
 E/ICEF/2023/6  األمــم المتحـدة  

  

 

 واالجتماعي المجلس االقتصادي  
 

Distr.: General 

8 December 2022 

Arabic 

Original: English 

 
 
 للعلم

 

 

100123    211222    22-27972 (A) 

*2227972*  

 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  
 المجلس التنفيذي

 2023الدورة العادية األولى لعام  
 2023شباط/فبراير  7-10

    من جدول األعمال المؤقت*  8البند 
الت ي م معلومات مستتتتتتتتتحملة عس عالة األتتتتتتتتتعقا  األققا  المستتتتتتتتت   لو  فة    

 اليون سف في
  

 موجز  
يهدف هذا التقرير إلى تزويد المجلس التنفيذي بمعلومات مســتلملع عن اعــتعراق األقرام المســتق   

ويجري حاليا. ويقد  التقرير لمحع عامع عن هدف هذه  2022لوظيفع التقييم في اليونيسـ  الذي دد  في عا  
ونهجها و عــاليبها.  م دقد  عرضــا موجزا لدوي فريت اعــتعراق األقرام  العمليع و غراضــهاف ف ــ  عن نااقها  

 .ومواصفات  ع ائه

ــتق    ــيين فيها دتقييم مسـ ــلحع الرئيسـ ــحا  الميـ ــتعراق األقرام إلى تزويد اليونيســـ  و صـ ويهدف اعـ
على نحو    ومحايد وقائم على األدلع للحالع الراهنع لوظيفع التقييم في اليونيســــــــــــــ  ومد  تمتعها بموق  دم نها

 مث  من  داء دويها في التعلم والمســــاءلع دال  المن مع. وتممــــيا م  نااذ جمي  هذه اتعــــتعراضــــاتف ف نه  
(  2016دقي ِّم حــالــع هــذه الوظيفــع وفقــا لقواعــد ومعــايير فريت األمم المتحــدة المعني بــالتقييم  المنقحــع في عــا   

 ع عوام   لر  على المسـتو  المؤعـسـي تحدد قدية  حيث اتعـتق ليع والميـداةيع والفائدةف ف ـ  عن    من
ــتويات  وظيفع التقييم على تحقيت هذه المعاييرف وهي األدواي والمســــــــؤوليات في مجال التقييم على جمي  مســــــ
ــتقلع  ــمام  م تؤدي التقييمات المســــ ــقنها على نااذ المن مع ل ــــ ــتلدا  التقييمات والمتابعع بمــــ المن مع؛ واعــــ

ــال   والمو وقع إلى التعلم و  ــا في عم  المن مع ليــــــ ــنا ملموعــــــ ــتنيرة تحقت تحســــــ ــاءلع واتلا  قرايات مســــــ المســــــ
األطفــال؛ والبي ــع التم ينيــع العــامـع لوظيفــع التقييم. ومن  م فـ م اعــــــــــــــتعراق األقرام ير ز في  م واحـد على 

ــود منه ــ  نااقا التي تعم  فيها. والهدف المنمــــــ ــها وعلى البي ع التم ينيع األوعــــــ هو  فالع   وظيفع التقييم نفســــــ
تلوم وظيفع التقييم في اليونيسـ  في موق  دم نها على نحو  مث  من المسـاهمع في تحقيت نتائإ إدجاديع   م
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( 2018ليـــال  األطفال. وتالتالي عـــتوفر توصـــياته مدل ت حاعـــمع في مراجعع عـــياعـــع التقييم لليونيســـ   
مايعــــــــــــــع التقييم  و  ـقافع التقييم بارذ  ف باإلضــــــــــــــافع إلى ت ييرات  لر  في م2023المقري إجراؤها في عا   
 .تتجاوز مجال السياعات

واعــتعراق األقرام هذا هو  الث عمليع من نوعها منذ إنمــاء طريقع اعــتعراق األقرام. وهو دســتند  
إلى إطاي فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم تعـــتعراضـــات األقرام المهنيع ويقوده فريت لايجي تعـــتعراق  

مه فريت من اللبراء اتعــتمــاييين. وي ــم الفريت طائفع متنوعع من  باي المقي ِّمين المهنيين الذين األقرام يدع
ــا إلى تحقيت التوازم دين الجنســــــــين والتمثي  الج رافي.   ــســــــــات ملتلفع؛ ويســــــــعى زيه  د ــــــ ينتموم إلى مؤعــــــ

الميال    و متيوي فيوتاإلضافع إلى  لكف  وليت عنادع فائقع للتقلي  إلى  دنى حد من  ي ت اي  حقيقي  
 .دين  ع اء الفريت

ــدوي تللي    ــميا في وقت متقلر عن الموعد المقريف على الرغم من صــ ــتعراق األقرام يعــ وتد  اعــ
ف و لك بســـــبم حاتت التقلير في وضـــــ  2022ب جرائه من اليونيســـــ  في الوقت المناعـــــم في   اي/ماي  

( وتحديد  ع ـــاء اللجنع المؤهلين والمتاحين  2022 يلول/عـــبتمبر  اليـــي ع النهائيع ل لتيـــاصـــات   ي في  
(. وحد ت حاتت تقلير  لر   2022والذين ت يوجد بمـــقنهم  ي ت ـــاي  في الميـــال    ي في تموز/يوليه  

في توظي  والتحاذ اللبراء اتعــــــتمــــــاييين المؤهلين والمتاحينف حيث لم يلتحت الفريت اتعــــــتمــــــايي بالعم  
 .2022مرين الثاني/نوفمبر  في  وائ  ت  إت

د موق  اعــــــــــــــتعراق األقرام إلى جـاـنم ملتل  الممـايعــــــــــــــات واتعتـبايات   وُيلتتم التقرير بفرع ُدحـد ِّ
ــات والقرايات التي  جراها المجلس   ــم  المناقمــــــــ ــلع تاوير الوظيفعف وهي تمــــــــ األلر  التي تؤ ر على مواصــــــــ

ــاييع لمراجعع ال ــتمـــــ ــوية اللجنع اتعـــــ ــيات الوايدة التنفيذي مؤلراف وممـــــ ــابات التابعع لليونيســـــــ ف والتوصـــــ حســـــ
تقييم قادليع التقييم والتقييم التلويني لمد  تم ين اليونيســـــــ  من تحقيت اللاع اتعـــــــتراتيجيع لليونيســـــــ  ” في

ــرين األول/  توتر    “2025-2022للفترة  ف والذي دقد  عرق موجز له إلى جانم  2022الذي  نجز في تمـــــــــ
 .للمجلس التنفيذي هذا التقرير في هذه الدوية

و ليراف تحدد في التقرير اللاوات التاليع في هذا المســــــــــاي ل ــــــــــمام تســــــــــلير هذه العمليع بفعاليع  
ف ت عـيما في ضـوء 2023و فاءة في لدمع هدفها الرئيسـي  ت وهو مراجعع عـياعـع التقييم لليونيسـ  في عا  

دتنفيذها وتدئها. وتســـبم هذا التقليرف عـــيتعين على الفريت التقلير الذي اعـــت رذ تســـعع  شـــهر دين التللي  
ــاييينف إلى جانم الموظفين المعنيين دوظيفع التقييم وم تم المديرة التنفيذدع ولجنع التقييم   ــتمــــــــ واللبراء اتعــــــــ

ف العمـ  2025-2022العـالمـيعف وفـقا تلتزا  المن مـع ـبالمروـنع في اللاـع اتعــــــــــــــتراتيجـيع لليونيســــــــــــــ  للفترة  
ع مرنع ليس فقط ل ــــمام  م د وم اعــــتعراق األقرام عالي الجودة والميــــداةيعف د   د ــــا للي تؤلذ  باريق

اعــتنتاجاته وتوصــياته في اتعتباي من جانم اإلداية على وجه الســرعع وتؤ ر بســ عــع في اعــتعراق عــياعـع  
 .التقييم وتنقيحها في الوقت المناعم

لمجلس التنفيذي لمناقمــــــته والتعليت عليه في دويته وعــــــيقد  ممــــــروع عــــــياعــــــع التقييم المنقحع إلى ا 
ف وعــــينق  أللذ هذه التعليقات في الحســــبامف وعــــيقد  إلى المجلس التنفيذي  2023الســــنويع في حزيرام/يونيه  

 .2023تتلا  قراي بمقنه في دويته العاددع الثانيع في  يلول/عبتمبر 
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 لمحة عامة  -   أوال  
التقييم التي ت ــــــــــال  دها اليونيســــــــــ ف منذ إنمــــــــــائهاف وتاويت إلى جانم التاويات  تنامت وظيفع  - 1
 ممايعع التقييم والت ييرات التن يميع في اليونيس  والسياذ الذي تعم  زيه. في

يفع التقييم وُتوج ِّههاف بما د ــمن ( وظE/ICEF/2018/4وتحدد عــياعــع التقييم المنقحع لليونيســ    - 2
 م تلبي األغراق األعــــــاعــــــيع للتعلم والمســــــاءلع في إطاي المن مع. وتحدد الســــــياعــــــع المنقحع هذه األغراق  
ــ    ــن  القرايف مما يؤدي ددويه إلى تحقيت نتائإ  ف ــــ المتراباع دعما لوتدع المن مع: فالتقييم يدعم التعلم وصــــ

ــاعد  لألطفال من ل ل تعزيز األهميع ــهف دســ ــتدامع. وفي الوقت نفســ واللفاءة والفعاليع واأل ر والتماعــــك واتعــ
 التقييم على مساءلع اليونيس  عن مساهماتها في تحقيت نتائإ ليال  األطفال.

ــاعـــي للتقييمف الممـــترن دين  يانات من ومع األمم المتحدة وفي المؤعـــســـات   - 3 وت يزال هذا الدوي األعـ
لى اليـــعيد العالميف  ادتا. غير  م الســـياذ الذي تعم  زيه اليونيســـ  يت ير بمروي  العامع وغير الح وميع ع

الوقتف و حيانا يت ير  ثيرا. وقد زادت ميزانيع المن مع زيادة  بيرة في الســــــــــــــنوات األليرةف مما  د  إلى زيادة 
ائإ  بمــا في  لــك النتــائإ  مقــادلــع في الحــاجــع إلى  دلــع تقييم لتوفير  ياء متعمقــع في  داء المن مــع وتعليــ  النتــ 

على مســتو  األ ر( التي تحققت دهذه الموايد المتزايدة. ويثير هذا اتتجاه تســاؤتت بمــقم ما إ ا  انت وظيفع  
 التقييم مؤهلع لتلبيع هذه اتحتياجات وما إ ا  انت هذه الوظيفع قادية على تلبيتها.

