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 سياسة التقييم المنقحة لليونيسيف  
  

 موجز 
. ٢٠١٨/٢املن حي اليت تنتهجها اليونيســـيف و  ا ل راجمل اجمللس التنفيذي أعدت ســـياســـي الت ييم  

وهي تعرض الغرض واألســـــــــــــــال املنح ي لذل  التن يلت وتب  مبااء الت ييم وعجراراتهت و دا عنا ــــــــــــــر 
املســـــــارلي الرهيســـــــيي ملهمي عجرار الت ييمات واســـــــتيفدامهات وتتـــــــف املســـــــا ات   الت ييمات عل  نحا  

تتم  نبذة عن املنظومي وتحو  ير قدجملات الت ييم الوطنييت وتربز االحتياجات من املواجملا البشـــــــــــــــريي واملالييت و  
 تنفيذ هذه السياسي وت دمي ت اجملير  شأهنا واالستعراض الدوجملي هلا.

عنا ـــــــــر ال راجمل  قد يرلت اجمللس التنفيذي   أن  بأع يرحت  سعداا ســـــــــياســـــــــي الت ييم املن حي  
 سياسي الت ييم املن حي.لليونيسيفت ببع ي ر 

  
  

 

 * E/ICEF/2018/8. 
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 الغرض من السياسة ووضعها ونطاقها -أوال  
تب  ســــــياســــــي الت ييم الغرض من الت ييم واســــــتيفدامه   اليونيســــــيفد وت د  التعاجمليف وال واعد  - ١

واملعايريد و دا الرتتيبات اإلااجمليي وعنا ـــــــــر املســـــــــارلي ومعايري األاار  يما يتعلي تهمي الت ييم. وهي توجه 
جرار الت ييمــات موظفي اليونيســـــــــــــــيف وامهــات الشـــــــــــــــري ــي  يمــا يتعلي  ــاحتيــاجــات املنظمــي    ــال ع

 واستيفدامها. وتنحبي هذه السياسي عل  مجيع مستويات املنظمي وأقسامها. 
وتتسـي سـياسـي الت ييم مع مهمي اليونيسـف هما هي  داة   اتفاقيي ح و  الحفي و يان مهمي  - ٢

يد من أجي محايي ح و  الحفيد واملســـــاعدة عل  تلبيي احتياجاته األســـــاســـــي د وهي  الدعوةع١باليونيســـــف
وتعزيز  ر ــــــه   اســــــتغكل عم اناته هاملي. وت من الت ا ي اليت تســــــتيفد  الت ييم لتحســــــ  األاار والرتقي 

 املستمر وتعزيز املسارلي    ميم تل  املهمي. وتعزز سياسي الت ييم تحوير تل  الت ا ي وتدعمه.
د مع التزامها حب و  ع٣بســــــانييواملبااء اإلن ع٢بوتتســــــي ســــــياســــــي الت ييم أيملــــــا مع ميتا  األمم املتحدة - ٣

د ٢٠٣٠اإلنســــــان واملســــــاواة    امنســــــ . وهذه الســــــياســــــي موجهي لدعم   يي  حي التنميي املســــــتدامي لعا  
اســــــتجا ي للدعوة عن االســــــتناا عن أالي اقي يد واالســــــرت ــــــاا  ت ييمات قحريي نات جواة عالييد وســــــهلي املنالد 

ت االســـتعراض الشـــامي الذي  ري هي أجمل ع ســـنوات لســـياســـي األنشـــحي وحســـني التوقيتد ومو و   اد ومتحلبا
الذي اعت  69/٢٣7د وال راجمل ع٤باليت تملحلع  ا منظومي األمم املتحدة من أجي التنميي ٢٠١6لعا   التنفيذيي

   يه اممعيي العامي هيانات األمم املتحدة عن اعم امهوا الراميي عن زيااة تعزيز ال دجملة الوطنيي عل  الت ييم.
وتســـرت ـــد ســـياســـي الت ييم   واعد ومعايري  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم واملماجملســـات الدوليي  - ٤

اإلنســــانييد حبيو ت ون الت ييمات مســــت لي و ايدة ومو وقي اميدة   الت ييمد تا يشــــمي ت ييم املســــاعدة 
 ومفيدةد وأن تتسم عمليات الت ييم  الشفا يي وع راك أ حاب املتلحي  ش ي هامي. 

 
 األساس المنطقي للسياسة المنقحة -ثانيا  

د تغريت البيئي اليت تعمي ع٥ب٢٠١٣منذ عقراجمل ســــــياســــــي اليونيســــــيف املن حي    ال الت ييم لعا   - ٥
 يها املنظمي  شــــــ ي ملحوش.  املشــــــهد الذي ارت   عطاجمله الت ييمات لريته االتفاقات العامليي الواســــــعي 

عت واحلد من خماطر ال واجملث ٢٠٣٠النحا د تا  يها االتفاقات املتعل ي  التنميي املســـــــــــــــتدامي ب حي عا  
نداي للحد من خماطر ال واجملث للفرتة  عت وتغري املناخ باتفا   اجمليس املعتمد ٢٠٣٠-٢٠١٥بعطاجمل ســـــــــــــــا

توجت اتفاقيي األمم املتحدة اإلطاجمليي  شــــأن تغري املناخعت و ويي التنميي ب حي عمي أايس أ ا ا التــــااجملة 
عن املؤ ر الدويل التالو لتمويي التنمييع. ويشــــــــــدا االســــــــــتعراض الشــــــــــامي الذي  ري هي أجمل ع ســــــــــنوات 

عل  أ يي تعزيز قدجملات الت ييم الوطنيي والت ييمات اليت تملــــحلع  ٢٠١6يي لعا  لســــياســــي األنشــــحي التنفيذ
 ا األمم املتحدة  تفي مشرتهي وعل  نحا  املنظومي. وعن جانت امهوا الراميي عن تعزيز تنفيذ عمليات 

تو ر ال راجملات  املســـــاعدة اإلنســـــانيي و حي اإل ـــــكة املتعل ي  سعااة تنظيم منظومي األمم املتحدة اإل اهييد
 واالتفاقات توجيهات جملهيسيي لنحا  عمليات الت ييم وهن  جها   املست بي. 

__________ 

 . www.unicef.org/about/who/index_mission.htmlمتاة من املوقع الشب ي   ع١ب 
 ج.  ٥٥د الفتي التاسعد املااة ١9٤٥تشرين األول/أهتو ر  ٢٤األمم املتحدةد ميتا  األمم املتحدةد  ع٢ب 
 .٥٨/١١٤ و ٤6/١٨٢قراجملا اممعيي العامي  ع٣ب 
 .7١/٢٤٣ال راجمل  ع٤ب 
 .E/ICEF/2013/14 ع٥ب 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
https://undocs.org/ar/www.unicef.org/about/who/index_mission.html
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
https://undocs.org/ar/A/RES/58/114
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2013/14
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عن مهمي الت ييم اليت تملحلع  ا اليونيسيف ضروجمليي أيملا من أجي املساعدة عل  توجيه عملها  - 6
ســـيما  د وال  الســـنوات ال ااميد حيو يتم تعميم  ححها االســـرتاتيجيي اعما ألهدام التنميي املســـتدامي

 من أجي تتحيل املساجمل.
و ري  ســــ  قواعد الت ييم ومعايريه وما يتتــــي  ا من أســــاليت وهن  س عل  أســــال مســــتمر من  - 7

ال واعد  ٢٠١6أجي تلبيي االحتياجات النا ئي. وتع س سياسي اليونيسيف املن حي    ال الت ييم لعا  
 .ع7بواملعايري اخلا ي  ت ييم املساعدة اإلنسانيي ع6بعا  الت ييمواملعايري املست ملي لفريي األمم املتحدة امل

د ع٨بوتب  االســــتنتاجات اليت  لتــــت عليها االســــتعراضــــات األ رية ملهمي الت ييم   اليونيســــيف - ٨
  نل  اســـتعراض األقراند ال يفيي اليت   ن أن تســـتجيت  ا عمليي الت ييم   اليونيســـيف للمحالت  تا

والتوقعات املتغرية.  اعتماا ســــــــــــياســــــــــــي ت ييم تدعم تحوير مهمي ت ييم عل  نحا  املنظمي تشــــــــــــمي عمي 
ملتحدة املعا  الت ييمد اليونيســيف عل  التــعد العاملي واإلقليمي وال حري وت ر قواعد ومعايري  ريي األمم ا

 تا   نل  الفاهدة واملتداقيي واالست كلييد أمر يش ي عنترا أساسيا   تل  االستجا ي. 
ويتمتي الغرض من التن يحات اليت أ ا لت عل  ســــــــياســــــــي الت ييم   اعم اليونيســــــــيف لتح يي  - 9

ملر ي  الت ييمات املســـــــــــــــت لي ونات املتـــــــــــــــداقيي النواتس النظريي املتعل ي  التغيري    ال الت ييم واملبيني   ا
واملفيدة عل  املســــــتوت املؤســــــســــــي واإلقليمي وال حريد املحب ي تا يتما ــــــ  مع قواعد ومعايري  ريي األمم 
املتحدة املعا  الت ييم وقواعد التغحيي   ســـياســـي الت ييم باملدعومي  تعزيز قدجملات موظفي اليونيســـيف عل  

