
 
 

 
 
    

 
   

  

 

 للتقییم  التوجیھیة  المبادئ 
 

 19-كوفید أثناء التقییم 

یمكنك العثور على جمیع إرشادات برنامج األمم   الالمركزي.  التقییم  تنفیذ  بشأن  2020  یونیو  في  الصادر  لإلرشاد  تحدیث  ھذا
 هنا .من  19-المتحدة اإلنمائي إلجراء التقییمات أثناء كوفید

  والمجتمعات   المعنیة،  والجھات  والمستشارین،  الموظفین،  سالمة  أن  واعتبار  الضرر"،  إلحاق  "عدم  مبدأ  إلى  التوجیھ  ھذا  یستند
 .19-كوفید أزمة أثناء وتنفیذھا للتقییمات التخطیط عند للجمیع  الشاغل والشغل األھمیة بالغ أمر

 

متنوًعا، إذ تُظھر بعض الدول عالمات تدل على الخروج من الوباء مع تخفیف القیود، بینما    19-ال یزال الوضع العالمي لكوفید
لة إغالق مع عدم التأكد یخطط البعض اآلخر لالنتقال من "اإلغالق" إلى مستوى معین من الفتح، بینما یظل البعض اآلخر في حا

 من موعد بدایة الفتح. 

  التقییمات   على  والقیود  الجائحة  استمرار  بھا سیؤثر  التي  الكیفیة  فھم  أجل  من  للعام  التقییم  خطط  البرنامج  وحدات  تراجع  أن  ینبغي 
  واإلستراتیجیات   الفردیة  الدول  ألوضاع  ذلك  ویخضع  دمجھا.  أو   جدولتھا،  إعادة  أو   التقییمات،  تأخیر   في   تفكر  وقد  لھا،  المخطط

 للوباء. للتصدي الحكومیة

  قد  التقییم.  خطط  على  لھا  الُمحتمل  واألثر  البرمجة  إعادة  أو  الحالي  المشروع  تنفیذ  تأخیرات  في  النظر  یجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
 خطة  مراجعة  عند  ذلك  اعاةمر   أیًضا  وینبغي  التقییم،  عملیات  تراكم  إلى  العام  من  الحق  وقت  إلى  التقییمات  جدولة  إعادة  تؤدي
  ولكن   القصیر،   المدى   على   فقط  لیس  التنفیذ،  توقعات  في  بالواقعیة  البرنامج وحدات  تتسم  أن  یجب  التقییمات.  جدولة  وإعادة  التقییم
 اریة،الج  التقییمات   لتنفیذ  بُعد  عن  تستخدم  والتي  االفتراضیة  المنھجیات   استخدام  في  بقوة  تنظر  أن  ویجب  المتبقیة،  للسنة  أیًضا

 والمستقبلیة. علیھا، والمتعاقد

 یجب أن تقوم وحدات البرنامج للمتابعة بما یلي: 

التقییم (یولیو   • ومدى  لتقدیر إمكانیة التنفیذ، مع أخذ الوضع الحالي للدولة في االعتبار،    )2022حتى دیسمبر    2021مراجعة خطط 
 یجب على وحدات البرنامج: ، وإمكانیة إعادة الجدولة، إذا لزم األمر.أھمیة التقییمات

o لتھا،جدو   وإعادة  القادمة  التقییمات  أولویات  ترتیب  إعادة   لدعم  القادمة  التقییمات  لجمیع  التقییم  قابلیة  تقدیرات  إجراء 
 لھا. واالستعداد

o  بناًء على حالة الدولة  ممكنًا،  كان ما  ومتى  الضرورة  عند  (افتراضیًا) بُعد  عن  التقییمات  لتنفیذ والتخطیط  التحدید ،  
 .ھنا. اإلرشادات متاحة من جمع البیانات عن بُعد وإجراء المقابالت عن بعد مع الجھات المعنیةومن خالل 

o مشاریع   لمجموعة  تقییمات  أو  موضوعیة  تقییمات  أو  ُمخرجات  تقییمات، في  اجمع التقییمات متى ما كان ذلك ممكنًا  
 البیئة  لمرفق  المدة  منتصف  وتقییمات  النھائیة  التقییمات   في  ممكن  غیر  (ھذا  أكبر.  بكفاءة  التقییمات  تنفیذ  أجل   من

 أدناه).  الموضح العالمي البیئة لمرفق المدة منتصف وتقییم النھائي  التقییم إرشادات العالمي.
o  بدرجة عالیة إن أمكن.  ُمقّیِمین وطنیین مؤھلینتنفیذ التقییمات باستخدام 
o   أو مستفید    رضتعال أو جھة معنیة  تعرض  لأي مستشار  المقترحة من  التقییم  منھجیات  تحد  أن  لضرر ویجب 

 الجھات المعنیة للوباء. 
 