ــا ت ييرات  بر  في  ي ـيع عمـ  (  19-  وفـيد 2019و حـدـ ت جـائحـع مرق فيرو   ويوـنا   - 4 د ــــــــــــ
المن معف وللَّفت تداعيات على  ي يع عم  وظيفع التقييم نفســـــــها. وفي مواجهع الجائحعف اعـــــــتحد ت الوظيفع  
 دوات و عـــــــــاليم ومنتجات تقييم جديدة ومبتلرة؛ وفي الوقت نفســـــــــهف يثير هذا التاوي تســـــــــاؤتت حول  ي يع 

ف  انت األزمات 19- ــــــــ  وجه. وحتى قب  ظهوي جائحع  وفيدتســــــــلير هذه األدوات لدعم المن مع على  ف
 نه  البي يع واتقتياددع والسياعيع واإلنسانيع قد  باقت وتيرة التقد  نحو تحقيت  هداف التنميع المستدامع. وتما

لتحقيت  هداف اللاع المســـتدامعف عـــتتالم   2030لم يتبت عـــو  عـــب  عـــنوات حتى حلول الســـنع المســـتهدفع  
ــع لتــداين األمر  م تلوم وظيفــع التقييمف في دويهــا المزدول القــائم على التعلم والمســـــــــــــــاءلــعف  الجهود ال مبــذول

 موق   مث  لمساعدة اليونيس  وشر ائها على النهوق بحقوذ    طف . في

وهذه التاويات ليســت عــو  عدد قلي  من التيايات الرئيســيع التي تدف  إلى التاوي المســتمر لوظيفع   - 5
ير  م هنان تاويات  ثيرة  لر  عـــــبت تبيانها في تقايير عـــــابقع قدمت إلى المجلس التنفيذي. وهي التقييم. غ

ــيعف وا  اي  ــياعــ ــاددعف والتحوتت الج رازيع الســ ــ ون اتقتيــ ــ  نااقاف والمــ ــم  التاويات التلنولوجيع األوعــ تمــ
 .( 1  ذه القو  على األطفالالمتزايدة لت ير المناخف والهجرة القسريعف وا  اي الجماعيع والترا ميع له

ولذلكف ف م وظيـفع التقييمف م  احتـفاظهـا ددويها األعــــــــــــــاعــــــــــــــيف ت دم ن  م ت ـ  جامدةف د  دجم   - 6
ــإ جنبا إلى جنم المن مع التي توجد فيها. وتناء عليهف وتالتوازي م  هذه التاوياتف زادت    م تتاوي وتن ــــــــ

تمحييــــــــــــــهــا لموق  و ــاتت األمم المتحــدة من مهــا  الرقــابـع  مجــالس اإلداية في من ومــع األمم المتحــدة من  
اللـاصــــــــــــــع ب ـ  منهـاف بمـا في  ـلك التقييمف م  التر يز دوجـه لـاا على  ـفاـلع تمت  هـذه المهـا  ـدديجـع  ـازـيع 

اتعـــــــتق ليع لتوفير  شـــــــد مســـــــاءلع إح اما عن  داء المن مع و  ثرها ميـــــــداةيع. وفي حالع التقييمف دعني  من
ليع هذا  م الوظيفع في موق  دم نها على نحو  مث  من طرح األعــــــــــــــ لع التقييميع التي يلز   مفهو  اتعــــــــــــــتق 

 __________ 
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طرحها بمقم  هميع المن مع و فاءتها وفعاليتها و  رها وتماع ها واعتدامتهاف و نها قادية على اإلجابع عن هذه 
ث ف قامت مجالس اإلدايةف  األعــــ لعف دوم تدل  ت مبري له من اإلداية  و  صــــحا  الميــــلحع ا لرين. وتالم

ــتلداما مجددا  ــتلدامها اعــــ ــيات مها  الرقابعف بما في  لك التقييمف واعــــ ــتاراداف دتمحيت مد  تقدير توصــــ اعــــ
  مدل ت في القرايات واإلجراءات الراميع إلى تحسين  داء المن مع.

المســـــــــــــــاعـدة اإلنمــائيــع التــابعـع  ف دجري فريت األمم المتحــدة المعني بـالتقييم ولجنــع  2005ومنــذ عـا    - 7
لمن مع التعاوم والتنميع في الميدام اتقتيـــادي اعـــتعراضـــات األقرام المســـتقلع لوظائ  التقييم التي ت ـــال   

ف بقيمع ( 2  2014دها المن مات األع اء في    منهما. وتقر وحدة التفتيش الممتر عف في ويقع صديت عا  
لتعزيز وظيفع التقييم من ل ل تحســــــين ضــــــمام الجودة وتعزيز  طريقع اعــــــتعراق األقرام المســــــتق   وعــــــيلع

ميـداقيتها. وت ح  الوحدة  م التقييم اللايجي  بما في  لك من ل ل اعـتعراق األقرام الممـترن دين فريت  
األمم المتحــدة المعني بــالتقييم ولجنــع المســــــــــــــــاعــدة اإلنمــائيــع التــابعــع لمن مــع التعــاوم والتنميــع في الميــدام 

 حــــدد عهــــدا  ــــذلــــك إلى   ( 3  ادي( يرتبط ايتبــــاطــــا  بيرا دن ــــــــــــــإ وظيفــــع التقييم. ويللت تقييم  اتقتيـــــــــــــــــ 
 ميداةيع وظائ  التقييم الفردي وفائدتها. اعتعراضات األقرام قد عززت  م

إطاي اعــــــتعراضــــــات األقرام المهنيع لوظيفع التقييم  ”ولقد وضــــــ  فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم   - 8
. وي ف  هذا اإلطاي  م تسير اعتعراضات  2011ف الذي تم تحديثه مؤلرا في عا  “مم المتحدةمن مات األ في

األقرام وفت عمليع دةيقع تر ز على مد  اعتماد الوظيفع اللاضــــــــــعع ل عــــــــــتعراق وتابيقها لقواعد ومعايير 
ينيع العامع التي توجد فيها التقييم اللاصـــــــــــــع بفريت األمم المتحدة المعني بالتقييمف إلى جانم تقييم البي ع التم 

م بما في  لكف وليـوصـاف مد  من  الوظيفع الديجع المالوتع من اتعـتق ليع للقيا  بعملها. ويسـل    -الوظيفع  
اإلطاي بقم اعــــــــتعراضــــــــات األقرام ليســــــــت تقييمات  املع في نااقها  و عملياتها وجداولها الزمنيع المحددة؛  

ت  عــاليم التقييم و م تتب  معايير التقييم  وعــيلع ل ــمام مســتو   نه ينت على  م تابت اتعــتعراضــا غير
 عال من الدقع واألهميع والفائدة في تحلي تها.

ويهدف هذا التقرير إلى تزويد المجلس التنفيذي بمعلومات مسـتلملع عن اعـتعراق األقرام المسـتق    - 9
. ويقـد  التقرير لمحـع عـامـع عن هـدف ويجري حـاليـا  2022لوظيفـع التقييم في اليونيســــــــــــــ  الـذي ـدد  في عـا   

العمليع و غراضـــــهاف ف ـــــ  عن نااقها ونهجها و عـــــاليبهاف وموجزا لدوي فريت اعـــــتعراق األقرام و ع ـــــائه. 
ويلتتم التقرير بفرع دحدد موق  اعــــــــتعراق األقرام إلى جانم ملتل  الممايعــــــــات واتعتبايات األلر  التي 

ما دحدد اللاوات التاليع في عـــــــياذ العم  على ضـــــــمام تســـــــلير  تؤ ر على مواصـــــــلع تاوي هذه الوظيفع.  
ف والتي 2023العمليع بفعاليع و فاءة للدمع غرضـــها الرئيســـي وهو مراجعع عـــياعـــع التقييم لليونيســـ  في عا  

  ف2023عــــُيقدَّ  ممــــروعها إلى المجلس التنفيذي لمناقمــــته والتعليت عليه في دويته الســــنويع في حزيرام/يونيه  
عـــــــــُينقَّ  أللذ هذه التعليقات في الحســـــــــبامف وعـــــــــيقد  تتلا  قراي بمـــــــــقنه في الدوية العاددع الثانيع  وتعد  لك

 .2023 يلول/عبتمبر   في
  

 __________ 

 .2014ف جني ف JIU/REP/2014/6ف تحلي  وظيفع التقييم في من ومع األمم المتحدةوحدة التفتيش الممتر عف  (2  

  3) United Nations Evaluation Group, Stocktaking study on the utility of peer review, December 2021. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/6
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 م دمة  -  ثان ا  
د  - 10 اعــتعراق األقرام الحالي هو  الث عمليع من نوعها منذ إنمــاء طريقع اعــتعراق األقرام. ولقد مهَّ

وقنَّن   2008ف السـبي  لتنقي  عـياعـع التقييم لليونيسـ  في عا   2006عا  اتعـتعراق األولف الذي  جري في 
التزا  الســــــياعــــــع بقواعد ومعايير التقييم التي وضــــــعها فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم. و ام اتعــــــتعراق  

دت الســياعــع المنق2018تمهيدا لســياعــع التقييم المنقحع لليونيســ  لعا    2017الثاني في عا    حع موق  . وحدَّ
وظيفـع التقييم في قواعـد ومعـايير فريت األمم المتحـدة المعني ـبالتقييم بيــــــــــــــي تهـا المحـدـ ع وفي الت ييرات التي 

و طر تقعـيسـيع جديدة  2030طر ت على دي ع عم  اليونيسـ ف بما دمـم  اعتماد لاع التنميع المسـتدامع لعا  
 نميع.متيلع بالحد من ملاطر اللوايد وت ير المناخ وتموي  الت 

و ما هو الحال بالنسـبع تعـتعراضـات األقرام السـابقعف دسـتند إجراء اعـتعراق األقرام هذا إلى إطاي   - 11
فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم تعــــــــتعراضــــــــات األقرام المهنيع. ويوفر هذا اإلطاي الذي وضــــــــ  في عا  

ــابقع أل  2011 ــات األقرام الســـــ ــتعراضـــــ ــتفادة من اعـــــ ــاء فريت األمم المتحدة المعني و دمإ الديو  المســـــ ع ـــــ
بالتقييمف مســـتو  من الدقع واتتســـاذ على نااذ اعـــتعراضـــات األقرام لمن مات األمم المتحدة. وي ف  اإلطاي  
ــيع المتوقعع   ــاعـ  م تر ز اعـــتعراضـــات األقرامف في تقييمها لوظائ  التقييم نفســـهاف على القواعد والمعايير األعـ

ــتق ــيما اتعــ ــي المتعلت من الوظيفعف وت عــ ــاي بحثها الرئيســ ــا بمســ ــداةيع والفائدةف م  اتهتما   د ــ  ليع والميــ
بالبي ع التمـــــ يليع العامع للوظيفع. وفي إطاي هذا التر يز المـــــام ف يهدف اعـــــتعراق األقرام إلى تحقيت عدد 

 :من األهدافف وهي

لمتحدة المعني بالتقييمف  دقد  تقييما مستق  ومهنيا لمد  اعتماد قواعد ومعايير فريت األمم ا   ( 
 وتالتالي قد دحدد  ي مجاتت ينب ي فيها تحسين السياعات والممايعات تعتيفاء هذه القواعد والمعايير.

دعزز فهم  ن مع التقييم دال  المن مع والثقع دها واعـــــتلدامها. ويم ن  م يدعم  لك فهما    ( 
يفع في إطاي الن م التن يميع األوعـــــــ  نااقاف   ف ـــــــ  ألي تحســـــــينات تحتاجها الوظيفعف ودمجا  ف ـــــــ  للوظ

 وتلاياا  قو  للتقييم والميزنع دال  المن مع.