هتا وتحوير قدجملات الت ييم الوطنييد و ليهم  املهنيي   ال يا   ذل عت واإلااجملة الفعالي عجرار الت ييمات وعااجمل 
للمعاجملم املتتــــــلي  األالي الت ييميي والتعاون مع املها  األ رت   اليونيســــــف وامهات الشــــــري ي من أجي 

ي اليونيسيف ومن قاَبي تعزيز التعلم من الت ييماتت والحلت النا ئ عل  األالي الت ييميي واستيفدامها اا 
اجمللس التنفيذي وامهات الشــــــــري ي. وســــــــتدعم هذه النواتس تنفيذ نتاهس نظريي التغيري  تعزيز االســــــــتيفدا  
املنتظم لألالي الت ييميي من أجي التعّلم و ـــنع ال راجمل واملســـارليد وتوجيه التتـــميم والتنفيذ الفعال  للربامس 

امهات الشـــــــــري ي من أجي  ســـــــــ  جمل اه الحفي. وهذا األمر   اليونيســـــــــف واعم  ـــــــــنع ال راجمل من قبي 
ســــــــــــيدعم تأ ري نظريي التغيري   اليونيســــــــــــف و ــــــــــــرها ها يعملون  شــــــــــــ ي  ّعال عل   لو  أهدام التنميي 
 املستدامي وأهدام اخلحي االسرتاتيجيي املتعل ي  سعمال ح و  هي طفيد وخبا ي أ د األطفال حرمانا. 

 
 الغرض منهتعريف التقييم و  -ثالثا  

تأ ذ اليونيســــــــــيف  تعريف الت ييم املعمول  ه    ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم والذي يتمتي  - ١٠
عجرار عمليي ت ييم منهجيي ونزيهي قدجمل اإلم ان لنشــــا  أو مشــــروا أو  رنامس أو اســــرتاتيجيي ” يما يلي  

مؤســســي. ويتون الت ييم  ليي مســتوت  أو ســياســي أو موضــوا أو قملــيي أو قحاا أو  ال تنفيذي أو أاار
عجناز هي من النتاهس املتوقعي ولري املتوقعي عن طريي  حص ســــــــــلســــــــــلي النتاهس والعمليات والعوامي الظر يي 
والسببيي  استيفدا  معايري مناسبي متي األ يي والفعاليي وال فارة واأل ر واالستدامي. وينبغي أن يو ر الت ييم 

__________ 

 . United Nations Evaluation Group (UNEG): Norms and standards for evaluation (2016) ع6ب 
 .https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iahe_guidelines.pdfانظر  ع7ب 
عا  ع٨ب 

َ
اســـــتعراض النظرار ملهمي الت ييم اليت تتبعها اليونيســـــف الذي أجراه هي من مني املســـــاعدة اإل اهيي/ ريي األمم املتحدة امل

  ليـــي وظيفـــي الت ييم   منظومـــي األمم املتحـــدةد الـــذي أجرتـــه وحـــدة التفتيك املشـــــــــــــــرتهـــيت و٢٠١7 ـــالت ييمد  وز/يوليـــه 
 ع.٢٠١6عت و ب ي ت ييم أاار املنظمات املتعداة األطرامد الت ييم املؤسسي لليونيسيف بJIU/REP/2014/6ب

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/6
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ي  األالي وتتســــــم  املتــــــداقيي عل  جو يتيل عاماج النتاهس والتو ــــــيات والدجملول معلومات مفيدة ومدعوم
 .ع9ب“املستفااة   التوقيت السليم   عمليات  نع ال راجمل لدت املنظمات وامهات الشري ي

وخيد  الت ييم   اليونيســــــــــــف ألراضــــــــــــا مرتا حي اعما لواليي املنظمي. وهو يدعم التعلم و ــــــــــــنع  - ١١
لذين يدعمان  دوجمل ا   يي نتاهس أ ملــــــــــي لتــــــــــاق األطفال. ويســــــــــاعد الت ييم أيملــــــــــا عل  د الع١٠بال راجمل

ع ملــــاا اليونيســــف للمســــارلي عن مدت عســــهامه     يي نتاهس لتــــاق األطفالد أو لعد  قيامه  ذل . 
ار وتدعم مهمي الت ييم تحوير قدجملات الت ييم الوطنيي اليت يتم االضــــــــــحكا  ا  التعاون مع الدول األعملـــــــــ

وهيانات منظومي األمم املتحدةد واليت ينبغي أن تعزز تو ري األالي   الوقت املناست عل  املستوت ال حري 
  يما يتعلي  بلو  أهدام التنميي املستدامي و  يي ح و  مجيع األطفال.

  
 قواعد التقييم ومعاييره  -رابعا  

ونيســــفد لل واعد واملعايري الدولييد تا   نل  ينبغي أن  تتي الت ييماتد لتح يي أهدا ها   الي - ١٢
األح ا  الســــــــــــاجمليي  يما يتعلي تراعاة  ١قواعد ومعايري  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم. وترا   امدول 

قواعد  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم. ويرا   الفرا اخلامس نهر موسع ملعايري الت ييمت وسي و  م تت 
  سعداا توجيهات مفتلي  شأن هذه الت ييمات وعجراهها   اليونيسيف.الت ييم 

__________ 

 .UNEG, Norms and standards for evaluation (2016), p. 10 ع9ب 
  نع ال راجمل  يما يتعلي  وضع السياسات والتيفحيط االسرتاتيجي و س  الربامس.تا   نل   ع١٠ب 
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 ١امدول 
  األحكام السارية في اليونيسيف من أجل مراعاة قواعد فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

__________ 

ع م تت اجمللس ســــــــــيجري تباال التو ــــــــــيف الوظيفي ملنتــــــــــت مدير الت ييم واملعلومات املتعل ي  عمليي التوظيفد تا   نل  ت وين  ريي اال تياجمل وتو ــــــــــياتهد م ع١١ب 
 احلسا ات.التنفيذي واللجني االستشاجمليي ملراجعي 

ال واعــد العــامــي لفريي األمم املتحــدة 
 املعا  الت ييم

 اليونيسيف من أجي مراعاة قواعد  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييماألح ا  الساجمليي   
 امل اتت اإلقليميي وامل اتت ال حريي م تت الت ييم

املـــبــــــــااء املـــتـــفـــي عـــلـــيـــهــــــــا اولـــيــــــــاد 
 واألهدام والغايات

  الحفي وأهدام ينبغي أن تســاهم اخلحط اخلا ــي  الت ييمات عل  املســتوت املؤســســي واإلقليمي وال حري  شــ ي مبا ــر   عقامي الدليي عل  ععمال اتفاقيي ح و 
 التنميي املستدامي ولريها من األهدام نات التلي املتفي عليها اولياً. 

للت ليف وعجرار الت ييمات ونشــر النتاهس   الوقت املناســتد وينبغي أن  دا االســتيفدا  امل تــوا للت ييم واملســتيفدم  ينبغي أن تتملــمن اال تتــا ــات أح اماً  الفاهدة
 امل تواين  نتاهس الت ييم.

  ت أن  ظ  مجيع الت ييمات  راوا اإلااجملة اليت ت عد و  ا للجداول الزمنيي احملداة   التوجيهات التااجملة عن م تت الت ييم.
 ن م تت الت ييم جمل د حالي تنفيذ جملاوا اإلااجملة وت دمي الت اجملير عنها.يتو 

لت ييماتد واإلااجملة ال اهمي يتل   مجيع املوظف  الذين يملحلعون تسؤوليات الت ييم تدجمليبا عل  أساليت الت ييمد وعاماج ح و  اإلنسان واملساواة    امنس    ا املتداقيي
 الت اجملير و ليلها.عل  النتاهسد وهتا ي 

يتم    دايي الت ييم عنشـــــار  ريي مرجعي أل ـــــحاب املتـــــلحي و/أو  ريي ت ا  
 من اخلربار يشمي أحد أ حاب املتلحي املست ل .

يتم    دايي الت ييم عنشار  ريي مرجعي أل حاب املتلحي يملم مستشاجمل الت ييم 
 اإلقليمي و/أو أحد املشاجمله  من  اجملج اليونيسف.

يتم    دايي الت ييم عنشـــــار  ريي مرجعي أل ـــــحاب املتـــــلحي و/أو  ريي ت ا  
 من اخلربار يشمي أحد أ حاب املتلحي املست ل .

يتم    دايي الت ييم عنشار  ريي مرجعي أل حاب املتلحي يملم مستشاجمل الت ييم 
 اإلقليمي و/أو أحد املشاجمله  من  اجملج اليونيسف.

يتيل مســـــتشـــــاجملو الت ييم اإلقليميوند  التشـــــاوجمل مع م تت الت ييمد ضـــــمان امواة   
 والدعم الت ا للم اتت ال حريي   وضع  حط الت ييم احملداة الت اليف. 

 ي في م تت الت ييم ت ييما مست ك مواة مجيع ت اجملير الت ييم. 
 حي مســــــــت لي للت ييمات العامليي يعد مدير الت ييم وي د  عن اجمللس التنفيذي  االست كليي

 وت ريرا سنويا مست ك عن مهمي الت ييم   اليونيسيف.
 