إبالغ البرنامج / اللجنة التوجیھیة / مجالس   في یجب أن تتبع التغییرات في خطط التقییم والتقییمات اإلجراءات العادیة  •
 إدارة المشروع بالتغییرات في خطة التقییم.

 ) 2021 یونیو (تحدیث:  والتنفیذ  للتقییم التخطیط
 

 

https://intranet.undp.org/unit/office/eo/SitePages/covid19.aspx
http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/covid19/update/June2021/UNDP%20DE%20Guidance%20%20Virtual%20Evaluations%20during%20COVID%203%20June%202021.pdf


 

 

 المتابعة والتقییممسؤول/ مختصینبغي أن تعتمد إدارة المكتب القطري التغییرات، وأن یستمر التحقق منھا واعتمادھا من قبل   •
 اإلقلیمي ا، وأن یتم نشرھا في مركز مصادر التقییم. 

) للمشروعات الُممولة من قبل الصنادیق الرئیسیة  TEs) والتقییمات النھائیة (MTRs/MTEsتقییمات منتصف المدة (  مراجعات /
 1صندوق التكیُّف) -الصندوق األخضر للمناخ  -البیئیة (مرفق البیئة العالمي 

منتصف المدة / تقییمات منتصف المدة / التقییمات النھائیة الحالیة للمشروعات الممولة من الصندوق   مراجعاتیجب إكمال  •
 الرأسي افتراضیًا متى ما كان ذلك ممكنًا. 

منتصف المدة / تقییمات منتصف المدة / التقییمات النھائیة الُمخطط لھا للمشروعات الممولة من    مراجعاتیجب أن تستمر   •
افتراضیًا كما ھو مقرر باستخدام الوسائل االفتراضیة متى ما كان ذلك ممكنًا. إذا لم یكن ذلك ممكنًا أو    الصندوق الرأسي

 .(RTAمرغوبًا فیھ، یمكن تأخیر ھذه التقییمات بموافقة المستشار الفني اإلقلیمي (
ى دون موافقة مجلس إدارة  یرجى مالحظة أنھ یتعذر إعادة برمجة میزانیات تقییم مشروع الصندوق الرأسي ألنشطة أخر •

 الصندوق الرأسي. 

 19-وبالنظر إلى المستقبل: تقییم استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألزمة كوفید

 ومشروعاتھ. 19-یجب التخطیط للمتابعة والتقییم منذ بدایة جمیع برامج كوفید  •
یجب على المكاتب القطریة والمكاتب اإلقلیمیة أن تسجل بصورة منھجیة المبادرات التي تم إجراؤھا لدعم االستجابة لألزمة  •

 وربط   البرمجة،  إعادة  وأنشطة  19-لكوفید  االستجابة  مشاریع  لجمیع  الواضحة  التغییر  نظریات  تطویر  یجبوالتعافي منھا.   
 األخرى. المانحة والجھات المتحدة األمم وكاالت وكذلك الحكومة، استجابات دعمب اإلنمائي المتحدة األمم برنامج دعم

 أنظمة  أو  /  و   19-كوفید  دعم   مراعاة  إلى  الحالیة  الُمدمجة  والموارد  النتائج  أطر  ستحتاج  ومتاحة.  كاملة  الوثائق   تكون  أن  یجب  •
 متابعة  ضمان  أجل  من  وذلك  الجدید،  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  لمجال  وضعھا  تم  التي  والمتابعة  البرمجة  إعادة  وأطر

 .19-لكوفید الستجابتنا المستقبلیة التقییمات دعم إلى باإلضافة ،19-كوفید تدخالت
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