يوفر  لـيع لتقييم وظيـفع التقييم تتجـنم التقييم المـباشــــــــــــــر من جانم إداية المن مـع المـقادـلعف   ل( 
 وتالتالي تجنم  ي مسا  باعتق ليع مهمع التقييم.

يدة واللبرات والتعلم المتبادل دين وظائ  التقييم التي دم ن  م يتقاعــــــــــم الممايعــــــــــات الج  د( 
 ت ال  دها و اتت األمم المتحدة وزيما دينهاف ف   عن وظائ  ون م التقييم في الح ومات.

وفي إطاي اعـتعراضـات األقرام المهنيعف تتوافر المرونع للي تلبي التيـاصـات اعـتعراضـات األقرام   - 12
اللاصــــــــع دوظيفع التقييم دال  المن مع قيد اتعــــــــتعراق. وتالتاليف ف م التيــــــــاصــــــــات  الفرددع للتفاصــــــــي  

اعــــــــتعراق األقرام الحالي لوظيفع التقييم في اليونيســــــــ ف اعترافا بالعوام  العديدة والمعقدة والمتراباع المبينع 
ــدة بالارذ المذ وية  ع ه عما  ام عليه الحال   ــتعراضــــــات   ع هف تقر دوجود دي ع عم  ملتلفع بمــــ ل ل اعــــ

وما دعنيه  لك بالنســــبع لوظيفع التقييم في اليونيســــ  نفســــها وللمن مع األوعــــ  نااقا حيث   -األقرام الســــابقع 
 دفترق دها  م تلد  التعلم والمساءلع ليال  األطفال.

وتالتاليف وم   م التيـــــاصـــــات اعـــــتعراق األقرام تتســـــت م  إطاي اعـــــتعراضـــــات األقرام المهنيع  - 13
ف نها توفر عـــــــياقا  وعـــــــ  و  ثر تفيـــــــي  في تابيت معايير التقييم على   األمم المتحدة المعني بالتقييمفلفريت 
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الواق  التن يمي لليونيســــــــــ . وترد هذه األبعاد في المرفت األول. ولقد وضــــــــــ  فريت اعــــــــــتعراضــــــــــات األقرام  
ع  ع ـــاء لجنع التقييم   م جر  إط   2022 يلول/عـــبتمبر   1اللايجي اتلتيـــاصـــات بيـــي تها النهائيع في 

 .2022 يلول/عبتمبر  7العالميع لليونيس  عليها لمناقمتها والتعليت عليها في 
  

 2022األتعقا  األققا  المست   لو  فة الت ي م في اليون سف لعام   -  ثالثا  
 األهداف والغق  -  ألف 

الرئيســيين فيها دتقييم  يهدف اعــتعراق األقرام في جوهره إلى تزويد اليونيســ  و صــحا  الميــلحع - 14
مســـتق  ومحايد وقائم على األدلع للحالع الراهنع لوظيفع التقييم في اليونيســـ  ومد  تمتعها بموق  دم نها على 
ــاءلع دال  المن مع. ويســـــعى اتعـــــتعراق إلى اإلجابع عن عـــــؤال   نحو  مث  من  داء دويها في التعلم والمســـ

 واحد شام ف على النحو التالي:

ــتنادا إ  ــع التقييم المنقحع لليونيســــــ  لعا  اعــــ ــياعــــ ــبع في تنفيذ عــــ على مد    2018لى اللبرة الم تســــ
ــيعف ما هي جوانم الســـياعـــع التي نجحت في الممايعـــع العمليع في اتيتقاء  الســـنوات اللمس الماضـ

دوظيفع التقييم في المن مع إلى المســــــــتو  األمث  وفقا لقواعد ومعايير التقييم اللاصــــــــع بفريت األمم 
الجوانــم   هي متحــدة المعني بــالتقييمف والتي ينب ي بــالتــالي اتحتفــاا دهــا ويتمــا البنــاء عليهــاف ومــاال

التي   2018عياعع   التي لم تنج  وت دد من ت ييرها  و التللي عنهاف وما هي الث رات الواضحع في
 ؟2023يتعين عدها في عياعع التقييم لعا  

وير ز هذا الســـؤال المـــام  ضـــمنا وتيـــوية متزامنع على وظيفع التقييم نفســـها وعلى البي ع التم ينيع   - 15
األوعــ  نااقا التي تعم  فيهاف والتي تتعلت بالمســتو  المزدول للتقييم في  ليات اعــتعراق األقرام. وفي حين 

ي عـــياعـــع التقييم   ناء تنقيحها من المرج   م تســـتتب  مع م توصـــيات اعـــتعراضـــات األقرام ت ييرات مقادلع ف
  وف ددت من  لكف بالنســــــبع للمجاتت التي يتبين تعــــــتعراق األقرام  نها تعم  بمــــــ   جيد   2023في عا  

بعض التوصــيات ددت من  لك   تســتتب في إطاي الســياعــع الحاليعف اتحتفاا بالجوانم المقادلع للســياعــع(ف قد  
ــافع إلى  لك( ت ييرات في مم ــع التقييم  و  قافع التقييم بارذ تتجاوز نااذ الحلول في مجال    و باإلضــــــ ايعــــــ

الســـــــياعـــــــات. وم  وضـــــــ  هذه األهداف في متناول اليدف يتمث  ال رق النهائي من هذه العمليع في ضـــــــمام  
 -تلوم وظيفع التقييم في اليونيســــــ ف بما يتماشــــــى م  قواعد ومعايير فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم    م

في موق    -  من  دواي التعلم والمســـاءلع اللاصـــع دهاف وفي عـــياعـــع المن مع وممايعـــتها على الســـواء  وفي  
 دم نها على نحو  مث  من المساهمع في تحقيت نتائإ إدجاديع ليال  األطفال.

 
 النطاق -  باء 

ــتلدمع في هذه العمليع هي نفس المعايير   - 16 ــيع المســــ ــاعــــ ــات  معايير التقييم األعــــ ــتعراضــــ المابقع في اعــــ
األقرام السابقعف وهي معايير فريت األمم المتحدة المعني بالتقييم المتعلقع باعتق ليع الوظيفع وميداقيتها وفائدتها  
والعمـ  اـلذي تنتجـه. واتعـــــــــــــتق لـيع  مر حيوي ل ـــــــــــــمـام نزاهـع الوظيفـع من  جـ  التر يز على مجـاتت األداء  

ــمام اعتباي نتائإ التقييمات    التن يمي التي تحتال إلى تقييمف  ــداةيع  مر حيوي ل ـــــــ وتقييمها دوم تدل . والميـــــــ
جديرة باتهتما  واتلا  إجراءات على صـــــــــــــعيد المن مع. وتمـــــــــــــير الفائدة إلى الهدف النهائي للتقييمف وهو إنتال 

 .ها تحلي ت مو وقع ومستقلع ألداء المن مع دم ن ألصحا  الميلحع التعلم منها والعم  اعتنادا إلي 
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ــســـي   - 17 ــتو  المؤعـ ــتعراق    ع عوام   لر  على المسـ ــافع إلى معايير التقييم هذهف دقيم اتعـ وتاإلضـ
تمــ   محددات يئيســيع لقدية وظيفع التقييم على تحقيت اتعــتق ليع والميــداةيع والفائدة على نحو  مث . و ول 

مســـــــتويات المن مع ال مر زيع  العالميع هذه المعايير هو األدواي والمســـــــؤوليات في مجال التقييم على جمي  
ــاـبات   واإلقليمـيع والوطنـيعف و ـذـلك دين وظيفـع التقييم والوظـائ  التلميلـيع األلر  مـث  البحـث ومراجعـع الحســــــــــــ
والبيانات(. والمعياي الثاني هو اعــــــتلدا  التقييمات والمتابعع بمــــــقنها على نااذ المن مع ل ــــــمام  م تؤدي 

ــتقلع والمو  ــنا جوهريا في عم  التقييمات المســــــ ــتنيرة تحقت تحســــــ ــاءلع واتلا  قرايات مســــــ  وقع إلى التعلم والمســــــ
المن مع ليــال  األطفال. والمعياي الثالث هو البي ع التم ينيع العامع لوظيفع التقييمف بما في  لك ما إ ا  انت 

ائمـع على األدـلعف وتعترف هـنان  ـقاـفع قوـيع للمن مـع تـقد ِّي ةيمـع التقييم ـباعتـبايه  عــــــــــــــاعــــــــــــــا تتلـا  القرايات القـ 
ــاءلعف وتوفر موايد  ازيع ويم ن التنبؤ دها لهذه  ــيع لتحقيت النتائإ والمسـ ــيع يئيسـ ــسـ ــفه وظيفع مؤعـ بالتقييم دوصـ
الوظيفـع. وترد المجموعـع اللـامـلع من المعـايير في المرفت األولف إلى جـاـنم دـيام   ثر تفيــــــــــــــي  للـ  معـياي 

 دياعع في إطاي    معياي.والبعد المحدد الذي يتعين تناوله بال

ف وهي اإلطاي الزمني لتنفـيذ  2022-2018وير ز اعــــــــــــــتعراق األقرام بمــــــــــــــ ـ  لاا على الفترة  - 18
ــع التقييم الحاليع. غير  نه ين رف حيثما  ام  لك مفيداف في تاوي وظيفع التقييم على مد  فترة  طولف   ــياعـ عـ

 وما تناوي عليه من إم انات في السنوات القادمع.
 

 النهج  واألألاليب -  مج  
يتب  فريت اعـتعراق األقرامف وفقا ألعـسـه الراعـلع في األعـاليم التقييميعف نهجا موضـوعيا ومسـتق    - 19

وقائما على األدلع على السواءف من ناحيعف وتماي يا واعتماييا من ناحيع  لر . وعند اتنتهاء من اعتعراق  
  الميــــــــــلحع الذين د ــــــــــالعوم بمســــــــــؤوليات مهمع التقييم األقرامف عــــــــــي وم الفريت قد انلرط م   صــــــــــحا

دمـــم  المديرة التنفيذدعف ونوا  المديرة التنفيذدعف والممثلينف والمديرين اإلقليميين ومديري المـــعمف ف ـــ     بما
المعنيين بممايعــــــــــــع التقييم في المن مع  نفســــــــــــهم(ف باإلضــــــــــــافع إلى العديد من الموظفين ا لرين الذين  عن
لوم النهائيوم للتقييمات. وعـــــتلوم قد  جريت  د ـــــا ممـــــاويات م   ع ـــــاء اللجنع اتعـــــتمـــــاييع المســـــتعم هم

لمراجعع حســابات اليونيســ  وم  الن راء في و اتت األمم المتحدة األلر . ومما د تســم  هميع  نه عــتلوم 
ــاء المجلس التنفيذي من جمي  المناطت لتبادل وجهات الن ر وا  ياء والتوجيهات  قد وجهت الدعوة إلى  ع ــــــ

ــع التقييم المنقحع   ــياعــــ ــروع عــــ ــع التعليت على ممــــ ــتتاح للمجلس التنفيذي تحقا فرصــــ   ناء جم  البيانات. وعــــ
ف قب  مناقمــــــع عــــــياعــــــع التقييم النهائيع المنقحع في الدوية العاددع 2023دويته الســــــنويع في حزيرام/يونيه   في