يع  املــدير التنفيــذي مــدير الت ييم  ــالتشـــــــــــــــــاوجمل مع اجمللس التنفيــذي واللجنــي  
وي د  مدير الت ييم ت اجمليره مبا ــــــرة عن  تع١١باالســــــتشــــــاجمليي ملراجعي احلســــــا ات
 عل  مهمي ت ييم مست لي   اليونيسيف.املدير التنفيذيت ويتون اإل رام 

عجرار الت ييمات عل   ي في جمل ســـــــــار امل اتت تحبيي أح ا  ســـــــــياســـــــــي الت ييم  
 .مجيع مستويات املنظمي
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 .UNEG/FN/CoC (2008) ع١٢ب 
 يتدجمل م تت الت ييم عجمل ااات  شأن امداول الزمنيي لعمليات ت ييم امواة وجملاوا عااجملة الت ييم املتعل ي  ا. ع١٣ب 
يف. وســـينوه الت رير الســـنوي امل د  عن املتعلي  وظيفي مراجعي احلســـا ات   اليونيســـ ٢٠١٢/١٣يتما ـــ  هذا احل م مع األح ا  الواجملاة   قراجمل اجمللس التنفيذي  ع١٤ب 

 اجمللس التنفيذي عن مهمي الت ييم   اليونيسيف ما عنا هان قد مت حجت أي ت ييمات أو تن يحها.

يوا ي اجمللس التنفيذي عل  ميزانيي م تت الت ييم   ســــــــــــيا  امليزانيي املت املي  
والتح م ال امل    لليونيســـــــــــــيف. ويتمتع مدير الت ييم  الســـــــــــــلحي الت ديريي 

 املواجملا امليفتتي.

يوا ي اجمللس التنفيذي عل  ميزانيي  حط الت ييم احملداة الت اليف عل  املســـــــــتوت 
ال حري   عطاجمل و ي ي الربنامس ال حري اليت تتملـــــــــــمن ميزانيتها مواجملا خمتـــــــــــتـــــــــــي 

 للت ييمات احملداة    حط الت ييم احملداة الت اليف.
ملايل املتـــــــــــــاحت خلحط العمي الســـــــــــــنويي أو املتعداة ينبغي أن يتملـــــــــــــمن اإلطاجمل ا

 السنوات للم اتت اإلقليميي وال حريي  ندا للت ييمات   امليزانيي.
   ال الت ييمت  ســـــيتم عنشـــــار  ـــــندو  مشـــــرتك لدعم تحوير قدجملات الت ييمد وال ســـــيما عل  املســـــتوت الكمرهزيت والتأهيي املها   املنظمي  أســـــرهات واال ت اجمل 

 والت ييمات االسرتاتيجيي.
 يملحلع  ريي مست ي  ت ييم مهمي الت ييم   اليونيسيف. 

ي و  م تت الت ييم  ت ييم الربامس واملبااجملات املؤســـســـيي. وتســـتتمر أقســـا  امل ر  احلياا
  األنشــــــــحي اليت تملــــــــع أســــــــس عمليات الت ييمد تا   نل  وضــــــــع  حو  
األسالد وا تباجمل املبااجملات امديدة أو املشاجمليع الراهدة لتوسيع نحا  عمليات 

 التنفيذ. استعراض الربامس وعجراهها لغرض التحس  املستمر   

 يدير مستشاجمل الت ييم اإلقليمي ت ييم الربامس ال حريي  دعم من م تت الت ييم.

 ي و  مديرو الت ييم عل  مجيع مستويات املنظمي  سااجملة الت ييمات تا يتما   مع ال واعد واملعايري املنتوص عليها   سياسي الت ييم. 
 مست لي وموظفو ت ييم خمتتون من م تت الت ييم أو مستشاجملو الت ييم اإلقليميون. ي و   الت ييم  ربار استشاجمليون مست لون/مؤسسات 

 عا  الت ييم. تتي مجيع مديري الت ييم وامل ّيمون للمعايري األ كقيي ومدوني السلوك وقواعد الت ييم ومعايريه اليت وضعها  ريي األمم املتحدة امل األ كقيات
تحرش وامل ّيمون إلجرارات اليونيســــــــــــف املتعل ي  املعايري األ كقييد تا   نل  املعايري املتعل ي تنع االســــــــــــتغكل واالنتهاك امنســــــــــــي  وال تتي مجيع مديري الت ييم 

 امنسي.
 .ع١٢بيوّقع مجيع  ربار الت ييم االستشاجملي  عل  مدوني السلوك اخلا ي  الت ييم   منظومي األمم املتحدة ويلتزمون  ا

 ت ييم امليفاطرد تا   نل  حاالت تملاجملب املتاق احملتمليد قبي ا تياجمل  ر  الت ييم.يتم  
وهذل  جملاوا اإلااجملة نات التــــــلي عند وضــــــع اللمســــــات األ ريةد ما ك ي ســــــرت ــــــد عل  لري نل   دع١٣بتتاة مجيع الت ييمات املنجزة للجمهوجمل   الوقت املناســــــت الشفا يي  .ع١٤بالذي يتملمن حاالت تنحوي عل  تعريض أمن األ راا لليفحر عندما يتاة ت رير ما ٢٠١٢/١٣قراجمل اجمللس التنفيذي  األح ا  املنتوص عليها   

حــــــ ــــــو  اإلنســــــــــــــــــــــان واملســــــــــــــــــــــاواة 
 امنس    

و ليله  شـــــــ ي  ـــــــريل جوانت ح و  اإلنســـــــان واملســـــــاواة    امنســـــــ  واالســـــــتدامي   الربنامس الذي  ت معامته  يتناول  حيط الت ييم وتتـــــــميمه ومنهجيته
 السياسي اليت  ت معامتها. أو
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__________ 

 .www.uneval.org/document/download/2107. متاة من الرا ط التايل  UNEG, Integrating human rights and gender equality in evaluations (2014) ع١٥ب 
لشـــــؤون الت ييمد ل ي ت ييم مدير مع  بعل  ســـــبيي املتالد أ تـــــاهي ت ييم أو موظف   أحد امل اتت ال حريي اليت تشـــــمي مهامها الت ييمت أو مســـــتشـــــاجمل عقليمي  ع١6ب 

 يتل   التدجمليت.أ تاهي ت ييم   م تت الت ييمع. و اإلضا ي عن نل د ينبغي ألي موظف يؤاي اوجملا   عااجملة الت ييمات أن  أو

 .ع١٥بتتبع مماجملسات الت ييم توجيهات  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم  شأن عاماج ح و  اإلنسان واملساواة    امنس 

ات التــلي املتــلحي الرهيســي د تن  يهم الفتيات والفتيان بعند االقتملــارع والنســار والفئات املهمشــي والشــرهار الوطنيون واحل وماتد   املراحي نيشــاجملك أ ــحاب 
 من الت ييم. 

 تتناول منهجيي الت ييم  راحي مسأليت املساواة    امنس  و    املرأة.
 رت عل  أسال معايري  حي العمي عل  نحا  منظومي األمم املتحدة  شأن املساواة    امنس  و    املرأة. تشمي ت اجملير قيال جواة الت ييم ت ييما  

 تشمي  حي عجرار الت ييمات العامليي و حط الت ييم احملداة الت اليف عل  املستوت ال حري أح اماً لتعزيز قدجملات الت ييم الوطنيي. قدجملات الت ييم الوطنيي
 التيفحيط للت ييمات وتنفيذها  التشاجملك مع السلحات الوطنيي عل  جو يويل االهتما  للمساهي املتتلي  اخلحط الوطنيي. ري 

 .ع١6بخيملع هي موظف من موظفي اليونيسيف مسؤول عن عااجملة الت ييمات لتدجمليت أساسي   مراعاة قواعد املهني ومعايريها املهنيي
 معهم عل  أسال معاجمل هم املهنيي ومهاجملاهتم و رباهتم. ينبغي تعي  امل يم  أو التعاقد
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 إجراءات التقييم وضمان الجودة - خامسا 
ينبغي أن يتم  حيط عمليات الت ييم وعااجملهتا وتنفيذها  شــــــ ي  عال وضــــــمان جواهتاد وأن يتم  - ١٣

 ت ييم جواة ت اجملير الت ييم  ش ي منتظم. 
 

 تخطيط التقييم - ألف 
ينبغي التيفحيط إلجرار الت ييمـــات عل  جو مكهم. وينبغي أن تتملـــــــــــــــمن  حط الت ييم مز ـــا  - ١٤

ويتم ععداا  حط الت ييم عل  خمتلف املســــــــتويات   املنظميد و التحديد عل   مناســــــــبا من أنواا الت ييم.
 النحو التايل  

يتون م تت الت ييم ععداا  حي الت ييمات العاملييد وهي  حي للت ييم املؤسسي  داة  بأع 
ي ولريها الت اليف ومتعداة الســــنواتد ويوا ي عليها اجمللس التنفيذي اعماً خلحي اليونيســــيف االســــرتاتيجي

من الســياســات واالســرتاتيجيات املؤســســييت وتســتند عن الت ييمات اإلقليميي واملتعداة األقحاجمل والت ييمات 
 ال حريي و دا معايري ا تياجمل الت ييمات املؤسسيي وترتيبها حست األولوييت

تتون امل ــــاتــــت اإلقليميــــي ععــــداا  حط الت ييم اإلقليميــــي من أجــــي ت ييم املبــــااجملات  ببع 
املتعداة البلدانت وهي  حط  داة الت اليف وتســتند عن ت ييمات قحريي وتســتجيت الحتياجات الت ييم 

    لدان املنح يت
تتون امل ـــاتـــت ال حريـــي ععـــداا  حط الت ييم ال حريـــي احملـــداة الت ـــاليفد تشـــــــــــــــــاجملهـــي  بجع 

عد ويوا ي عليهـا اجمللس التنفيـذي  التزامن ٤٨د الف رة 7١/٢٤٣احل ومات الوطنيـي بقراجمل اممعيـي العـامي 
 مع موا  ته عل  و اهي الربنامس ال حري.

