
 
 
 

 
  

  
 
   
  

 

 للتقییم  التوجیھیة المبادئ
 

 19-كوفید أثناء التقییمات 

 
 

-كوفید  أثر  مراعاةب  تقوم  والتي   اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  في  للتقییمات  الُمعدلة  القیاسیة  المرجعیة  الشروط  ھي  ھذه  تعد
 البدیلة، واألسالیب التقییمات، على وقیوده وأثره الدول، داخل 19-كوفید حالة تقدیر في النظر ذلك في بما  التقییمات،  على 19

 التقییمات.   على 19-كوفید  أثر لتخفیف مراعاتھا تتم التي واالعتبارات والمنھجیات،
 
4 رقم القسم    في  للتقییم  المرجعیة  الشروط  صیاغة   بشأن  المستقل  التقییم  لمكتب  العامة  التوجیھیة  المبادئ  على  العثور  یمكن 

نامج التوجيه�ة  المبادئ  من ي  المتحدة  األمم ل�ب
 . 11  رقم الصفحة  ،اإلنمائئ

 
  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 ھمیةاأل بالغ أمر

 
ي   واضحة  بصورة   تقي�مه  يتم   ما   القسم   هذا   يوضح   والس�اق.   األساس�ة   المعلومات •

  تفاص�ل   تقد�م  أ)  ��ي   ما   و�نب�ن
ي   والد�موغراف�ة  والجغراف�ة  والس�اس�ة  واالقتصاد�ة  االجتماع�ة  للعوامل   دق�قة

ي   فقط  (ول�س   التقي�م  وقت   �ن
  �ن

نامج  تصم�م  وقت وع)؛  /  ال�ب   تفاص�ل   تقد�م  )3  المستف�د؛  ومن  تحق�قه  إ�  التقي�م  يهدف  ما   تحد�د   )2  الم�ش
وع  الرئ�س�ة  المشكالت  /   النتائج  /   اإلنجازات ي   للتقي�م.   الخاضع   للم�ش

وط  تحدد   أن  ينب�ن ا   المرجع�ة  ال�ش   أ�ض�
 اتباعه.  يتم الذي التقي�م أسلوب

 
  والوفیات الحاالت (عدد حیث من ككل الدولة على 19-كوفید تأثیر حول (فقرة)  التفاصیل بتضمین قم مالحظة: 

  إن تقییمھا یتم التي المخرجات / البرنامج / المشروع تنفیذ على التأثیر وكذلك  ذلك) إلى وما قاإلغال وتواریخ
 وجدت. 

 
  ع�   س�عمل  من   أو   س�ستخدمه،  ومن   التقي�م،  إجراء  سبب   القسم   هذا   يوضح   وأغراضه.   ومجاله  التقي�م  هدف   •

ي   والغرض  المجال  �ساهم   النتائج.   ع�  العمل  أو   استخدامها   وك�ف�ة  وتوص�اته،   التقي�م  استنتاجات
  توضيح   �ن

ن   ومحور   معاي�ي  ن   �جب  التقي�م.   ترك�ي ي   المساواة  تضمني
ن   االجتما�ي   الن�ع  �ن   التنم�ة  وأهداف  المرأة،  وتمكني

ها   اإلعاقة و�دماج  المستدامة، كة القضا�ا   من وغ�ي ي  المش�ت
 التقي�مات.  جميع مجال �ن

 
  حالة في  التقییم. مجال  في تضمینھا یجب التي 19- كوفید برنامج أو لمشروع تدخالت أي بالتفصیل اذكر مالحظة:

 . البرنامج أو المشروع تدخالت أو تنفیذ على البرمجة إعادة أثر بالتفصیل اذكر ،البرمجة إعادة
 

ي  التقي�م، خالل  من   عليها  اإلجابة  تتم  محددة  أسئلة  ذلك  يتضمن  الرئ�س�ة.   واألسئلة التقي�م معاي�ي  •
  تتعلق  واليت

ي   المخرجات  أو   التدخالت،  أو   وع،بالم�ش 
  والموافقة   نطاقها   وتوسيع  هنا   األسئلة  تفص�ل  �مكن  تقي�مها.   يتم  اليت

.   التق��ر   ع�ب   التقي�م  ف��ق  ِقبل   من  أ��ب   بصورة  عليها  ي
  اإلنمائ�ة   المساعدة   لجنة  معاي�ي   استخدام   �مكن   المبدئئ