 .2023 يلول/عبتمبر  الثانيع في

م  ميع ونوعيع محددة لتوليد البيانات وتحليلها والتدقيت المتقاط  في ميـــــــــاديها  وتســـــــــتلد   عـــــــــالي  - 20
 المتنوعع. وتمم  هذه العوام  الارائت التاليع:

  دمــ   هذا التقييم الذاتي عنيــرا  عــاعــيا في   -   الت ي م الذاتي لو  فة الت ي م في اليون ستف    ( 
األمم المتحدة المعني بالتقييمف ويرتلز إلى التيـــاصـــات اعـــتعراق  إطاي اتعـــتعراضـــات األقرام المهنيع لفريت 

األقرام. ويناوي التقييم الذاتي على دياعـتين اعـتقيـائيتين منفيـلتينف إحداهما تمـم  الموظفين المعنيين دوظيفع  
ــتويا  ــتويات المن مع الث  عف واأللر  تمــــــم   باي المســــــؤولين اإلداييين في جمي  مســــ ت التقييم على جمي  مســــ

المن مع الذين د ــــــالعوم بمســــــؤوليات في إطاي وظيفع التقييمف ف ــــــ  عن  ول ك الذين دســــــتلدموم التقييمات  
 . 2022نوفمبر  تمرين الثاني/ و دلع التقييم. وقد نمرت الدياعتام اتعتقيائيتام في تمرين األول/  توتر و 
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  ت قد  جر  اعــــتعراضــــاعند اتنتهاء من هذه العمليعف عــــي وم الفري   -  األتتتتعقا  الوثا     ( 
مســـــتنددا مســـــت ي ـــــا للو ائت  ات اليـــــلع. ومن  هم هذه الو ائت ما يلي: عـــــياعـــــع التقييم المنقحع لليونيســـــ  

ــنويع لوظيفع التقييم من   2018 لعا  ــقنها؛   2021إلى   2018وإجراءات تنفيذها؛ التقايير الســـ ويدود اإلداية بمـــ
بمـــــقنها؛ تقايير مراجعع الحســـــابات لم تم المراجعع الدالليع    تقايير اعـــــتعراق األقرام الســـــابقع ويدود اإلداية

ــب ع تقييم  داء  ــابات األمم المتحدة؛ تقايير شـــــ ــابات والتحقيقات التاب  لليونيســـــــ  ومجلس مراجعي حســـــ للحســـــ
المن مات المتعددة األطراف؛ عــــياعــــات التقييم للمن مات المتلذة  عــــاعــــا للمقاينع؛ وو ائت  لر . وعــــي وم 

عتعرق  د ا عينع من تقايير التقييم التي تقدمها اليونيس   ف   عن تينيفات الن ا  العالمي ا الفريت قد
لمراةبع تقايير التقييم المناظرة لها بمــقم جودة تقايير التقييم تلك( في معرق بحث المســائ  المتيــلع بالفائدة  

اليـــــــلع بمـــــــ   لاا   واتعـــــــتلدا .  ما عـــــــي وم قد اعـــــــتعرق مجموعع واعـــــــعع من الو ائت األلر   ات
 معالجع    معياي من معايير تقييم اتعتعراق. في

عــــــي وم تحلي  الفريت قد اعــــــتفاد من دياعــــــع جمي  مجموعات   -  تحلي  الب انات الثانوية  ل( 
ديانات اليونيسـ  األ ثر صـلعف بما في  لك البيانات المتعلقع بمؤشـرات األداء الرئيسـيع لوظيفع التقييمف ويتعلت 

ــتقيت من  داة تقييم  األمر دب  يانات عن نااذ ت ايع التقييمات ونوعيته واعـــــــتلدامهف من دين  موي  لر ف اعـــــ
 الجودة للن ا  العالمي لمراةبع تقايير التقييم.

عـــــي وم الفريت  -  م ابالت مع جهات مستتتتطل عة ر  ستتت ة ومناقمتتتات مجموعات التق ي   د( 
   صـحا  الميـلحع الدالليين الرئيسـيين لوظيفع التقييم   جر  عـلسـلع من المقاد ت ومجموعات التر يز م قد
اليونيســـــــ    ي األشـــــــلاا الذين د ـــــــالعوم بقدواي ومســـــــؤوليات تتعلت دوظيفع التقييمف والمســـــــتعملوم   في

النهائيوم للتقييمات وغيرها من عمليات التقييمف والموظفوم المعنيوم بمها  اليونيس  األلر  المتعلقع بالرقابع 
 ذلك م  موظفي التقييم  نفســــــهم. وعــــــتلوم قد وجهت الدعوة للتمــــــاوي  د ــــــا إلى جمي   ع ــــــاء و  فواألدلع(

 المجلس التنفيذيف و ذلك إلى اللجنع اتعتماييع لمراجعع الحسابات التابعع لليونيس .

ــا  -  المعاينة المباشتتتتتقة  ه(  ــي وم الفريت قد اغتنم فرصــــــ ــبا ومم ناف عــــــ حيثما  ام  لك مناعــــــ
مباشـــرة ل جتماعات الرئيســـيع وغيرها من األنمـــاعف إما ح ـــوييا  و افتراضـــيا. فعلى عـــبي  إلجراء معاينات 

ــوي اجتماع التقييم العالمي لليونيســـــ  في   ــاييين من ح ـــ ــتمـــ ــاء الفريت و حد لبرائه اتعـــ المثالف تم ن  ع ـــ
 ادة منف مما  تاح فرصـــــــــع مباشـــــــــرة ل عـــــــــتف2022تمـــــــــرين الثاني/نوفمبر    11إلى  7نيويوين في الفترة من  

ــيينف األمر الذي م نهم  ــلحع الرئيسـ ــحا  الميـ ــات الدالليع في إطاي الوظيفع وإجراء مقاد ت م   صـ المناقمـ
 مستويات الوظيفع الث  ع. من ا تسا  فهم  ري وعري  ألدرز اهتمامات وتالعات الموظفين على نااذ

ــتعراق األقرام تحلي  -  التحلي  المتخذ أألتتاألتتا للم ارنة  و(  ــم  اعـ لوظائ  التقييم التي  دمـ
ــا للمقاينعف من  ج  وضـــــ  معايير مرجعيع للممايعـــــات واعـــــتل ا   ــاعـــ ت ـــــال  دها المن مات المتلذة  عـــ

 الديو  التي قد تلوم مفيدة لتنقي  عياعع التقييم التي تتبعها اليونيس  وتعزيز هذه الوظيفع.
 

 دور الفقي  ومواصفات األعضاء -  دال 
ــيا م  إطاي   - 21 قا  الفريت العام  المعني باعــــــــــتعراق   عم  فريت األمم المتحدة المعني بالتقييمفتممــــــــ

ــع  ــتعراق األقرامف وحددت الرئيســــ ــع فريت اعــــ األقرام التاب  لفريت األمم المتحدة المعني بالتقييم بالتياي يئيســــ
فريت وحيادهم.  ع ــاء إضــافيين في الفريت. و ام هذا الجانم من العمليع مهما ل ــمام اعــتق ليع  ع ــاء ال
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واضــــــــال  بالعمليع  د ــــــــا باتيــــــــال و يت م  مدير التقييم في اليونيســــــــ  ل ــــــــمام  ت تمث  القائمع النهائيع 
 ألع اء الفريت ت ايتا في الميال  م  مدير التقييم  و ليالحه  و م  وظيفع التقييم على نااذ  وع .

ينتموم إلى مؤعـسـات ملتلفعف على النحو   ويتقل  الفريت من عـتع مقي ِّمين محترفين يزيعي المسـتو   - 22
المبين بالتفيــــي  في المرفت األول. ويئيس الفريت وع ــــو  لر هما من  باي موظفي و اتت األمم المتحدة 
التي ت ــــاهي اليونيســــ  من حيث الحجم والوظيفع  هي ع األمم المتحدة للمســــاواة دين الجنســــين وتم ين المر ة  

. ويمـرف  حد األع ـاء على (وترنامإ األمم المتحدة اإلنمائي  البرنامإ اإلنمائي( ( هي ع األمم المتحدة للمر ة 
وظيفــع التقييم في الوزاية اتتحــاددــع للمــاليــع والميزانيــع والتلايط الوطني في نيجيريــا. ويمــــــــــــــ ــ  ع ــــــــــــــوام 

   ع ــــــــاء الفريت منيــــــــبين يزيعي المســــــــتو  في مجال التقييم في ح ومتي دلدين من البلدام األع ــــــــاء من
لجنع المساعدة اإلنمائيع التابعع لمن مع التعاوم والتنميع في الميدام اتقتيادي  هولندا والوتدات المتحدة  في

لع من المســــــــــاعدة اإلنمائيع الرعــــــــــميع وتنميع القديات   األمري يع(ف ويمتلك  حدهما لبرة في تقييم البرامإ المموَّ
ــع في الفري  في ــادعـــ ــوة الســـ ــليم األحمر الدوليعف التي مجال التقييم. وتقود الع ـــ ت مهمع التقييم في لجنع اليـــ

 يرتبط محوي اهتمامها اإلنساني ايتباطا و يقا بمحوي اهتما  اليونيس .

ــاي   - 23 ــتمــــ ــرة. والمســــ ــاييين الذين قا  دتعيينهم مباشــــ ــتمــــ ويتلقى الفريت الدعم من فريت من اللبراء اتعــــ
ألويوتيع ومســـــــتمـــــــاي البنك الدولي بمـــــــقم مبادية التقييم  الرئيســـــــي هوف في جملع  مويف يئيس جمعيع التقييم ا

العالميع. ويدعم اللبير اتعـــــــــتمـــــــــايي الرئيســـــــــي لبير اعـــــــــتمـــــــــايي  ام ومســـــــــاعدام للبحود. ويتولى فريت  
 اتعتماييين جمي  عمليات جم  البيانات والتحلي  األولي لدعم عم  الفريت.