وينبغي أن ت في  حط الت ييم أن ي ون نحا  الت ييمات  ـــــــــــــامك  تـــــــــــــوجملة وا ييد تا   نل   - ١٥
ا املناست لملمان امواة العاليي. وينبغي لليفحط يتم عجرا ه منها   سيا  احلاالت اإلنسانييد واإلعدا ما

أن اعي الت ييمات قااجملة عل  االســـــــــــــــتجا ي للتحديات اخلحرية اليت تواجه تنفيذ الربامست وأن تنص عل  
ععداا املنتوجات   الوقت املناست و  ا للجداول الزمنيي لتنع ال راجمل واوجملات الرب يت وأن توضل ال يفيي 

 يس الستيفدا  النتاهس والتو يات. اليت   ن  ا الرتو 
وينبغي أن تســــفر الت ييمات عن أالي  ســــرعي ها يي حخت يتســــر ا ان ال راجمل   الوقت املناســــت.  - ١6

وينبغي أن ترهز الت ييمات اإلنســـــــــــانيي عل  ت دمي أالي ســـــــــــريعي و  الوقت املناســـــــــــت لدعم  ـــــــــــنع ال راجمل 
يا  املناستد ينبغي أن تتناول الت ييمات التلي    الربامس السياقات اإلنسانيي سريعي التغري. و  الس  

 اإلنسانيي واإل اهيي. 
 

 نطاق التقييم - باء 
يعترب مشول الت ييم  ال دجمل ال ا  أمرا أســـاســـيا لت دمي  ـــوجملة  تيليي ولري متحيزة ألاار اليونيســـف  - ١7

ة  األالي املناسبي عل  مجيع مستويات وضمان اسرت اا السياسات واالسرتاتيجيات والربامس وجهوا الدعو 
التوقعات اخلا ـــي  نحا  الت ييم عل  املســـتويات ال حريي واإلقليميي واملؤســـســـييد  ٢املنظمي. ويب  امدول 

 عن جانت املسؤوليات املتعل ي  سااجملة الت ييم وضمان امواة. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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 إدارة التقييمات وإجراؤها - جيم 
تلتز  اليونيســـــــــــــــيف  التفو    الت ييم و رص عل   ري الدقي   تتـــــــــــــــميم الت ييمات وعااجملهتا  - ١٨

وعجراهها. وينبغي تتـــــــــــميم الت ييمات وعجراهها وعااجملهتا تا يتما ـــــــــــ  مع معايري  ريي األمم املتحدة املعا 
ســـــؤولون عن تتـــــميم الت ييمات  الت ييم واملعايري الواجملاة   الســـــياســـــي احلاليي. وينبغي أن يلتز  املوظفون امل

وعااجملهتا وعجراهها  املعايري األ كقيي لفريي األمم املتحدة املعا  الت ييم. وســـــــــــــــيعمي م تت الت ييم عل  
هفالي أن ي ون املوظفون املسؤولون عن تتميم الت ييمات وعااجملهتا وعجراهها قد تدجمل وا عل  قواعد ومعايري 

 يم وأ كقيات املهني.  ريي األمم املتحدة املعا  الت ي
موجز لألح ــا  املتعل ــي تراعــاة قواعــد  ريي األمم املتحــدة املعا  ــالت ييم    ١ويرا   امــدول  - ١9

عااجملة الت ييمات وعجراهها. ومثي  حوات أهتر تفتـــــــيكً لملـــــــمان نتاهس ت ييم مفيدة ونات متـــــــداقيي عل  
 النحو التايل 
اجمليي ل ي ت ييم االســـــــــــــــت كليي والنزاهي. وينبغي أال ي ون ينبغي أن ت في الرتتيبات اإلا بأع 

مدير الت ييم املع  جزراً من الفريي الذي ي و   تتــــميم الســــياســــي أو اخلحي أو الربنامس املشــــمول  الت ييم 
 و/أو عااجملة تنفيذه. ويشرم مدير الت ييم املعّ  عل  ا تياجمل  ريي الت ييمد ويتون عااجملة اخلربار االستشاجملي د
و تل  الســــلحي اليت   نه من محالبتهم تســــتوت عالا من األاار. ومدير الت ييم هو املســــؤول النهاهي عن 

 جواة الت ييمت
ينبغي ع راك أ حاب املتلحي الرهيسي د تا   نل  اجملموعات املستبعدةد واألطفال  ببع 

تميم. وينبغي أن يتبع ع راك األطفال والشباب   املراحي املكهمي هلمد حست االقتملارد  درا ترحلي الت
 ت ع١7بوالشباب املبااء التوجيهيي األ كقيي املناسبي ويتحلت املوا  ي و  اً إلجرارات اليونيسيف

ينبغي ا تياجمل  ريي الت ييم من  كل عمليي مفتوحي و ـــــــــــــــفا يد مع مراعاة التوازن من  بجع 
 مهني  من املنح ي أو البلد املعا  الت ييمتحيو التنوا امغرا  وامنسايند وينبغي أن يشمي 

ينبغي أن تتوا ي اال تتــا ــات مع معايري  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييمد وأن تأ ذ    باع 
 االعتباجمل االستيفدا  النهاهي للت ييم وأن يتم عطكا أ حاب املتلحي عليها لتعزيز الشفا يي واملشاجملهيت 

أ كقي ت و   ا هيئي موضــوعيي ومؤهلي مخت اعترب نل  ضــروجمليًا ينبغي عجرار اســتعراض  بهع 
 من  كل ت ييم أويل للميفاطرت

  ت عرض تتميم الت ييم وطر  عجراهه  وضوة   الت رير االستهكيلت  بوع 
بزع ينبغي أن يســـــــــتو  ت رير الت ييم معايري اإل ك  اخلا ـــــــــي  اليونيســـــــــيف وأن ي تاة للجمهوجملد  

 .ع١٨بي  ي ا للمسارل
 

__________ 

 .UNICEF procedure for ethical standards in research, evaluation, data collection and analysis (2015) ع١7ب 
 .١٤انظر احلا يي  ع١٨ب 
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 ضمان الجودة - دال 
ينبغي عجرار ضمان امواة للتأهد من جواة  يالي اال تتا ات والت اجملير االستهكليي وت اجملير  - ٢٠

الت ييم وأن يملـــــــــــــــحلع  ــه  بري  ــاجملجي أو موظف ال اوجمل لــه   عااجملة الت ييم. وتو ر امل ــاتــت اإلقليميــي 
ال حرييد وي د  م تت الت ييم هذا النوا من اخلدمات  ضمان امواة لعمليات الت ييم اليت تديرها امل اتت

لعمليات الت ييم اليت تديرها امل اتت اإلقليميي. وي في مدير الت ييم أن تنفذ ال يانات املناســـــــــــــــبي ال دجمل 
ال ا  من ضــــــــــــمان امواة اون ع حار. وتتحمي ال يانات اليت تملــــــــــــحلع  ملــــــــــــمان امواة بأي امل اتت 

ع املسؤوليي عن ضمان العمي  التو يات املتعل ي  تحس  امواة. ويتد  جملهيس اإلقليميي وم تت الت ييم
امل تـــت الــذي يــدير الت ييم عل  الت ييم عنـــد االنتهـــار منـــه وي ـــدمــه عن م تـــت الت ييم من أجــي الت ييم 

 النهاهي للجواة.
م تت الت ييم ويتون ع تـــــــــاهي من  اجملج اليونيســـــــــيف ت ييم جواة مجيع ت اجملير الت ييم. ويتون  - ٢١

مسؤوليي عنشار عمليي ت ييم للجواة نات متداقيي وعطكا امل تت الذي طلت عجرار عمليي الت ييم عل  
نتاهجها وعتاحتها إلااجملة اليونيســــــيف واجمللس التنفيذي لكطكا عليها. وســــــيجري امل تت اســــــتعراضــــــات 

 لنظا  ت ييم امواة  توجملة اوجمليي عل  مجيع مستويات املنظمي.
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 ٢دول ام
 قواعد شمول التقييم

 ضمان امواة  مدير الت ييم التواتر الت ييم
اإلااجملة املســـــارلي عن اســـــتجا ي 
 ع١9بواستيفدا  نتاهس الت ييم

مرة واحدة عل  األقي هي اوجملت   رنا يت د عل  جو متســــــلســــــي حبيو يتــــــت  ت ييم الربنامس ال حري
الت ييم   و ي ـــــي الربنـــــامس ال حري املرتتبـــــي عليـــــه وعطـــــاجمل عمـــــي األمم املتحــــدة 

 للمساعدة اإل اهيي.
هانت املعلومات املتعل ي  الر ـــــــــــــــد مرة واحدة عل  األقي ل ي اوجملة  رنا يي عنا  

 والتدقيي تشري عن  ول هبري   سيا  الرب ي أو زيااة هبرية   مستوت امليفاطر.

