كانت التي الرئیسیة العوامل ما .9
 تحقیقھا؟  عدم أو األھداف

   التقاریر وإعداد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج متابعة
 ) دولة لكل محدد(
، المتحدة األمم برنامج لنتائج التخط�ط،  • ي

بعته ومتا  اإلنمائئ
 داخلیة) ال شبكةال  على موقع( عنه التقار�ر و�عداد

  2020 (سبتمبر النتائج  على القائم السنوي الُمصغر التقریر •
  النتائج على القائم السنوي  العام نھایة وتقریر )2021  ومارس

 ) 2021 ینایر حتى دیسمبر (من
  وبرنامج المتحدة لألمم 19-كوفید استجابة مؤشرات •

 اإلنمائي  المتحدة األمم
وع (محا�ض مجلس اإلدارة، وخ • طة العمل  وثائق الم�ث

( ي
ي تظل غ�ي معتمدة عادة حىت ال��ــع الثائض  السن��ة الىت

نامج األمم المتحدة   19-متابعة كوف�دلوحة   • الخاصة ب�ب
ي 
 (Power BI(  اإلنمائئ

 متابعة األمم المتحدة و�عداد التقار�ر
 التابعة لألمم المتحدة  19- بوابة ب�انات كوف�د •

 التوج�ه بخصوص الن�ع االجتما�ي وحقوق اإل�سان 
نامج األمم المتحدة   • متعقب استجابة الن�ع االجتما�ي ل�ب

ي 
 اإلنمائئ

 19-متابعة الن�ع االجتما�ي وكوف�د •
ي والن�ع االجتما�ي مجموعة أدوات  •

نامج   التعا�ض الخاصة ب�ب
ي 
 األمم المتحدة اإلنمائئ

ي التقديرات االجتماع�ة   •
ك�ف�ة دمج الن�ع االجتما�ي �ض

 االقتصاد�ة. 

https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://data.uninfo.org/Home/_ProcessIndicators
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/COVID-19%20Reporting.aspx
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/COVID-19%20Reporting.aspx
https://undp.sharepoint.com/teams/gpn/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/gpn/Shared%20Documents/RR%20toolkit%20COVID%2019%20Final.pdf&parent=/teams/gpn/Shared%20Documents
https://undp.sharepoint.com/teams/gpn/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/gpn/Shared%20Documents/RR%20toolkit%20COVID%2019%20Final.pdf&parent=/teams/gpn/Shared%20Documents
https://undp.sharepoint.com/teams/gpn/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=/teams/gpn/Shared%20Documents/RR%20toolkit%20COVID%2019%20Final.pdf&parent=/teams/gpn/Shared%20Documents
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/intranet.aspx
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/intranet.aspx
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/COVID-19%20Reporting.aspx
https://data.uninfo.org/Home/_ResultsDashboard
https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/1138a75c-7c2a-4ff2-bc81-c7b98d8b43d0?tenant=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&UPN=richard.jones@undp.org&refreshAccessToken=true
https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/1138a75c-7c2a-4ff2-bc81-c7b98d8b43d0?tenant=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&UPN=richard.jones@undp.org&refreshAccessToken=true
https://data.uninfo.org/Home/_ProgramIndicators
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undp-gender-and-recovery-toolkit.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/how-to-integrate-gender-into-socio-economic-assessments.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/how-to-integrate-gender-into-socio-economic-assessments.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/how-to-integrate-gender-into-socio-economic-assessments.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/how-to-integrate-gender-into-socio-economic-assessments.html


 
 

   

مرجع�ة ألسلوب قائم ع� حقوق اإل�سان  قائمة •
ي ـكوف�د

- لالستجابات القط��ة االجتماع�ة االقتصاد�ة �ض
19 

 
 الكفاءة

 كانت مدى أي إلى 
  برنامج تمویل قرارات

  اإلنمائي المتحدة األمم
 وتحلیل الدلیل، إلى تستند

 وتحلیل االحتیاجات،
 مع والتشاور المخاطر،
  الدعم ھذا وھل الشركاء،

 الموارد؟  الستخدام كافٍ 

 اإلنمائیة للمساعدة  السابقة النُظم كانت مدى أي إلى .10
-كوفید استجابات دعمل التكیف على وقادرة فعالة  والشراكات 

 الضعف؟  نقاط  كانت أین كافیة؟ كانت ھل ؟19
 نظام  تقدیم من اإلنمائي المتحدة األمم برنامج تمكن ھل  .11

 من وفعال   المناسب الوقت في  القطریة المكاتب إلى شراء
 التكلفة؟  حیث

 ُمحددة) (دولة المالیة  واألمور المتابعة لوحات
نامج األمم المتحدة   19-لوحة متابعة كوف�د • الخاصة ب�ب

ي 
 (Power BI(  اإلنمائئ

اء المتعلقة بكوف�دلوحة  • الخاصة  19-المتابعة لنظام ال�ث
ي ( 

نامج األمم المتحدة اإلنمائئ  ) Power BIب�ب
نامج األمم   • التق��ر التحل��ي لمجموعة المشار�ــــع الخاصة ب�ب

ي 
 (Power BI(  المتحدة اإلنمائئ

 االستدامة 

  في الدعم ساھم ھل 
  األنظمة تطویر

 واالقتصادیة، االجتماعیة،
  المتكافئة والصحیة
    والمستدامة؟ والمرنة

  بصورة البناء "إعادة وتحدیات/مخاطر فُرص ما .12
  علیھا؟ بناءً  والتصرف معھا التعامل تم وھل أفضل"،

  یتم ولمن ستحدث، التي التدخالت / اإلجراءات ما
 تعلم جودة مدى ما یتھا؟استمرار مدة  وما توجیھھا،

  سیاق  في والتكیف العمل أثناء اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 اآلثار لتقدیر محدودة أدلة  فیھ تتوفر زالت ما / كانت

 ؟) 19-كوفید الستجابة المباشرة وغیر المباشرة

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.undp.org/publications/checklist-human-rights-based-approach-socio-economic-country-responses-covid-19
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https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/1138a75c-7c2a-4ff2-bc81-c7b98d8b43d0?tenant=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&UPN=richard.jones@undp.org&refreshAccessToken=true
https://app.powerbi.com/groups/me/dashboards/1138a75c-7c2a-4ff2-bc81-c7b98d8b43d0?tenant=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319&UPN=richard.jones@undp.org&refreshAccessToken=true
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f89422ce-7cf5-4a02-b206-f4c70f74c793/ReportSection2cd4c97da84781e758c9
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/f89422ce-7cf5-4a02-b206-f4c70f74c793/ReportSection2cd4c97da84781e758c9
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/87583597-593f-4f5b-9d5b-81dcbd83a33d/ReportSectionb8c47100d9059549f3d3
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/87583597-593f-4f5b-9d5b-81dcbd83a33d/ReportSectionb8c47100d9059549f3d3
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/87583597-593f-4f5b-9d5b-81dcbd83a33d/ReportSectionb8c47100d9059549f3d3
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/87583597-593f-4f5b-9d5b-81dcbd83a33d/ReportSectionb8c47100d9059549f3d3


 
 
 

 
    

 
   
  

 

 للتقییم  التوجیھیة المبادئ
 

 19-كوفید أثناء التقییمات 

 