)DAC(  ي   والتنم�ة  التعاون   لمنظمة  التابعة
  والفعال�ة   واال�ساق  بالمالءمة  الخاصة  )OECD(  االقتصادي  المجال  �ن

 )2021 (یونیو              الُمعدلة المرجعیة: الشروط
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ا   ومحددة  واضحة،  الرئ�س�ة  األسئلة  تكون  أن  �جب  1لألسئلة.   إطار   لوضع  واالستدامة  وال�فاءة   و�مكن  ج�د�
.  الن�ع  مشكلة األقل ع� التقي�م من  واحد  سؤال  يناقش أن �جب  معها.   التعامل  2االجتما�ي

 
  المشروعات على محدداتھو 19-كوفید تأثیر بین أو ینبغي كما 19-بكوفید اصةالخ األسئلة  بالتفصیل اذكر مالحظة: 

 للتقییم.  التوجیھیة األسئلة في والبرامج
 

حة  ومنهج�ة  أسلوب  تقد�م  �مكن  المنهج�ة.  •   ول�ن  الممكنة،  التجميع  وطرق   الب�انات  مصادر   مع  شاملة  مق�ت
ا�هم  بمجرد   التقي�م  ف��ق  من   المطلوب  بالتعد�لب  �سمح  أن   �جب  كما   بالمرونة،  العمل�ة  هذە  تتسم  أن  �جب   . إ�ش
،  بالن�ع  المتعلقة  المشكالت  لتناول  المتبعة  المنهج�ات  طلب  �جب   أهداف   إدماج  إ�  ضافة باإل   االجتما�ي

 واإلعاقة.   المستدامة التنم�ة
 

  في بما فعّالة، بصورة التقییم لتنفیذ مطلوبة تكون أن یُمكن ُمعدلة تقییمیة منھجیات / أسالیب أي وضح مالحظة:
  الوطنیین، للُمقیِّمین األساسي واالستخدام  الموسعة، المكتبیة والمراجعات ،بالسالمة المتعلق التوجیھ ذلك
 استخدام إلى باإلضافة الُمقیِّمین، قبل من إجراؤھا یتم التي والمقابالت المعنیة، الجھات مع الفعلیة الجتماعاتوا

  إلى للوصول المدني المجتمع ومنظمات األكادیمیة، المؤسسات / الفكریة المجمعات / المحلیة البحثیة المؤسسات
  .یلزم كما المتاحة  توجیھاتلل اإللكترونیة الروابط بمشاركة قم .والمستفیدین المجتمع مستوى على المعنیة الجھات

   .األولي التقریر في  أیًضا ذلك یُفصل أن یجب
 

 إضافي:  مقترح نص
 

  كورونا   فیروس   انتشر  إذ  عالمي،  كوباء  19-كوفید  )WHO(  العالمیة  الصحة  منظمة  أعلنت  ،2020  مارس  11  من  اعتباًرا 
  كان   إذا  الدولة.  داخل  أیًضا  السفر  وُمنع  xx/xxxx  منذ  الدولة  إلى  السفر  منع  تم  العالم.  أنحاء  كل  في  كبیرة   بسرعة  المستجد

  التقییم   ءإجرا  االعتبار  في  تأخذ  منھجیة  وضع  التقییم  فریق  على  یجب  ممكن،  غیر   التقییم  أجل  من  داخلھا  أو  الدولة  إلى  السفر
  البیانات،   وتحلیل  الموسعة،  المكتبیة  والمراجعات  بُعد،  عن  المقابلة  أسالیب  استخدام  ذلك  في  بما   بعد،  وعن  افتراضیًا

    التقییم. مدیر مع علیھ واالتفاق األوليالتقریر في ذلك تفصیل یتم أن یجب التقییم. واستبیانات واالستقصاءات،
 

  استعدادھا   أو  قدرتھا  أو  المعنیة  الجھات  توفر  مراعاة  یجب  افتراضیًا،   منھ  جزء  أو  بالكامل  التقییم  إجراء  المقرر  من  كان   إذا
  العدید   یعمل  قد  إذ  مشكلة،  الكمبیوتر  /   اإلنترنت  إلى  وصولھا  إمكانیة  تُمثل  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  بُعد.   عن  المقابالت  إلجراء

    التقییم. تقریر في القیود ھذه  ذكرتُ  أن ینبغي المنزل. من والوطنیین الحكومیین النظراء من
 