 املمتيد واملدير اإلقليمي  م تت الت ييم  مستشاجمل الت ييم اإلقليمي

ت ييمات مواضـــــــــــــــيعيي عل  
مســـــــتوت امل اتت ال حرييد 

  نلــــــــ  املواضـــــــــــــــيع  تــــــــا
 ال حاعاتاملشرتهي    

ت ييم مواضـــــيعي قحري واحد عل  األقيد أو ت ييم عنا ـــــر الربنامس ال حريد أو 
عجرار ت ييم ســــــــــــنوي للمشــــــــــــاجمليع   عطاجمل هي  رنامس قحري. و النســــــــــــبي للربامس 

د  وز  فض تواتر عمليــات الت ييم عن  كث عمليــات ع٢٠بال حريــي التـــــــــــــــغرية
 ل ي اوجملة  رنا يه. 

 أ تـــــــاهي الت ييم   امل تت
ال حري/املوظف املســـــــــــــــؤول 

 عن الت ييم

مســـــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاجمل تــ ــيــيــم 
 عقليمي/ ربار  اجملجيون

واملــــــــديـر اإلقـلـيـمـيد  املـمـتــــــــيد
 ومدير الشعبي

  ت ييمات الربامس ال حريي.  ١يتع  عاجملاج ت ييم حاالت الحواجملء من املســـتوت  ت ييم العمي اإلنساين 
مرة هي  كث عن  ١وينبغي ت ييم حاالت الحواجملء الحويلي األمد من املســـــــــــتوت 

 مخس سنوات عل  األقي.

أ تـــــــاهي الت ييم   امل تت 
ال حري/املوظف املســـــــــــــــؤول 

 عن الت ييم

مســـــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاجمل الت ييم 
 اإلقليمي

واملــــــــديـر اإلقـلـيـمـيد  املـمـتــــــــيد
 ومدير الشعبي

ع مرة واحدة عل  ٢يتع  ت ييم حاالت الحواجملء قتـــــــــــرية األمد بمن املســـــــــــتوت 
مرة هي  كث  ٢الحواجملء طويلي األمد من املستوت األقي. وينبغي ت ييم حاالت 

 سنوات.

 املمتيد  م تت الت ييم مستشاجمل الت ييم اإلقليمي
 و ريي عااجملة الحواجملء 

مرة واحدة عل   ٣يتع  ت ييم حاالت الحواجملء قتـــــــــــــــرية األمد من املســـــــــــــــتوت 
مرة واحدة  ٣األقي. وينبغي ت ييم حاالت الحواجملء طويلي األمد من املســـــــــــــــتوت 

 هي  كث سنوات. 

م تــــــــت الت ييم/اخلربار  م تت الت ييم
 اخلاجملجيون

 املمتيد 
 و ريي عااجملة الحواجملء

ت  يَّم املوضـــــــوعات   عطاجمل هي  ال هدم   اخلحي االســـــــرتاتيجيي  كل الفرتة  الت ييمات املؤسسيي
املشــمولي  اخلحي االســرتاتيجييد و ً ا خلحي الت ييمات العامليي. وســرتهز الت ييمات 
املؤســـــــســـــــيي أيملـــــــا عل  األولويت  الشـــــــاملت  لليفحي االســـــــرتاتيجييد و ا العمي 

هما أولويت  مســــــت لت  أو هجزر من اإلنســــــاين واملســــــاواة    امنســــــ د  و ــــــف
 الت ييمات املواضيعيي. 

ناهت املدير التنفيذيد ومدير  اخلربار اخلاجملجيون م تت الت ييم
 الشعبيد واملدير اإلقليمي 

__________ 

 أن اجمللس التنفيذي وم تت املدير التنفيذي يتعلي نل   امهات اليت تتحمي مسؤوليي مبا رة عن ععداا وتنفيذ استجا ي اإلااجملة واستيفدا  الت ييمد مع االعرتام  ع١9ب 
 ت ع عل  عات هما مسؤوليتا اإل رام واالستيفدا   وجه عا .

مكي  اوالجمل بتا يشـــمي  ١٠حســـت ما حداه الفريي املعا  النتاهس امليدانيي   اليونيســـيفد  سن الربامس ال حريي التـــغرية تنفذها م اتت ت ي نف اهتا الســـنويي عن  ع٢٠ب 
 مس والعملياتع.الربنا
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 ضمان امواة  مدير الت ييم التواتر الت ييم
اإلااجملة املســـــارلي عن اســـــتجا ي 
 ع١9بواستيفدا  نتاهس الت ييم

ت  يَّم اســـــــرتاتيجيات التغيري والعوامي التم ينيي   اخلحي االســـــــرتاتيجيي و  اً خلحي 
 الت ييمات العامليي. 

ناهت املدير التنفيذيد ومدير  اخلربار اخلاجملجيون م تت الت ييم
 الشعبيد واملدير اإلقليمي

ت ـــــديرات قـــــا ليـــــي الت ييمد 
والــتــولــيــفــــــــات الــتــ ــيــيــمــيــــــــي 

 واستعراضات الت ييم

م تت الت ييمد ومســــــــتشــــــــاجمل  نحا  الشمول والتواتر حيدا ا امل تت الحالت للت ييم 
الت ييم اإلقليميد وأ تــــــاهي 

 ال حريالت ييم   امل تت 

ـــــيـــــمد  ـــــ ـــــي ـــــت مـــــ ـــــتــــــــت ال
ومســـــــــــــــتشــــــــــــــــــــاجمل الت ييم 
اإلقــــــلــــــيــــــمــــــيد واخلــــــربار 

 اخلاجملجيون

 مدير الشعبيد
 واملدير اإلقليميد 

 واملمتي

ــــــدعم  اســـــــــــــــتعراضـــــــــــــــــــــات ل
الســـــــــــــــيــــاســـــــــــــــــــات واخلحط 

 واالسرتاتيجيات

 ـــــــــــــــعـــــت امل رد وامل ـــــاتـــــت  نحا  الشمول والتواتر حيدا ا امل تت الحالت للت ييم
 اإلقليمييد وامل اتت ال حريي

أ تــــــــــــــــــــــاهــــيــــو تــــ ــــيــــيــــم 
  املستوت املناست

 املمتيد و
 املدير اإلقليميد 

 مدير الشعبي
الت ييمات املتعداة األقحاجمل 

 عل  التعيد اإلقليمي 
 املمتي ال حريد اخلربار اخلاجملجيون مستشاجمل الت ييم اإلقليمي نحا  الشمول والتواتر حيدا ا امل تت الحالت للت ييم

 واملدير اإلقليميد 
 الشعبيومدير 

الت ييمــات املشـــــــــــــــرتهــي    
األمم املتحـــــــدة واملنظومـــــــي 

  نلـــــ  أطر  ه ـــــيد تـــــا
عـــــمــــــــي األمـــــم املـــــتـــــحــــــــدة 
للمساعدة اإل اهيي والفتي 
ـــــربامـــــس  املشــــــــــــــــــــرتك  ـــــ  ال
املشـــــــــــــــــــــــــرتهــــــــــي واخلــــــــــحــــــــــي 

 االسرتاتيجيي

 ــداه ايليــي املشـــــــــــــــرتهــي     نحا  الشمول والتواتر حيدا ا امل تت الحالت للت ييم
 الوهاالت

 داه ايليـي املشـــــــــــــــرتهي 
    الوهاالت

جمل ســار هيانات األمم املتحدةد 
 واحل وماتد والشرهار

 ـــداه احل ومـــات وامهـــات  نحا  الشمول والتواتر  دا ا احل ومات الشري ي الت ييم الذي ت واه البلدان
 الشري ي

 ــــــــداه احلــــــــ ــــــــومــــــــات 
 وامهات الشري ي

 ــداهــا احل ومــات وامهــات 
 الشري ي
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 تعزيز استخدام التقييمات - سادسا 
تعترب الت ييمات اليت ال تستيفد   ش ي  حيل استتماجملات مهدجملة و ر ا ضاهعي للتعلم و س   - ٢٢

األاار. ويتوقف اســــــتيفدا  نتاهس الت ييم والتو ــــــيات املنبت ي عنه عل  اجملاســــــي املســــــاهي املناســــــبي   الوقت 
البلــدان  ــدوجملة املنــاســــــــــــــــت. ويرتتــت عل  نلــ  جمل ط عمليــات ت ييم الربامس ال حريــي والت ييمــات املتعــداة 

الربنامس ال حري  توجملة واضحيت وجمل ط الت ييمات اليت ت واها البلدان  دوجملات التيفحيط احل وميي وتوقيت 
مبااجملات الدعوةت وجمل ط الت ييمات املؤســـســـيي  دوجملة التيفحيط وامليزني   اليونيســـيف وايليات اليت وضـــعتها 

ام التنميي املســـتدامي. ويتوقف االســـتيفدا  أيملـــا الدول األعملـــار الســـتعراض الت د  احملرز جو   يي أهد
 عل  متداقيي الت ييمد الذي يتوقف  دوجمله عل  مدت الدقي والنزاهي وال فارة املهنيي. 