 
 عالة االألتعقا  - هاء 

األقرام يعميا في وقت متقلر عن الموعد المقري على الرغم من صدوي تللي  ب جرائه  دد  اعتعراق   - 24
ف و لك بسبم حاتت التقلير في وض  اتلتياصات  2022من اليونيس  في الوقت المناعم في   اي/ماي   

 يوجد  ( وفي تحديد  ع ـــــــــاء اللجنع المؤهلين والمتاحين والذين ت 2022بيـــــــــي تها النهائيع   ي  يلول/عـــــــــبتمبر  
ــال    ي في تموز/يوليه   ــاي  في الميـــــــــ ــقنهم  ي ت ـــــــــ (. وحد ت حاتت تقلير  لر  في توظي   2022بمـــــــــ

في  وائ   والتحاذ اللبراء اتعـــــــــتمـــــــــاييين المؤهلين والمتاحينف حيث لم يلتحت الفريت اتعـــــــــتمـــــــــايي بالعم  إت 
ــرين  ــهرف 2022الثاني/نوفمبر   تمــ ــعع  شــ ــت رذ تســ ــبم هذا التقلير الذي اعــ ــيتعين على الفريت واللبراء  . وتســ عــ

ــاييينف إلى جانم الموظفين المعنيين دوظيفع التقييم و ذلك م تم المديرة التنفيذدع ولجنع التقييم العالميعف   ــتمـ اتعـ
ف العم  باريقع مرنع ( 4  2025- 2022وفقا تلتزا  المن مع بالمرونع في اللاع اتعـــــــــتراتيجيع لليونيســـــــــ  للفترة 

م اعــــــــتعراق األقرام عالي الجودة والميــــــــداةيعف د   د ــــــــا للي تؤلذ اعــــــــتنتاجاته  ليس فقط ل ــــــــمام  م د و 
ــع التقييم   ــياعـــ ــتعراق عـــ ــع على اعـــ ــ عـــ ــياته في اتعتباي من جانم اإلداية على وجه الســـــرعع وتؤ ر بســـ وتوصـــ

 .وتنقيحها في الوقت المناعم 

راق األقرام بيــي تها وعلى النحو المبين  ع هف وضــ  فريت اعــتعراق األقرام التيــاصــات اعــتع - 25
. و نجزت الــدياعــــــــــــــتــام 2022النهــائيــع وجر  اط ع اإلداية العليــا لليونيســــــــــــــ  عليهــا في  يلول/عــــــــــــــبتمبر  

. وُحد ِّدت جمي  الجوانم المتبقيع لجم  2022اتعـتقيـائيتام للتقييم الذاتي في تمـرين األول/  توتر ونوفمبر 

 __________ 

 .10 إلى 6 و 1ف اليفحات E/ICEF/2021/25ان ر  (4  
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م  تحديد موعد صــــــــــــــياغع التقرير في   2022دســــــــــــــمبر د انوم األول/البيانات في تمــــــــــــــرين الثاني/نوفمبر و 
 .2023الثاني/يناير    انوم 

وتهدف لجنع اعـــــــــتعراق األقرام إلى تقددم ممـــــــــروع تقرير ووضـــــــــ  تقريرها المقد  إلى اليونيســـــــــ   - 26
. وعلى الرغم  2023بيــــــي ته النهائيع اعــــــتنادا إلى تعقيبات  صــــــحا  الميــــــلحع ل ل الرت  األول من عا   

ــي وم  من ــتعراق األقرامف عـــــــــ ــها  لك على عمليع اعـــــــــ حاتت التقلير حتى ا م والقيود الزمنيع التي فرضـــــــــ
 ي م  لجنع   -ال ــرويي ضــمام الممــاي ع اللازيعف وفي الوقت المناعــم بما زيه اللفادعف م  اليونيســ    من

ظفين المعنيين دوظيـفع و ـذـلك مـدير التقييم والمو   فالتقييم العـالمـيع و صــــــــــــــحـا  الميــــــــــــــلحـع اـلدالليين ا لرين
قـب  اتنتهـاء من إعداد تقرير اعــــــــــــــتعراق األقرام. وتـناء على  لكف تم إط ع جمي  األطراف على   - التقييم

جدول زمني قب  عمليع اعـتعراق التقرير ووضـعه في صـي ته النهائيع دوقت  افف حرصـا على عـير العمليع 
 ال يت المتاح.باريقع دةيقع ومديوعع دوم اإلل ل باإلطاي الزمني 

  
 العمل ات األخقى التي تؤثق على تطويق و  فة الت ي م  -  رابعا  

إلى جانم اعــــتعراق األقرامف توجد عمليات  لر  تمــــاين فيها وظيفع التقييم ويم ن  م تؤ ر على  - 27
ي تاوي الوظيفع على نااذ واعـــ  وفي عـــياعـــع التقييم بمـــ     ثر تحديداف وهي تمـــم  ملتل  العمليات الت 

ــا تقريرا  لر دقد   ــم  هذه العمليات  د ــــ ــتندي لجم  البيانات. وتمــــ ــتعراق المســــ ــر اتعــــ ــتديل في عنيــــ عــــ
ف وهو مللت  2023ـبالتوازي م  هـذا التقرير في الـدوية العـادـدع األولى للمجلس التنفـيذي في شـــــــــــــــباط/فبراير 

ليونيســـ  من تحقيت لاع اليونيســـ  تقييم قادليع التقييم والتقييم التلويني لمد  تم ين ا” ـــــــــــــــــ للتقرير المرتبط د 
ــتراتيجيع للفترة  . ون را للوم الدوي الجماعي للبيانات والبحث والتقييم وإداية المعايف دمث  “ 2025- 2022اتعــــــــ

ف ت ـمن تقييم  2025- 2022إحد  اعـتراتيجيات الت يير التسـ  المذ وية في اللاع اتعـتراتيجيع لليونيسـ  للفترة 
التلويني تقييما لمد  وجود هذه الوظائ  في موق  مناعــم بمــ    اف للتم ين من تحقيت  قادليع التقييم والتقييم  

يرج   م  نتائإ ليــــال  األطفال بمــــ   فردي وتالتنســــيت زيما دينها. و صــــدي التقرير توصــــيات في هذا المجال 
ــع اليوميع للتقييمف ف ـــ  عن   ــع المنقحع وفي الممايعـ ــياعـ ــازيع في السـ هذه الوظائ   تلوم بمثابع مدل ت إضـ

 المتمايزة وللن المتلاملع.

وتمـــــــــــ   المناقمـــــــــــات والقرايات التي اتلذها المجلس التنفيذي مؤلراف باتقترام م  ممـــــــــــوية اللجنع   - 28
اتعـتمـاييع لمراجعع الحسـابات التابعع لليونيسـ ف ميـديا  لر للتوجيه في عـياذ تنقي  عـياعـع التقييم. ويوفر 

تط دين مداوتت المجلس التنفيذي وتنقي  عــــــياعــــــع التقييم. وتمــــــ   ممــــــاي ع  هذا التقرير وعــــــيلع ل ــــــمام الر 
المجلس التنفيذي واللجنع اتعــــــتمــــــاييع لمراجعع الحســــــابات التابعع لليونيســــــ    ناء اعــــــتعراق األقرام وتعده 

 وعيلع  لر  ومهمع للفالع هذه اليلع.
  

 الخطوات الم بلة  -   خامسا  
ف 2023تقريرها النهائي إلى اليونيســــــ  ل ل الرت  األول من عا   عــــــتقد  لجنع اعــــــتعراق األقرام - 29

وعـــــــتعد اليونيســـــــ  يد اإلداية على تقرير مراجعع األقرام. ون را إلى حاتت التقلير المذ وية  نفاف لن تلتم  
ويـته هـذه العملـيع في الوقـت المـناعــــــــــــــم لتقـددم التقرير النهـائي ويد اإلداية على المجلس التنفـيذي قـب  انعقـاد د

. غير  م    من تقرير اعـتعراق األقرام وما دقادله من يد اإلداية عـيتاحام 2023السـنويع في حزيرام/يونيه  
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للجمهوي على الموق  المـــــــــب ي لليونيســـــــــ  وعلى الموق  المـــــــــب ي لفريت األمم المتحدة المعني بالتقييم حتى 
د الــدوية إ ا يغبوا في  لــك. ولــذلــكف  يتســــــــــــــنى ألع ـــــــــــــــاء المجلس التنفيــذي اتط ع على التقرير قبــ  انعقــا

عــتر ز الدوية الســنويع على مناقمــع ممــروع عــياعــع التقييم المنقحع التي عــي وم قد اعــترشــد باعــتعراق   وتينما
األقرامف ف م تقرير اعـــــتعراق األقرام ويد اإلداية عـــــي ونام متاحين بمـــــ    ام  بحلول  لك الوقت إ ا يغم  

 هاتين الو يقتين ل ل الدوية السنويع. المجلس التنفيذي في الرجوع إلى

وعيستلد  م تم التقييم النتائإ والتوصيات الوايدة في تقرير اعتعراق األقرام ويد إداية اليونيس ف  - 30
إلى جانم ميــادي التوجيه األلر ف مث  تلك المبينع  ع هف ليــياغع عــياعــع تقييم منقحع لمناقمــتها والتعليت 

. ول ل عمليع تنقي  الســــــياعــــــعف عــــــيتمــــــاوي م تم التقييم 2023ع في حزيرام/يونيه  عليها في الدوية الســــــنوي 
 ثم م  المديرة التنفيذدعف ولجنع التقييم العالميعف وشعم اليونيس  وم اتبها األلر ف إلى جانم المجلس   عن

ــابات التابعع لليونيســـــ . وتناء على التعليقات ا ــاييع لمراجعع الحســـ ــتمـــ لوايدة ل ل هذه التنفيذي واللجنع اتعـــ
العملياتف عيقد  مدير التقييم عياعع التقييم النهائيع المنقحع لليونيس  لمناقمتها واتلا  قراي بمقنها في الدوية  

 .2023العاددع الثانيع في  يلول/عبتمبر 
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 المقف  األول
 ناولها بالدراألة*ب ا  المعاييق الستة لت ي م األتعقا  األققا  واألبعاد المحددة لح  منها التي يتعيس ت  

 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
تممـــــــــــــــيا م  قواعـد ومعـايير فريت األمم المتحـدة المعني ـبالتقييمف عــــــــــــــيجري تقييم   االألت الل ة   

ــلو ي   ــتق ليع في    من بعديها الهي لي والســـــــــــ  ي مد  وجود الوظيفع   -اتعـــــــــــ
ــم  ــا ع بعملهم لتقييم  وموظفيها في موق  مناعــــــ ــياذ اتضــــــ ألداء دويهم في عــــــ

مبري له. وفي ضـــــــــوء الابيعع ال مر زيع  دجم تقييمه دوم تدل   و تق ير ت ما
للهي   التن يمي لليونيسـ ف الذي دمـم  وظيفع التقييم نفسـهاف دجم تناول معياي 

طريقع  التقييم هذا بالدياعــع ليس فقط  مســقلع شــاملع د  باألحر   د ــا من حيث 
التـبايه على جمي  المســــــــــــــتوـيات الث ـ ع للوظيفـع. ون را لمـا  ولي من اهتمـا  في  

لتعري  األدواي المحددة ألصــحا     2018عــياعــع التقييم المنقحع لليونيســ  لعا   
الميـــلحع في ضـــمام اتعـــتق ليع دال  الهي   التن يمي ال مر زي لليونيســـ ف 

معيـاي األدواي والمســــــــــــــؤوليـات المتعلقـع   مـع تقـاط  و يت دين معيـاي التقييم هـذا و 
 بالتقييم المبين  دناه.