  ،skype(  اإلنترنت  عبر  أو  الھاتف  عبر  بعد  عن  المقابالت  إجراء  یمكن  ممكن،  غیر  المیدانیة  المھمة  /  البیانات  جمع  كان  إذا
 اآلمن   من  كان  إذا  المیدان  في  الوطني  المقیِّم  مساندة  مع  بعد  عن  العمل  الدولیین  للمستشارین  یمكن  ذلك).  غیر  أو  ،zoom  أو

  اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  أو  المستشارین،  أو  المعنیة،  الجھات  من  أي  یتعرض  أن  ینبغي  ال  والسفر.  العمل  لھم
 سیة.الرئی األولویة ھي السالمة وتعد للضرر،

 
 كانت وإذا المعنیة، والجھات والمستشارین موظفین،ال سالمةمن التأكد تم إذا الصحة  من للتحقق بسیطة مھمة في النظر یُمكن 

  بإجراء   والمستقلون  المؤھلون  الوطنیون  المستشارون  یقوم أن  یُمكن  وبالمثل،  للتقییم.  الزمني  الجدول  داخل   ممكنة  المھمة  ھذه
 آمنًا. ذلك كان طالما الدولة في شخصیةال والمقابالت التقییم

 

------------------------------------------ 
یمكنك االطالع على ذلك عبر الرابط التالي:    1

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
عدم استخدام معیار  نوصي بأن تتم تغطیة معاییر المالءمة والفعالیة والكفاءة واالستدامة لضمان تحقیق المجال الكامل للتقییم. إذا اختارت الوحدة المكلفة 2

 كان ھذا التقدیر متوقعًا.  أو أكثر، یجب ذكر ذلك صراحة في الشروط المرجعیة، بما في ذلك أسباب اإلغفال. یمكن إضافة معاییر التأثیر اإلضافیة إذا

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm


  

  (النماذج   استخراجها   المراد   الرئ�س�ة  النتائج  تفاص�ل  الجزء   هذا   يوفر   الرئ�س�ة).   (الُمخرجات  التقي�م  نتائج  •
ي   بما   للتقي�م  األو�ي   التق��ر   (أ)  ): هنا   من  متاحة

ي   والجدول   العمل  خطة   ذلك   �ن
  تق��ر   مسودة  (ب)  للتقي�م؛  الزمين

  ك�ف�ة   بالتفص�ل  يوضح  الذي   المطل��ة  والتعد�الت  التقي�م  تدقيق  سجل  (ج)  عل�ه؛  التعليق  لتقد�م  التقي�م
ي   التق��ر   (د)  واإل�ضاحات؛  واألسئلة،  التعل�قات،  مناقشة

 واإل�ضاحات)؛  واألسئلة  التعل�قات  يناقش  (الذي   النهائئ
 األخرى.  المعرفة ونتائج التقد�م�ة العروض (ه)

 
  حال في للمستشارین مخفضة مدفوعات وأي  المخرجات نتائج على 19-كوفید لتأثیر  بند بتضمین قم مالحظة:

 . ذلك حدوث
  

 الُمقترح  اإلضافي النص
 
  إنجاز   یمكن  ال  أنھ  المستشار  أو  /  و   القطري  المكتب  یحدد  وعندما  اإلنمائي،  المتحدة   األمم  لبرنامج  المالیة  اإلجراءاتمع  تماشیًا 
  أو   الُمخرج   ھذا  مقابل  الدفع  یتم   فلن  تقییم،ال  على  المفروضة  والقیود  19-كوفید  تأثیر   بسبب  مرضیة  بصورة  خدمة  أو  ُمخرج

 الخدمة. 
 
 یكن   ولم  الُمخرجات  في  الوقت  المستشار  استثمر  إذا  الجزئي،  الدفع  في  النظر  یمكن  وآثاره،  الحالي  19-كوفید  لوضع  نظًرا 

 إرادتھا. / إرادتھ عن خارجة ظروف بسبب إكمالھ على قادًرا
 

  والمواصفات   وال�فاءات،  الخاصة،  المهارات  بالتفص�ل  ذلك   �ذكر   المطل��ة.   وال�فاءات  التقي�م  ف��ق  تك��ن •
ي  عضو  كل  أو  الُمقّ�م من  المطل��ة

 التقي�م.  ف��ق �ن
 

 لھیاكل موسع وصف تقدیم فعلیك الدولیین)، المستشارین (مثل بعد عن سیعملون المقیّمین  بعض كان إذا مالحظة:
 بعد.  عن التقییمات تنفیذ في للخبرة  بند مینبتض قم التنفیذ. وترتیبات البرنامج / المشروع إدارة