ويتعزز اســـــــتيفدا  الت ييمات  ا تياجمل نوا الت ييم املناســـــــت لكحتياجات املحلو ي. وي د  م تت  - ٢٣
للســـــــــياقات املتنوعي اليت تعمي  يها اليونيســـــــــف واأللراض  الت ييم عجمل ـــــــــااات حول أنواا الت ييم املناســـــــــبي

املتنوعي للت ييمد تا   نل د عل  ســــــبيي املتالد ت ديرات ال ا ليي للت ييمد واالســــــتيفدا  املناســــــت للت ييم 
 الت وياد  اإلضا ي عن الت ييمات التجميعيي والتوليفات.

ا عل  عجناز الت ي - ٢٤ يمات   الوقت املناســـــــــــــــت. وينبغي عجرار ويعتمد اســـــــــــــــتيفدا  الت ييم أيملـــــــــــــــً
الت ييمات   الوقت املناست لدعم عمليي  نع ال راجمل والتعديكت الربنا يي. وسيو ر مدير الت ييم التوجيه 
 شـــأن  ســـ  توقيت الت ييماتد تا   نل  الت ييمات املتعل ي  ســـياقات العمي اإلنســـاين ســـريعي التغريت 

الربامس ال حريي حخت   ن أن تتــــت نتاهجها   عطاجمل عمي األمم املتحدة  و شــــأن توقيت عجرار ت ييمات
أن مواة تو يات الت ييم أ را عل  االستيفدا د وسي د   هماللمساعدة اإل اهيي والربنامس ال حري التايل.  

 .لتحسينهام تت الت ييم عجمل ااات 
الت نولوجيا لتعزيز استيفدا  الت ييم. والسبيي وينبغي أن تستتمر مجيع مستويات نظا  الت ييم    - ٢٥

هلذا هو نشر نتاهس الت ييم وتوليفاته وتعميمها  توجملة  عالي. وينبغي أن ت ون مميع الت ييمات  حي نشر 
تعميم ت ـــاجملير الت ييم وجملاوا اإلااجملة.  ي  البـــدايـــيت وو  ـــا لتوجيـــه  ريي األمم املتحـــدة املعا  ـــالت ييمد ينبغ

الحلت عل  الت ييم من  كل تو ري نتاهس الت ييم  أ ــــــــــ ال   ن أن يســــــــــتيفدمها  ــــــــــانعو و  ن تعزيز 
 ال راجملد تا   نل د عل  سبيي املتالد أاوات التوا ي اليت تكهم االحتياجات اخلا ي ل ي منهم.

وتتـــــــــــــــبل الت ييمـات نات قيمـي  ـدواة مـا ك يتم ا ـان  حوات   الوقـت املنـاســــــــــــــــت لتنفيذ  - ٢6
ت املنبت ي عنها وعاماج الدجملول املســتفااة   أنظمي  ــنع ال راجمل. ويتع  عل  م اتت اليونيســيف التو ــيا

أقتـــ  حد مم ن  عنععداا جملا جملمسي من اإلااجملة عل  تو ـــيات الت ييم وا ان الرتتيبات الكزمي لكســـتفااة 
ســتفااة  تو ــيات الت ييم من نتاهس الت ييم. وينبغي للمديرين اا ي اليونيســيف أيملــا أن يهيئوا الفرص لك

  ال راجملات الرهيســــــيي املتيفذة   م اتت اليونيســــــيف. وســــــيحتفا م تت الت ييم  نظا  ل ااجملة لتســـــجيي 
املســـــــــارليد قد ي و  امل تت  سجرار ت ييم  لراضحالي تنفيذ عجرارات اســـــــــتجا ي اإلااجملة واإل ك  عنها. وأل

نظمي. وأللراض التعلم والتحســـ  املســـتمرد ســـي و  امل تت اوجملي لتنفيذ اســـتجا ي اإلااجملة   مجيع أجار امل
مســـــتويات اإلااجملة  ٢ وضـــــع مبااء توجيهيي عن النهس الت راجمليي املتبعي   ت ييم الربامس. ويوضـــــل امدول 

 الرهيسي  للت ييمات.  تيفدم املتوقع أن تشمي املس
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وينشـــــــئ م تت الت ييم توليفات  وتعد عااجملة املعاجملم أحد اموانت الرهيســـــــيي للتعلم املؤســـــــســـــــي. - ٢7
نتاهس الت ييم ويتــدجملها هت اجملير يتم عطكا اجمللس التنفيذي عليها ونشــرها. وقد تؤاي تل  التوليفات  من
 املشرتك. عميتو يات مواضيعيي للمنظمي أو لعدة وهاالت تا عي لألمم املتحدة   حالي ال عن
  

 مساءلة والتعلمالتكامل مع سائر الوظائف المتصلة بال - سابعا 
الت ييم هو وظيفي من عدة وظاهف مت املي متميزة تشـــــمي جمل ـــــد ح و  الحفيد وجمل ـــــد األاارد  - ٢٨

واإلااجملة ال اهمي عل  النتاهس والبحوث ومراجعي احلســــا ات األوســــع نحاقا. و  ن هلذه الوظاهف أن تدعم 
مها. وي ســـــــــــــــرت ـــــــــــــــد   عجرار الت ييم  يئي مواتيي للت ييم وأن تعزز عجرار عمليات الت ييم وأوجه اســـــــــــــــتيفدا

 البيانات املســتمدة من الر ــد والبحوثت وت مألي األســاليت  املســتمدة من البحوث األســاليَت املســتيفدمي 
  الت ييمت وتســـــــــاعد نتاهس مراجعي احلســـــــــا ات   تشـــــــــ يي عمليات الت ييم وتســـــــــهم   عمليات ت ييم 

اليونيسيف عل  است كليتهد  سنه سينحوي عل  التنسيي  ال فارة التنظيميي. و  ح  سيحا ا الت ييم  
 مع تل  الوظاهف املت املي. 

ي م تت الت ييم أعماله مع أعمال م تت املراجعي الدا ليي للحســــــــــــا ات والتح ي اتد  - ٢9 وينســــــــــــّ
ع. ٢ســـــــــــــــيما من أجي توجيه عمليات ت ييم الربامس ال حريي من حيو توقيتها وتواترها بانظر امدول  وال
ي م تت الت ييم أيملــا  حيط عمليات الت ييم مع الوظاهف املتتــلي  البحوث والبيانات   املنظميد و  ينســّ

 دم زيااة ال فارة   توليد األالي واســــــتيفدامها. وســــــيتعاون م تت الت ييم مع الشــــــعت املســــــؤولي عن 
ار اليت   ن أن َيســـــــرت ـــــــد جمل ـــــــد األاار ل فالي عجرار االســـــــتعراض الدوجملي لنوعيي املعلومات املتعل ي  األا

 الت ييم.   ا
  

 إدارة عمليات التقييم - ثامنا 
 يرا أاناه اهلي ي املؤسسي لليونيسيف الذي يدعم تنفيذ سياسي الت ييم.  - ٣٠
 

 المجلس التنفيذي - ألف 
وترهز وظيفي ي ّر اجمللس التنفيذي ســـــــياســـــــي الت ييمد وينظر   الت اجملير الســـــــنويي املتعل ي  تنفيذها  - ٣١

الت ييم و عاليتهاد ويتـــــدجمل ال راجملات اليت تع س التوقعات والتوجيهات  شـــــأن  ســـــ  األاارت ويوا ي عل  
 حط الت ييم احملداة الت اليف   عطاجمل و اهي الربامس ال حرييت ويوا ي عل   حي عمليات الت ييم العاملييت 

ات الت ييم والتوليفات الت ييميي أللراض عااجملة ويســــــــــتند عن االســــــــــتنتاجات والتو ــــــــــيات املنبت ي عن عملي
املنظمي. ويوا ي اجمللسد   عطاجمل عقراجمل امليزانيي املت امليد عل  ميزانيي م تت الت ييم. ويســـــــــــــــتشـــــــــــــــري املدير  

 . ع٢١بالتنفيذي اجمللَس التنفيذي  شأن تعي  مدير الت ييم
 

 المدير التنفيذي - باء 
اش عل  نزاهي وظيفي الت ييمت وتعزيز   ا ي التعلم والتحســــــــ  املســــــــتمر يتون املدير التنفيذي احلف - ٣٢

واملســــــارلي عل  مجيع مســــــتويات املنظميت واملحالبي  ت دمي األالي الت ييمييت وهفالي ا ان اإلجرارات  شــــــأن 
__________ 

 . ١١انظر احلا يي  ع٢١ب 
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ي التو ـــــــــــيات املنبت ي عن عمليات الت ييمت وعتاحي الفرص الســـــــــــتيفدا  األاليت واعم تو ري املواجملا البشـــــــــــري
واملاليي الكزمي لوظيفي الت ييم. ويأ ذ املدير التنفيذي تشــوجملة اجمللس التنفيذي واللجني االســتشــاجمليي ملراجعي 

 احلسا ات  شأن تعي  مدير الت ييم.
 

 اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات - جيم 
ؤون الت ييمد املشوجملة تسدي اللجني االستشاجمليي ملراجعي احلسا اتد اليت تملم  بريا  اجملجيا     - ٣٣

عن املدير التنفيذي  شـــــــــــأن املســـــــــــاهي املتعل ي  اإل ـــــــــــرام عل  وظيفي الت ييمد تا   نل   شـــــــــــأن الت يد 
 ال واعد واملعايري املنتــــوص عليها   ســــياســــي الت ييم. وتســــدي اللجني املشــــوجملة عن املدير التنفيذي  شـــأن 

الت ييم   تعزيز الرقا ي والتعلمد ومدت استجا ي عااجملة  تنفيذ سياسي الت ييمد تا   نل   شأن اوجمل م تت
املنظمي للت ييم. ويســــــــــــتشــــــــــــري املدير  التنفيذي اللجنَي االســــــــــــتشــــــــــــاجمليي ملراجعي احلســــــــــــا ات  شــــــــــــأن تعي  

 .ع٢٢بالت ييم مدير
 

 مدير التقييم - دال 
رأل م تَت ت ييما يتمتع ي ّد  مدير الت ييم   اليونيســـيف ت اجمليره مبا ـــرة عن املدير التنفيذيد وي - ٣٤

  است كليي من الناحيي الوظيفيي اا ي املنظمي. 
ويع أل املدير  التنفيذي مديَر الت ييم  التشـــــــــاوجمل - ٥٣

مع اللجني االســـــــــتشـــــــــاجمليي ملراجعي احلســـــــــا ات  ع٢٣ب
مدير  واجمللس التنفيذيد  االستعاني خببري  اجملجي    ؤون الت ييم  و فه جزرا من  ريي اال تياجمل. ويع َّ 

الت ييم لفرتة مدهتا مخس ســـــــــــنواتد قا لي للتجديد مرة واحدة ملدة أقتـــــــــــاها مخس ســـــــــــنواتد وال  وز له 
 العواة عن املنظمي  عد ان ملار مدة واليته.

وي ون مدير الت ييم مســــــؤوال عن اإل ــــــرام عل  وظيفي الت ييم عل  نحا  اليونيســــــيفد ويتون  - ٣6
 املنظميد تا   نل  من  كل ما يلي قيااة تنفيذ سياسي الت ييم اا ي 

وضـــــــــــــع و ديو ســـــــــــــياســـــــــــــي الت ييمت و ديد معايري األاار املتعل ي  الت ييم عل  نحا   بأع 
اليونيسيف وجمل د اإلجناز قياسا عل  تل  املعايريت وت دمي ت رير سنوي مست ي عن اجمللس التنفيذي  شأن 

 تنفيذ سياسي الت ييمت
ت ييم العـــامليـــي وتن يحهـــا عل  جو اوجمليد و ـــديـــد األولويــات ععـــداا  حـــي عمليـــات ال ببع 

االســــــرتاتيجيي للت ييمد و ديد عمليات الت ييم املواضــــــيعيي املؤســــــســــــيي الرهيســــــيي اليت يتع  أن يملــــــحلع  ا 
م تت الت ييم  شــــــــ ي مســــــــت يد وهفالي تو ري املواجملا ال ا يي لتنفيذ اخلحي ولت دمي الدعم لتمويي عمليات 

 تنميي ال دجملات    ال الت ييم عل   عيد املنظمي  أسرهاتالت ييم و 
تتـــــميم عمليات ت ييم مؤســـــســـــيي مســـــت لي تســـــتو  املعايري الدوليي  يما يتعلي  أ ملــــي  بجع 

املماجملســـــــــــــــاتد والت ليف  سجرار هذه العمليات وعااجملهتاد وهفالي حســـــــــــــــن توقيت تعميم النتاهس هي تتيفذ 
 رارات  شأهنات اإلااجملة وامهات املعنيي األ رت عج

__________ 

 املرجع نفسه. ع٢٢ب 
 املرجع نفسه. ع٢٣ب 



 E/ICEF/2018/14 

 

16/23 18-05864 

 

عنشــــــــــــار نظا   ــــــــــــامي للت ييم من أجي قيال أاار وظيفي الت ييم ونوعيي ونحا  عمليات  باع 
الت ييم اليت تملحلع  ا اليونيسيف عل  نحا  املنظميت والتأهد من أن عمليات الت ييم عل  مجيع املستويات 

 د جملاوا اإلااجملة عل  التو يات املنبت ي عن تستو  املعايري املنتوص عليها   سياسي الت ييمت وتعهُّد نظم لر 
الت ييم واإل ك  عن هذه الراواد وقواعد  يانات  ـــــاملي لتيســـــري عم انيي و ـــــول اممهوجمل عن مجيع عمليات 
الت ييم وجملاوا اإلااجملة   اليونيســــــــــــــيفت وعطكا املـــدير التنفيـــذي و ريي اإلااجملة العـــاملي التـــا ع لليونيســــــــــــــيف 

 واملفيدةت  لحي   اليونيسيف عل  نتاهس عمليات الت ييم املهميواملوظف  وأ حاب املت
تعزيز اســـــــــتيفدا  عمليات الت ييم وعااجملة املعاجملم إلجرار الت ييمد تا   نل  من  كل  بهع 

 النهس اال ت اجملييت 
تعزيز االســـــــــــــــرتاتيجيـــات والنظم الراميـــي عن  نـــار ال ـــدجملات الـــدا ليـــي    ـــال الت ييمد  بوع 

نل  االســــتعراض الت ا للمر ــــح  للوظاهف املتعل ي  الت ييمت وت دمي التوجيه والدعم للم اتت      تا
 ال تتــــميم وظيفي الت ييم وتعي  موظف  هلاد وللموظف     ال التحوير الوظيفي عل  املدت الحوييت 

 ظيفيت وتنفيذ االسرتاتيجيات الراميي عن تعزيز عضفار الحا ع املها عل  تل  الو 
وضــــــــــــــع وت اســــــــــــــم النهس واملنهجيات اال ت اجمليي املتبعي   أعمال الت ييمد وال ســــــــــــــيما  بزع 

 األساليت اليت من  أهنا  س  توقيت عمليات الت ييمت
تعزيز الشـــراهاتد وال ســـيما عن طريي التشـــجيع عل  تويل م اليد األموجمل وال يااة عل   بةع 

يمت واعم الشــراهات والشــب ات العامليي والعمي من  كهلا لدعم التــعيد الوطا  يما يتعلي  أنشــحي الت ي
اال ت اجمل وتنميي ال دجملات    ال الت ييمت والتعاون مع  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم ملوارمي ال واعد 

 ييم واملماجملســــــات املتتــــــلي  الت ييم ولبنار قدجملات األمم املتحدة    ال الت ييمت واإلســــــها    عمليات الت
 عل  نحا  منظومي األمم املتحدة.

 
 الفريق االستشاري المعني بالتقييم - هاء 

الفريي االســـتشـــاجملي املعا  الت ييم هو هيئي  اجملجيي مســـت لي يعينها املدير التنفيذي وتتون عســـدار  - ٣7
ولريها من و اهي املشــــــوجملة عن مدير الت ييم  شــــــأن تنفيذ ســــــياســــــي الت ييمد و حي عمليات الت ييم العاملييد 

الســياســات العاملييت وت دمي التو ــيات إلا ال  ســينات عل  منهجيات الت ييم وعجراراته واليات ضــمان 
جواته وجملاوا اإلااجملة عليهت وت دمي التو ــــــــــــيات  شــــــــــــأن الســــــــــــبي املبت رة للتعجيي  سجرار عمليات الت ييم 

 والتعميم. واستيفدامهاد تا   نل  عا ال التحسينات عل  تباال املعاجملم
 

 لجنة التقييم العالمية -واو  
تتيل مني الت ييم العامليي الفرص الســـــــــــــــتيفدا  األالي الت ييميي وتتا ع تنفيذ جملاوا اإلااجملة. واتمع  - ٣٨

اللجنــي  كث مرات   الســـــــــــــــنــي عل  األقــيد ويرأســـــــــــــــهــا أحــد نواب املــدير التنفيــذيد يتون تعيينــه املــدير 
ن مجيع نواب املدير التنفيذيد ومديري الشــــــــــعت املعني د ومدير املراجعي ويتألف أعملــــــــــا ها م التنفيذيد

 الدا ليي للحسا اتد ومدير م تت البحوثد ومجيع املديرين اإلقليمي .
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 مديرو شعب المقار - زاي 
يدعم مديرو  ـــــــــعت امل اجمل األنشـــــــــحي اليت  ّ ن من عجرار عمليات الت ييمد تا   نل  وضـــــــــع  - ٣9

 حو  األســـــــــــــــــال وا تبـــاجمل املبـــااجملات امـــديـــدة أو الربامس التجريبيـــي لتوســـــــــــــــيع النحـــا ت واالضــــــــــــــحكا 
ت  االســـــــتعراضـــــــات الربنا يي من أجي اســـــــتمراجمل التحســـــــن   اإلجنازت وهفالي عم انيي الو ـــــــول عن البيانا

واملعلومات إلجرار عمليات الت ييم وال يا    الوقت املناســــــــــــــت  سعداا وتنفيذ جملاوا اإلااجملة عل  عمليات 
الت ييمت والتشــــــجيع عل  اســــــتيفدا  نتاهس الت ييم ال ان ال راجملات و ســــــ  الرب ي والعملياتت واعم تنميي 

 ال دجملات    ال الت ييم. 
 