باإلضــافع إلى توفير تمــليت للتيــويات العامع ألصــحا  الميــلحع الرئيســيين حول  
اعــــــتق ليع التقييم في اليونيســــــ ف ومللت للترتيبات المؤعــــــســــــيع القائمع حاليا لتحقيت 

 األبعاد التاليع: المستو  األمث  من اتعتق ليعف عي اي مساي البحث هذا

 االألت الل ة اله كل ة

مد  إتاحع التسلس  اإلدايي لموظفي التقييم  مث  مدير التقييمف ومستمايي التقييم   •
التقييم ]المتعدد[ األقااي( إلى  قيـــــــــى حد لقدية الوظيفع   اإلقليميينف و ليـــــــــائيي

على تحديد ومتابعع مواضـــــي  التقييم األ ثر احتياجا للتقييمف وإداية التقييمات حتى 
إنجازهاف وتقددم نتائجهاف ويف  الق ــــــــــــادا المهمع  ات اليــــــــــــلع بالتقييم إلى جمي  

 صناع القراي الرئيسيين دوم تق ير  و تدل  ت مبري له؛

مد  إتاحع إم انيع وصــــــــــول موظفي التقييم عمليا بمــــــــــ   مباشــــــــــر ودوم عوائت  •
وتمــــــ   عــــــري إلى صــــــناع القراي وغيرهم من  صــــــحا  الميــــــلحع الرئيســــــيينف  

دمــــم  على عــــبي  المثال ت الحيــــرف  ول ك المديجين في تســــلســــلهم اإلدايي  بما
دي من الفعاليع ودوم المباشرف بحيث تلوم الوظيفع قادية على  داء عملها بق بر ق

 تق ير  و تدل  ت مبري له؛

ــايو التقييم   • م ءمــع إجراءات تحــديــد  بــاي موظفي التقييم  المــديروم ومســــــــــــــتمـــــــــــــ
 اإلقليميين( واعتقدامهم وتعيينهم م  المؤه ت التقنيع واتعتق ليع ال زمع؛

البي ع  تعــتق ليع الوظيفع  ان رم ءمع الترتيبات الحاليع في مجال توفير الموايد   •
 التم ينيع الماملع(.



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
3

/6
 

 

1
3

/2
1

 
2

2
-2

7
9

7
2

 

 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
 االألت الل ة السلو  ة     

مد  وجود فهم ممــــترن واضــــ  ألفرقع التقييم  الموظفوم واللبراء اتعــــتمــــاييوم(   •
ــرفهم على نحو يلتز  دهذا  ــع العمليع ومد  تيـــ ــتق ليع في الممايعـــ لما تعنيه اتعـــ

 والسلو ي؛المعياي في بعدده الهي لي  

مد  تيسير وصول  فرقع التقييم إلى جمي   صحا  الميلحع الرئيسيين والبيانات  •
 والو ائت والمواد األلر  التي يرونها ضروييع لتسيير عملهم؛

قــدية  فرقــع التقييم على اتضــــــــــــــا ع بجمي  جوانــم عملهــا دوم تــدلــ   و تــق ير   •
  نحاء  لر  من المن معمبري له  بما في  لك الم ادقع والترهيم( من  ت

 ي  نـه دجـم  ويجـم  م ين ر إلى(   –دجـم  م تتمت  التقييمـات بـالميــــــــــــــداةيـع  المصداق ة
ــياتها   ــتنتاجاتها وتوصـ ــديت تحليلها واعـ إجراء التقييم باريقع دم ن الو وذ دها وتيـ
في عــــــــــــــيــاذ منتجــات التقييم التي دجري إعــدادهــاف وفي العمليــات المتبعــعف وفي  

 الذين يتولوم إدايتها وإجراءها.األشلاا 

للتصتورات العامة ألصتحاا المصتلحة الق  ستييس بمت    باإلضـافع إلى توفير تمـليت  
 ف عي اي مساي البحث هذا األبعاد التاليع:مصداق ة الت ي م في اليون سف

 جوانب المصداق ة المتصلة بالمنتجات

ــتو   • ــموليعوضتتتتتو  مســــــ ــيما نتائإ ا وشــــــ ــتنتاجاته  تقايير التقييمف وت عــــــ لتقييم واعــــــ
 وتوصياته؛

فعلى عــبي  المثالف دجم  م دســتند المنتإ التقييمي نفســه إلى  عــاليم وتحلي ت  
عـليمع تلوم م ئمع  د ـا لل رق بالنسـبع إلى القرايات الماروحع.  ما دجم  م 
ــائ  الم توتع  ــاليبها والوعــــ ــوعيع و عــــ ــها الموضــــ ــســــ تلوم  ات جودة عاليع في  عــــ

 والمفويع التي تقد  دها.

وزيما يتعلت بالمســـــــايف تعتمد الميـــــــداةيع جزئيا على اتعـــــــتق ليع والحياد اللذين 
 ع ه(.  ما تعتمد على مد  مماي ع    اتعتق ليع جريت دهما هذه العمليع  ان ر 

 صــــحا  الميــــلحع الرئيســــيينف بما في  لك الجهات المســــؤولع  مث  المســــؤولين 
الممـــــــــــــروع( و صـــــــــــــحا  الحقوذ  مث  األطفال والوالدين( في  /عن تنفيذ البرنامإ

التقييم في المراح  المناعـبعف و ي يع نمـر التحلي  ويعـائله الرئيسـيعف و ي يع إعداد 
 التوصيات ووضعها في صي تها النهائيعف و  ثر من  لك.

  

ومـد  م ءمـته لملتل   نواع منتجـات  متتانتة نظتام ضتتتتتتتتتمتا  الجودة المعمول بت  •
التقييم  مث  تقييم قادليع التقييمف والتقييمات في الوقت الفعليف وتقييمات األ ر( م  

 التر يز بم   لاا على الس مع المنهجيع للتيميم والتنفيذ؛

 ؛آل ات لتع ي  مصداق ة الت اريق وفا دتها •

 ؛وما إلى  لك االألتمارية،مقاجعي الجودة الخارجييس، واألفققة إشران  •

ــم وتاريقع  للجمهويتقايير التقييم وتقييمات الجودة    إتاحعمد   • في الوقت المناعــــ
 شاملع.

 جوانب المصداق ة المتصلة بالعمل ات

ــحا     عمل ات الت ي م بطقق شتتفافة ومستتت لة وشتتاملةمد  إجراء   • ــاي ع  صـ بممـ
 الميلحع المعنيين؛
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
و ليراف زيما يتعلت باألشـــــــــــــلاا الذين يتولوم إداية و/ و إجراء التقييماتف دجم     

ــواء   ــداةيعف عــــ م د وم هؤتء األفراد  و م ين ر إليهم على  نهم( يتمتعوم بالميــــ
ــع  و من حيث مهاياتهم  ــيــ ــيع ”من حيث لبرتهم التقنيع و/ و المتليــ ــليــ   “المــ

مث  المهايات في مجال إشـــــــــــران  صـــــــــــحا  الميـــــــــــلحعف واتنفتاح على النقا   
 والحوايف ومهايات التواص  اللتادي والمفويف وما إلى  لك.

   عـاليم مناعـبع وحديثع ودةيقع وموضـوعيع مو وقع مد  إجراء التقييمات باعـتلدا •
 م  اعتلدا  نهإ تقييميع متقدمع وحلول مبتلرة؛

إجراء اليونيســـــــــــــ  بمــــــــــــــقم المعــايير  مــد  وجود مبــادج توجيهيــع  ل ةيــع للتقييم  مثــ    •
مبادئ ع وق اإلنسا  والمساواة ( و األل ةيع في البحث والتقييم وجم  البيانات وتحليلها 

 في  ليات ضمام الجودة؛   الجنسيس وتمكيس المقأة وتطب  ها واإلبالغ عنها بيس  

 .عمليع التقييم   وأللو هم في جم ع مقاع    الميلحعانخقاط أصحاا  مد    •

 جوانب المصداق ة المتصلة باألشخاص

أفقاد وأفققتة مهنييس ومجه يس تجهي ا جيتدا  مــد  إداية التقييمــات وتنفيــذهــا من قبــ    •
 نيس  واللبراء اتعتماييين الدالليين/اللايجيين على حد عواء(؛  من موظفي اليو 

في   لمهايات موظفي التقييمف بما  التع ي  المستمقمد  وجود  ليات ون م ل مام  •
 ؛وفقص التعلم لك الدويات التدييبيع 

بمبادئ الحفاءة  عــلون موظفي التقييم واللبراء اتعــتمــاييينف بما في  لك المعرفع   •
ــتجابع    المهن ة والن اهة واألخالق واالألتتت الل ة ــاف واتعـ والتقيد دها و ذلك اإلنيـ

في توليد األدلع وعــــــــب  معالجع الق ــــــــادا  ات اليــــــــلع؛ وحســــــــن توقيت وم ءمع 
 منجزات الموظفين ومنتجاتهم؛

 . شبكات الت ي م وأنمطة التعلم مساهمات موظفي التقييم في اليونيس  ومماي تهم في   •

القيـــــــــد من    تقييم هو  م دســـــــــتلد  في نهادع المااف ل رق التعلم  و ل رق   الفا دة
ــاءلـع  و لل  ال رضـــــــــــــين. ووفقـا لقواعـد فريت األمم المتحـدة المعني ـبالتقييم   المســــــــــــ

يع واضـــــــــحع  صـــــــــ  عند التللي  بالتقييم وإجرائه ومعاييرهف ينب ي  م تلوم هنان ن 
باعتلدا  التحلي   و اتعتنتاجات  و التوصيات الناتجع عن  لك ل عترشاد دها في 

المصتلحة الق  ستييس بمت    للتصتورات العامة ألصتحاا  باإلضـافع إلى توفير تمـليت  
 ف عي اي مساي البحث هذا األبعاد التاليع:مصداق ة الت ي م في اليون سف

 الفا دة اله كل ة

 ؛ جودة تقايير التقييم وتوصياته؛ومالءمتها وميداقيتهاعسس توقيت الت ي مات  •
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
القرايات واإلجراءات. وينب يف من الناحيع المثاليعف توضـــي  اتعـــتلدامات المعتزمع     

 التقييم.  بق بر قدي مم ن من الوضوح والتحديد في المراح  األولى من عمليع 

ــداةيع  ع ه(. وتتجلى  ــداقيته  ان ر الميــــ وترتبط فائدة التقييم ايتباطا و يقا بميــــ
ــبع التوقيت  ــاهمات مهمع ومناعـــ ــتلدامه في تقددم مســـ ــا من ل ل اعـــ الفائدة  د ـــ
ــاءلع عن النتائإ.   ــتنيرة والمسـ ــن  القراي المسـ للتعلم في إطاي المن مع وعمليات صـ

للمســاهمع لايل نااذ المن مع عن طريت توليد    ويم ن  د ــا اعــتلدا  التقييمات
 المعرفع وتم ين  صحا  الميلحع.

ــ ف لتع يم فائدتهاف  ــر نتائإ المنتجات التقييميع لليونيســـــــــ ــا من نمـــــــــ وت دد  د ـــــــــ
 وإد غها بارذ فعالع وميسرةف ومن ل ل قنوات متنوعع ومناعبع.