 
  مدونة   ع�  التوقيع  منهم  وسُ�طلب   األخالق�ة  المعاي�ي   ألع�  التقي�م  مستشارو   س�خضع  التقي�م.   أخالق�ات •

ي  المتحدة   األمم برنامج تقي�مات إجراء  يتم المهمة.  قبول عند  السلوك قواعد 
ا  اإلنمائئ

�
ي   الموضحة للمبادئ وفق

  �ن
ي   المتحدة  األمم  بف��ق   الخاصة  للتقي�مات  األخالق�ة  التوجيه�ة  المبادئ

مون  �حتاج  بالتقي�م.   المعين   إ�   الُمق�ِّ
ي  السلوك تعهد  توقيع

 . األخال�ت
 
  الرئ�س�ة،  والمسؤول�ات  األدوار،  و�حدد   للتقي�م،  واإلداري  التنظ��ي   اله�كل  هذا   �صف  . والتنف�ذ   اإلدارة  ترتيبات •

ي   المشاركة   األطراف  لجميع  السلطة  وحدود 
 التوقعات،   توضيح  إ�  التنف�ذ   ترتيبات  تهدف  التقي�م.   عمل�ة   �ن

 والفعال�ة.  بال�فاءة تتسم تقي�م عمل�ة إجراء و�سه�ل الغموض، ع�  والقضاء
 

 االفتراضیة. / بعد عن االجتماعات تنفیذ دعم في  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج دور بالتفصیل شرحا مالحظة:
  والبرید  (الھاتف التواصل تفاصیل مع المحدثة المعنیة الجھات قائمة تقدیم القطري المكتب على سیتوجب

 التقییم.  فریق  إلى اإللكتروني)
 

ي   اإلطار  •
  األ�ام  وتخص�ص  التقي�م  لمهمة  المتاحة  األ�ام  عدد   بالتفص�ل  هذا   ضحيو   أن  �جب  التقي�م.   لعمل�ة  الزمين

وط   توضح  أن  �جب  التقي�م.   ف��ق  ع�ب  ا   المرجع�ة  ال�ش ي   الجدول  أ�ض�
ي   بما   بالتفص�ل  للتقي�م  الزمين

 توار�ــــخ:   ذلك   �ن
ي  العمل  (ج) التقي�م؛ مخرجات  (ب) التقي�م؛ بدء (أ)

 التقي�م.  ا�تمال (د) الب�انات؛ وجمع الم�دائن
 

 إضافي وقت توفیر مع للتقییم، الزمني اإلطار في تحدث قد التي والتأخیرات المرونة إلى اإلشارة  یجب مالحظة:
 بسبب المعنیة  الجھات مجموعات إلى الوصول في المحتملة بالتأخیرات ا واالعتراف ،إفتراضیا التقییمات لتنفیذ
- كوفید بسبب األشكال من شكل بأي التقییم تأخر حال  في طارئ إضافي/ وقت تخصیص في النظر یمكن .19-كوفید

91 . 
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  الداعمة،  والوثائق التقد�م، و�جراءات  اله�كل حول  التفاص�ل ذلك  ُ�قدم االخت�ار.  وأساس  الطلب تقد�م عمل�ة •

 الطلبات.  مراجعة ومعاي�ي  التقد�م، ووثائق
 
وط ملحقات •   األ���  التوجيه�ة  والمبادئ  لداعمةا  األساس�ة المعلومات لوثائق  روابط  ذلك  يوفر  المرجع�ة.   ال�ش

ي  التقي�م �شأن تفص��ً 
:  المتحدة األمم  برنامج �ن ي

 اإلنمائئ
)a(   ونظ��ة التدخل  نتائج إطار  .  التغي�ي
)b( كاء  المصلحة أصحاب  الرئ�سون.  وال�ش
)c( فيها.  والتدقيق  مراجعتها  الواجب  المستندات 
)d( التقي�م.  مصفوفة نموذج 
)e( التق��ر  شكل  مخطط  . ي

 النهائئ
)f( التواصل  وتفاص�ل والمخالفات المنازعات �س��ة عمل�ة 
)g(  ي  السلوك تعهد

 األخال�ت
 

  وحدة قبل من التقییم قبل التقییم لقابلیة  تقدیر إجراء ینبغي للُمقیِّمین. الكاملة الوثائق جمیع توفیر یجب ة:مالحظ
 التقییم.  وبدء التقییم فریق تعیین قبل وسدھا والبیانات الوثائق في الفجوات  وتحدید التقییم، ومدیر البرنامج

http://www.unevaluation.org/document/download/3683