 مــا هو مــديل في    منتجتات الت ي م النهتا  تة مع النتتا ج المقجوةمــد  اتســـــــــــــــاذ   •
 ؛صاتها والتقايير اتعته ليعالتيا

االألتتتتتجابة في الوقت المناألتتتتب و متتتتك   اف لل ضتتتتايا الناشتتتت ة  قدية الوظيفع على 
 ؛. الفائدة التن يميعوعاالت الطوارئ 

ــاية    األتتتقشتتاد عمل ة صتتنع ال قار في اليون ستتفمد     بالمنتجات التقييميعف واإلشـ
التعلم  إليها في درامإ اليونيســــــــ  وعــــــــياعــــــــاتها واعــــــــتراتيجياتهاف ومســــــــاهمتها في  

 ؛والمساءلة في إطار المنظمة

ــيات التقييمف و ليات   ــتجابات اإلداية على توصـــــ ــن توقيت اعـــــ جودة وم ءمع وحســـــ
 المتابعع القائمع لتتب  اإلجراءات؛

ــاليم    ــوح وفعاليع دال     ق المنتجات الت ي م ةإليصتتتتتتتال ونمتتتتتتتقنوات و عــــــــ دوضــــــــ
 اليونيس  ولايجها؛

 واعتلدامها في المراج  والرصد والتعلم. قاعدة ب انات الت ي موجود  

 الفا دة على نطاق أوألع

مد  مساهمع منتجات التقييم لليونيس  في التعلم وصن  القراي في من ومع األمم  
 المتحدة األوع  نااقا؛

ــم الد • ــ  م  التقييم  مد  تقاعــــــ ــع من تقييمات اليونيســــــ ــتلليــــــ يو  والنتائإ المســــــ
 األوع  نااقا ومجتم  األمم المتحدة.

األدوار والمستتتؤول ات  
 في مجال الت ي م

تم توضـــــــــي  األدواي والمســـــــــؤوليات المتعلقع دوظيفع التقييم في عـــــــــياعـــــــــع التقييم  
. وهي تمــــــم  األدواي والمســــــؤوليات  ات اليــــــلع ضــــــمن  2018 لليونيســــــ  لعا 
على عــــبي  المثالف  دواي م تم التقييم على المســــتو  العالمي  -الوظيفع نفســــها  

ومسـتمـايي التقييم اإلقليميينف و ليـائيي التقييم ]المتعدد[ األقااي على المسـتو  
جهات   ال مر زي. وهي تمـــــــم   د ـــــــا األدواي والمســـــــؤوليات التي ت ـــــــال  دها

ف  موج  وصتتفي عام ألدوار ومستتؤول ات الت ي م بصتت غت  الحال ة باإلضـــافع إلى تقددم  
 عي اي مساي البحث األبعاد التاليع:

المحددة حاليا في الســــياعــــعف   الوضتتتو  والتحديد بوج  عام لادوار والمستتتؤول ات •
عــــواء دال  وظيفع التقييم نفســــها  و دين الوظيفع و صــــحا  الميــــلحع الرئيســــيين 

ين  على عـــــبي  المثالف بما دمـــــم  المجلس التنفيذيف واللجنع اتعـــــتمـــــاييع  ا لر 
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
فاعلع  لر  لايل وظيفع التقييم. وعـــــــــــــيقي ِّم اعـــــــــــــتعراق األقرام مد   فادع هذه    

األدواي والمســــــؤوليات وم ءمتها عموماف دتيــــــميمها الحاليف لقدية وظيفع التقييم  
على الوفاء بقدوايها المتعلقع بالمســـــــــاءلع والتعلم عـــــــــعيا لتحقيت  ع م   ر إدجادي 

 ليال  األطفال.

ــابــاتف والمــديرة التنفيــذدــع ونوا  المــديرة التنفيــذدــعف ولجنــع التقييم   لمراجعــع الحســـــــــــــ
 العالميعف والمديرين اإلقليميينف والممثلين القاريينف واألفرقع المرجعيعف وغيرهم(؛

 حتى ا م؛ وف ا للس األة ياتوالمسؤولالوفاء بهذه األدوار مد   •

بما يتماشتى مع قواعد ومعاييق فقي  األمم   المســؤولياتتنفيذ  الديجع التي تم دها  •
المتحتتدة المعني بتتالت ي م و تت طثق الطقق الموات تتة ل تتدرة الو  فتتة على أ  تحو   

على عـــــــــــــبي  المثالف  -  مفيدة إلى أقصتتتتتتتتى عد لعم  المنظمة مس أج  األطفال
ــتق ليع ــداقيتها وفائدتها؛ وضـــمام الموايد اللازيع لوظيفع    ل ـــمام اعـ الوظيفع وميـ

التقييم؛ وتعزيز  قـــافـــع التقييم؛ وتع يم اإلةبـــال المجـــدي على التقييمـــات؛ وتـــقمين  
 موق  لوظيفع التقييم في العمليات اإلداييع الرئيسيع؛

  لتحقيت  قيــــــى ف تمالءمة نموذج التمتتتتغي  الالمق  ي لو  فة الت ي ماعــــــتمراي   •
ــا ل ـــــمام اتتســـــاذ العا  للتقييم  ــتق ليع والفائدة فحســـــم وللن  د ـــ قدي من اتعـــ
و فـاءـته وفعـاليـته من حـيث التللفـع وفعـاليـته في جمي  المراحـ ف ـددءا من التلايط  

  دناه(؛  للبي ع التم ينيعوالميزنع مرويا ب جراء التقييمات وتنفيذها  ان ر البعد العا  

ف الـــذي يـــدير زيـــه موظفو التقييم في  الي إلدارة الت ي م مالءمتتة النموذج الحتتاعـــــــــــــتمراي  
اليونيســــــــ  إلى حد  بير التقييمات وللن دجريها لبراء اعــــــــتمــــــــاييوم لايجيومف لتحقيت 

 نفس ال ادات المبينع في إطاي البعد السادت(؛ 

ــتمراي  • مالءمة الت ستتتت م الحالي لادوار والمستتتتؤول ات في مجال إدارة الت ي م  اعــــ
ــتثناءات قليلع(  داخ  اليون ستتتتف ف الذي تداي زيه التقييمات إلى حد  بير  وم  اعـــ

 في إطاي وظيفع التقييم المستق ؛

وضتتتتتتو  واتستتتتتتاق األدوار والمستتتتتتؤول ات بالنستتتتتتبة للمنتجات الت ي م ة األخقى   •
 مث  اتعـــــــــــتعراضـــــــــــاتف وتقييمات قادليع التقييمف والتقايير  يتجاوز الت ي مات بما

التولي يع( ومد  تحديدها دوضــوح في عــياعــع التقييم وضــمام جودتها بمــ    اف  
 ومناعم في الن ا  العالمي لمراةبع تقايير التقييم.
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
التتتتت تتيتت تتم      متتتتتتتتابتتعتتتتتة 

 واألتخدام 
 ي  م   -انا قــا من  م جمي  التقييمــات تجر  للــدمــع غرق نهــائي ملمو   

تؤدي توصياته إلى اعتجابات إداييع وقرايات وإجراءات ملموعع تؤدي ددويها إلى 
عـــــيســـــتلمـــــ  اعـــــتعراق األقرام مد  وجود ن م  ازيع   -تحســـــين  داء المن مع 

ل ـــــمام  ت تلوم تقييمات اليونيســـــ   ات  هميع وجودة وميـــــداةيع وفائدة  بيرة 
ليعف د   م تســتلد   د ــا  فحســمف  و حتى  م تجر  بمســتو   مث  من اتعــتق 

ــتلدا   ــعي لتحقيت هذا الهدف النهائي. وتما  م اعــــ بارذ عمليع ومجددع في الســــ
 صـــــــــحا  الميـــــــــلحع للتقييم يتوق  جزئيا على اتعـــــــــتق ليع المتيـــــــــوية للتقييم 
الماروح وميــــداقيته وفائدتهف ف م هذا المعياي عــــيدي  إلى  ي مد  تنب  ديجع  

المرتباع بعم  وظيفع التقييم وغيرها  “جانم العرق”اعــتلدا  التقييم من مســائ   
 ي إلى  ي مد  تنب    - “جانم المســـــتهلك”من المســـــائ .  ما عـــــيدي  ق ـــــادا 

ــتعملوم النهائيومف مث   ديجع اعـــــــــتلدا  التقييم من اإلجراءات التي يتلذها المســـــــ
   اتمتثال لمتالبات يدود اإلداية المنيـوا عليها حاليا في عـياعـع التقييمف ومد 

اقترام يدود اإلداية بلاط عمــ  مجــددـع دجري اعــــــــــــــتلــدامهــا ومراقبتهــا وإنفــا هـا. 
و ليراف عـــيبحث اتعـــتعراق مد   وم الن م وا ليات القائمع ل ـــمام اعـــتلدا   
التقييمف إلى جانم  دواي ومســـــــؤوليات المتابععف م ئمع و ازيع وواضـــــــحع بما زيه  

 اللفادع  وعيلع لتع يم اتعتلدا .

األتتحمتاف البعد التمتخ صتي المتام  المتعل  بالحالة القاهنة الألتتخدام  إلى باإلضـافع  
الت ي م وت ديم موج  وصتتتتتتتفي لانظمة المعمول بها عال ا لتح ي  أقصتتتتتتتى قدر مس  

 ف عي اي مساي البحث هذا األبعاد التاليع:االألتخدام المجدي للت ي م

 ذات الصلة باألتخدام الت ي م “جانب العق ”قضايا 

األتتتتخدام الت ي م مدفوعا باالألتتتت الل ة ومأو المصتتتداق ة ومأو  مد   ام إلى  ي  •
  ع ه(؛ والفائدة والميداةيع اتعتق ليع ان ر  بعاد  للتقييماتالفا دة المتصورة 

ــتلدا  التقييم   • مدفوعا ب هم ة ومأو جودة توصتتتت ات الت ي م،  إلى  ي مد   ام اعـــ
وظيفع التقييم وأهم ة ومأو جودة التوجيهات واالتصاالت ذات الصلة التي توفقها 

 على عـــــــبي  المثالف بمـــــــقم مســـــــؤوليات اإلداية عن المتابععف  و بمـــــــقم وضـــــــ  
أو ممارألتتتتتتتتتات النمتتتتتتتتتق و دارة  اعــــــــــــــتجابات ولاط عم  إداييع عاليع الجودة(ف 

لعمل تتتة إعتتتداد التوصتتتتتتتتت تتتات ووضتتتتتتتتتعهتتتا في المعتتتارف، أو ا لجوانتتتب األخقى 
 النها  ة ص غتها

 ذات الصلة باألتخدام الت ي م “جانب المستهلك”قضايا   

مدفوعا بوعي أصتتتتتتحاا المصتتتتتتلحة وفهمهم  إلى  ي مد   ام اعــــــــتلدا  التقييم   •
في  ت تتديقهم لو  فتتة الت ي م ودورهتتا ومأو الجوانتتب األخقى لث تتافتتة الت ي م   ومأو

  دناه(؛  البي ع التم ينيع العامع لبعد التقييمونيس   ان ر الي 

مدفوعا ب درات ومأو إمكانات أصتحاا المصتلحة    التقييمإلى  ي مد   ام اعـتلدا    •
على تاوير اعـــــــــــتجابات إداييع عاليع الجودة ومجددع وما يناظرها من لاط عم ف 

 ويصد وإنفا  تنفيذها وإ بات اعتلدامها. 
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
 واآلل ات المعمول بها لتعظ م األتخدام الت ي مالنظم    

على عــــبي  المثالف  - األدوار والمستتتؤول ات المتصتتتلة باألتتتتخدام الت ي م وضتتتو   •
تعــــــــــــــتجـابات اإلداية للتقييم وما يـناظرها من لاط عمـ ف وللمـتابعـع بمــــــــــــــقم هذه 

  البي ع التم ينيع المــــاملعاألدواتف ويصــــد تنفيذهاف واإلد   عن اتعــــتلدا   ان ر 
 لبعد التقييم  دناه(؛

ل ــــــــمام  م تلوم اعــــــــتجابات    وجود آل ات لضتتتتتتما ممقاقبة الجودة ومدى مالءمتها
داية ولاط العم  واضــــــحع وشــــــاملع وم ئمع لل رق في تنفيذ توصــــــياتها المقادلعف اإل

 بحيث من المحتم   م تؤدي إلى التحسينات المالوتع في  داء المن مع؛

وجود أنظمة قا مة ومدى مالءمتها لق اس التحستتتتتتينات على مستتتتتتتوى النت جة   •
 .والت ثيق في أداء المنظمة الناتجة عس الت ي مات

بي تتتة موات تتتة   تهي تتتة
 في مجال الت ي م

على عـــــــــــــبي  المثالف   -ت اي المعايير الســـــــــــــابقع جوانم  ثيرة من هذا المعياي 
يتعلت باتعـــــــتق ليع الممنوحع لوظيفع التقييمف في  داء األدواي والمســـــــؤوليات  زيما

لـدعم الوظيفـعف وعنـاصــــــــــــــر  لر  من التحليـ . وعــــــــــــــتســــــــــــــهم هـذه الجوانـم من 
قييم دي ـع عمـ  اليونيســــــــــــــ  عمومـا ألغراق التقييم.  اتعــــــــــــــتعراق ـبالتـالي في ت 

ــلع بالبي ع   ــافع إلى  لكف عـــير ز هذا المعياي على الجوانم األلر  المتيـ وتاإلضـ
التم ينيـع للتقييم التي تتجـاوز مســـــــــــــــائـ  عــــــــــــــبت تنـاولهـا في إطـاي معـايير التقييم  

ــاملين هما ــيع الرا1 :  األلر . وينديل  لك في مجالين شــ ــســ ميع  ( الترتيبات المؤعــ
إلى ضــــمام  م د وم التقييم في وضــــ  مثالي ليس فقط من  ج  اعــــتق ليع مثلى 
ــاءلع؛   ــا من  ج  ت ايع مثلى لمجم  احتياجات المن مع من التعلم والمسـ د   د ـ

(  قافع التقييمف والتي تســـــــــــتتب  مد  قادليع  2  وتق ير  مث  على عم  المن مع؛ و
مع األوعــــــــــ  نااقا على إجراء نوع الوعي والمواق  والســــــــــلو يات في  قافع المن 

الـتقمـ  اـلذاتي النـقدي اـلذي يتيحـه التقييم. وـلد  القـيا  ـدذـلكف عـــــــــــــــتدي   دواي     
من وظيفع التقييم نفسـها و دواي جهات فاعلع  لر  في وضـ  الترتيبات المؤعـسيع  

ــافع إلى توفير  تمتتتتخ م شتتتتام  للحالة العامة للبي ة التمكين ة للت ي م وموج   باإلضـــ
 :عي اي هذا المجال من التقيي األبعاد التاليع للتدابيق المتخذة للحفاظ عل  

 المؤألس ة التقتيبات

 ي نمو ل عالمي وتمر زي  - لو  فة الت ي منموذج التمتتغي  الحالي  مد   وم  •
ليس فقط األ ثر م ءمع لتحقيت المسـتو  األمث  من اتعـتق ليع  ان ر   -مزدول 

ــا   النموذج األطثق مالءمتة لتح ي   اتعــــــــــــــتق لـيع  ع ه(ف ـد  هو ـباألحر   د ــــــــــــ
ل مام  قيى قدي من تبسيط لاط التقييمف والحد األقيى من   الغق  المنمود

ف و قيـــــى قدي من اللفاءة في إجراء التقييماتف و قيـــــى قدي من الفعاليع الت ايع
ــواء على جانم التقييم  و ــتلدا  الموايد  عـــــــ على جانم   من حيث التللفع في اعـــــــ

الجهات اللاضــــعع للتقييم( وفعاليع التقييمات من حيث التللفع عموما؛ وغيرها من 
م ـــام في  داء دويهـــا في  المجـــاتت المالوتـــع للي تلوم الوظيفـــع مؤ رة قـــدي اإل

 مجال التعلم والمساءلع؛
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 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
و قـافـع التقييم والحفـاا عليهمـا؛ وعلى هـذا النحوف يتوافت هـذا المعيـاي م  جوانـم     

 من معياي األدواي والمسؤوليات في مجال التقييم. محددة
في مهمــع التقييم بمــا يتنــاعـــــــــــــــم م  طبيعــع    طفتتايتتة الموارد و مكتتان تتة التنبؤ بهتتا •

 :المن مع وحجمهاف مما دستتب  األبعاد الفرعيع التاليع

بما يتناعم م  المستو  ال ز  من    طفاية الموارد البمقية والمال ة عموما -
ايع  ام  عمليات اليونيس ف ف   عن المجاتت الماملع الجهد التقييمي لت 

لعدة قااعات مث  التوجيه وغيره من  ش ال الدعمف والجهود في مجال دناء 
 القدياتف واتدتلاي المنهجيف وإداية المعايفف وغير  لك من المجاتت؛

  1 تلييت نسبع   ي  مدى مالءمة النموذج الحالي لتوفيق الموارد للو  فة -
الم التنفيذيف في  المجلس  من  دتللي   المن مع  نااذ  على  للتقييم  ائع 

في المائع من اليناديت المواضيعيع العالميع للتقييمات   1وتلييت نسبع  
المدلرات   على  قائم  للتقييم  لاا  جماعي  تموي   وصندوذ  المؤعسيعف 
للمساعدة في في  ميزنع م تم التقييم عن المستو  ال مر زي( في ضمام 

مواي  جمي  توفير  على  للوظيفع  دها  التنبؤ  ويم ن  وماليع  ازيع  بمريع  د 
 المستويات؛

الدول ة   - المبادرة  الت ي م لمعاييق  مدى امتثال ص غة )ص غ( عساا نف ات 
المعونة    للمفازيع من في  في  ما ن  لر   المتبعع  الممايعع  م   واتساقها 

 من ومع األمم المتحدة.

  في عمل ات صتتتتتتنع ال قار الق  ستتتتتت ةذوي الصتتتتتتلة    التقييممدى إشتتتتتتقاي مو في  •
واجتماعات فريت اإلداية العالمي واجتماعات فريت    االألتتتتتتتتتتقات جيالتلايط    مث 

ــيت حيز للتقييم في هذه المنتددات وغيرها من المحاف    اإلداية اإلقليمي( وتليــــــــ
 التي دم ن  م تعزز ممايعع التقييم و قافته  مث  الدويات التوجيهيع للموظفين(؛

ــع التقييم   • ــد  تاوير وظيفـ التقتيبتتات    للتوج تت  والتتدعوة بتتال تتدر الحتتافي لتع ي مـ
 المواتيع لعملها.المؤألس ة 

 



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

3
/6

 

2
2

-2
7

9
7

2
 

2
0

/2
1

 

 بالدياعع  تناولها  يتعين  التي  األبعاد البيام التقييم  معياي
 ث افة الت ي م   

ــا    • العــ للوعي بتتتالت ي م وفهمتتت  وت تتتديقه ودوره ق متتتا يتعل  بتتتالتعلم  المســــــــــــــتو  
وتســـــياعـــــع التقييم لليونيســـــ  لعا  والمستتتاءلة في إطار المنظمة في اليون ستتتف، 

 الميلحع؛واألدواي والمسؤوليات التي تحددها لملتل   صحا   2018

عـــــــــــواء في دعوتها للوظيفع  و في ممايعـــــــــــتها  - الت ام محدد مس ق ادة المنظمة •
لتوفير الموايد للتقييمــات وتنفيــذهــا واعــــــــــــــتلــدامهــا واإلع م عنهــا   -الملموعـــــــــــــــع  

 والمتابعع بمقنها؛

في تعزيز  قافع التقييم في    لفهم التدابيق المتخذة عادة للمستتتاعدة الوضـــــوح العا  •
 ؛مدى اتخاذ هذه التدابيقو اليونيس ف  

 المسؤولوم عن تعزيز  قافع التقييم؛ مدى ق ام التدابيق التي اتخذها عتى اآل  •

اشــــــتراط نفقات  إلى  ي مد  عــــــاعدت التدادير الرئيســــــيع المتلذة حتى ا م  مث  •
ــبع   ــفافع لردود الفع  التقييميع التي دقدمها   1التقييم دنســــ في المائعف والتعقيبات المــــ

  العـالمي لمراةـبع تقـايير التقييم للو ـاتت إلى الم ـاـتمف ومـا إلى  لـك( بحفز الن ـا
ــداةيــع  زيتادة تغط تة الت ي م ف ومن ل ل توليــد مزيــد من التقييمــات عــاليــع الميـــــــــــــ

 في اليونيس ؛ و بناء ث افة الت ي موالفائدةف  

تيبات  مد  تم ين  قافع التقييم التي تتبعها اليونيســـــــــــ   ف ـــــــــــ  عن الممايعـــــــــــات والتر 
اخت ار المستتا   والمجاالت المواضتت ا ة التي تمس الحاجة  المؤعــســيع المتعلقع دها( من 

ف ددت من تحديد ت ايع التقييم حســـــم الالم  إلى االهتمام الت ي مي بها ألغقا  الت ي م 
 .فقط  و حسم اعتبايات  لر  

    
 اليونيس .اتصا حات المتعايف عليها الوايدة في الو يقع األصليع التي اقتافت منهاف  ي التياصات اعتعراق األقرام المستق  لوظيفع التقييم في ترد محتويات المرفت دنفس الم   وتاعتلدا  نفس  * 
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 المقف  الثاني
 قا مة أعضاء فقي  األتعقا  األققا   

 
ــاباتف هي ع األمم المتحدة ف مديرة م تم الستتيدة لي ا ألتتاتو   ــتق  والمراجعع الدالليع للحسـ لدمات التقييم المسـ

 للمساواة دين الجنسين وتم ين المر ة  هي ع األمم المتحدة للمر ة(  يئيسع الفريت(

ــد والتقييمف الوزاية اتتحـادـدع للمـالـيع والميزانـيع والتلايط  الستتتتتتتتتيتد ز قيتاء الوال ف مـدير اإلداية الوطنـيع للرصــــــــــــ
 يف ح ومع نيجيرياالوطن 

 ف موظ  التقييم في الو العف و الع التنميع الدوليع التابعع للوتدات المتحدةالسيد ونستو  ج. آال 

 ف مدير إداية تقييم السياعات والعملياتف وزاية اللايجيعف ح ومع هولنداالسيد بيتق فا  ديق  ناا

 الدوليع لليليم األحمرف يئيسع م تم التقييمف اللجنع السيدة جو  ايبقيس

 ف نائم مدير م تم التقييم المستق ف درنامإ األمم المتحدة اإلنمائيالسيد آال  م. فو س
 