 المديرون اإلقليميون - حاء 
  التــــــــعيد اإلقليميد ي في املديرون اإلقليميون الت يَد  ال واعد واملعايري الواجملاة   ســــــــياســــــــي عل - ٤٠

الت ييم   عااجملة عمليات الت ييم وعجراههاد وال ياَ    الوقت املناست  سعداا عمليات الت ييم وجملاوا اإلااجملة 
ديرون اإلقليميون أيملا اإل رام عل  عليهاد وعتاحي عم انيي احلتول عل  البيانات واملعلومات. ويتون امل

تنفيذ جملاوا اإلااجملةت والتشـــجيع عل  اســـتيفدا  نتاهس الت ييم لتـــنع ال راجمل و ســـ  الرب ي والعملياتت والرا 
عل  املعلومــــــات املتتـــــــــــــــلــــــي  ــــــاألاار  يمــــــا يتعلي  ــــــالت ييم. وهم يعملون عل  تعزيز تنميــــــي ال ــــــدجملات 

تو ري التمويي ال ا  لعمليات الت ييم وجمل ـــــــــــــــد قيا  املمتل   واالســـــــــــــــرتاتيجيات    ال الت ييم من أجي
  تيفتيص األموال ال ا يي من أجي الت ييم.

 
 المستشار اإلقليمي لشؤون التقييم -طاء  

 النسبي للمستشاجمل اإلقليمي لشؤون الت ييمد يتون املدير اإلقليمي اإل رام اإلااجملي عليه وي د   - ٤١
 الت ييم التوجيه الت ا عل  النحو التايل  له التوجيهد وي د  له مدير

وضـــــــع اســـــــرتاتيجيي عقليميي و حط عمي ســـــــنويي لعمليات الت ييم املوضـــــــوعيي واملتعداة  بأع 
 البلدان   املنح يد وقيااة تنفيذ هذه االسرتاتيجيي واخلحط بي د  الت اجملير عن نل  عن املدير اإلقليميعت

ضـــــــــــــــمـان امواة للم ـاتـت ال حريـي من أجـي التيفحيط ت ـدمي الـدعم الت ا و ـدمـات  ببع 
لعمليات الت ييم وعااجملهتا وعجراهها  غيي  ســــــــــــ  توقيت منتجات الت ييم ومتــــــــــــداقيتها بي د  الت اجملير عن 

 نل  عن املدير اإلقليميعت
ععـــداا الت ـــاجملير عن عااجملة وظيفـــي الت ييم وتعميمهـــا عل  منـــي الت ييم اإلقليميـــيد و ريي  بجع 

 ة اإلقليميد وم تت الت ييم بي د  الت اجملير عن نل  عن املدير اإلقليميعتاإلااجمل 
اإلســـــــــــــــهــا    امهوا اليت يبــذهلــا م تــت الت ييم لتعزيز اإل ـــــــــــــــرام الت ا  يمــا يتعلي  باع 

 عمليات عااجملة الت ييم عل  نحا  املنظمي  غيي زيااة االســــــــتجا يد و ســــــــ  التوقيت وامواةد واســــــــتيفدا  
 الت ييم عل  جو أ ملي   املنح ي بي د  الت اجملير عن نل  عن مدير الت ييمعتمنتجات 
اإلســها    تعزيز املشــاجملهي االســرتاتيجيي لليونيســيف   تنميي ال دجملات الوطنيي    ال  بهع 

مع  ، فضاااااام عا عمل اي التمل  م امل اااااا   إطار عمل األمم املتحدة للمساااااااعدة ا  ا   الت ييم و  ت ييم 
 املدير اإلقليميعت  التملارير عا ذلك إىل ي د احلكوماي واجلهاي الفاعل  ا  ا    األخرى )
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ت دمي مســـــــــــــــا ات اليونيســـــــــــــــيف عن اليات الت ييم اإلقليميي املشـــــــــــــــرتهي    الوهاالت  بوع 
ييمد واملنتــديـات احل وميــي الـدوليــي والشـــــــــــــــراهـات واملنظمــات اإلقليميــي األ رت نات التـــــــــــــــلــي  وظيفــي الت 

 والتنسيي عل  جو  عال معها بي د  الت اجملير عن نل  عن املدير اإلقليميعت
اإلســـــــــــــها    امهوا اليت يبذهلا م تت الت ييم من أجي تحوير وتيســـــــــــــري اســـــــــــــتيفدا    بزع 

املنتجـــــات والعمليـــــات املبت رة    ـــــال منهجيـــــي الت ييم وعااجملة الت ييم واســـــــــــــــتيفـــــدا  عمليـــــات الت ييم 
 ر عن نل  عن مدير الت ييمعتالت اجملي بي د 

اإلســـــــــــــــهــا    امهوا اليت يبــذهلــا م تــت الت ييم من أجــي تنفيــذ املبــااجملات الراميــي عن  بةع 
 عضفار الحا ع املها عل  وظيفي الت ييم بي د  الت اجملير عن نل  عن مدير الت ييمعت

املتعـــداة البلـــدان  عااجملة عمليـــات ت ييم الربامس ال حريـــي وعمليـــات الت ييم املواضـــــــــــــــيعيـــي ب ع 
 الت اجملير عن نل  عن املدير اإلقليميعت بي د 

مواهبـــي التحوجملات   ميـــدان الت ييم وعااجملة املعـــاجملمد وت ـــدمي/تنســـــــــــــــيي املســـــــــــــــــا ـــات  بيع 
والتو ــــــيات اإلقليميي  يما يتعلي  وضــــــع وتنفيذ ســــــياســــــي الت ييمد و حي الت ييم العاملييد واالســــــرتاتيجيات 

 بي د  الت اجملير عن نل  عن هي من املدير اإلقليمي ومدير الت ييمع.والتوجيهات نات التلي 
 

 الممثل - ياء 
عل  التـــعيد ال حريد ي في املمتي  الت يد  ال واعد واملعايري املنتـــوص عليها   ســـياســـي الت ييم  - ٤٢

الـي الت ييميي     عااجملة عمليـات الت ييم وعجراههـات وععـداا  حط الت ييم احملـداة الت ـاليف اليت ت ـّد  األ
الوقت املناســـــــــــــــت من أجي عاماج الت ييم   عمليات اســـــــــــــــتعراض الربامس ال حرييت وتو ري املهاجملات اليت 
حيتاجها املوظفون للو ار تسؤولياهتم املتعل ي  الت ييمد تا   نل   رص التحوير املها نات التليت وال يا  

 استعراض أاار املوظف . عل  النحو املكهم  ساماج الت ييم   عمليات 
ويتون املمتي أيملـــــــــا تو ري املواجملا املاليي والبشـــــــــريي ال ا يي لتنفيذ  حط الت ييم احملداة الت اليفت  - ٤٣

واإل ـــرام عل  ععداا جملاوا اإلااجملةت وجمل ـــد اإلجرارات املتيفذة لتنفيذ التو ـــيات املتفي عليهات والتشـــجيع 
اجملات و ســـ  الرب يت واالســـتجا ي للمعلومات املتعل ي  األاار  يما عل  اســـتيفدا  نتاهس الت ييم ال ان ال ر 

يتتـي  أنشـحي الت ييم   امل تت ال حريت والعمي مع  ريي األمم املتحدة ال حري إلاماج األالي الت ييميي 
مل والعمل امل اااااااا ك الت الو اشيي والت اااااااا  ع عل  الع إطار عمل األمم املتحدة للمساااااااااعدة ا  ا     

إطار التمل  مي امل ااااااا ك مع   اواي مألموم  األمم املتحدة وال ااااااار ا  اكخريا، تا ق ذلك عمل اي  مل  م 
ي والدعوة إىل إو اااا  ومم التمل  م الوطأل   وي ااا عهاي وهعم اجلهوه عمل األمم املتحدة للمسااااعدة ا  ا   

ربملاواي واجملتمع املدين وغري ذلك ما ال اار ا ، الرام   إىل  عزيز الملدراي ق جمال التمل  م ق احلكوماي وال
واإل ك  عنهات واإل ــــرام عل  وظاهف الت ييم اليت يملــــحلع الساااانل مألها  مل  م ف دات التألم   املسااااتدام  

  ا املوظفون الذين لديهم مسؤوليات متتلي  سااجملة الت ييم.
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كلفون بااااةدارة أخصاااااااااااااااائي شاااااااااااؤون التقييم في المكتااااب القطري  أو الموظفون الم - كاف 
 التقييم( عمليات

عااجملة عمليات الت ييم عل  التعيد ال حري  ع٢٤بيتون أ تاهي  ؤون الت ييم   امل تت ال حري - ٤٤
و  ا لل واعد واملعايري الواجملاة   ســــــياســــــي الت ييمد تا   نل  تل  املتعل ي  ملــــــمان امواةت وععداا قاهمي 

 حط الت ييم احملداة الت اليف و حط الر ــــد والت ييم الســــنوييد  عمليات الت ييم املتو اة اليت ســــتدجملج  
وتحبيي التتــنيفات املتبعي   اليونيســيف لتحديد املنتجات اليت ســيتم اعتباجملها عمليات ت ييمت واالســتعاني 
ت ّيم  نوي هفارة يملــحلعون  عملهم و  ا لل واعد واملعايري الواجملاة   ســياســي الت ييمت واعم وضــع جملاوا 

ااجملة وتنفيذهات والتشــــجيع عل  اســــتيفدا  نتاهس الت ييم    ــــنع ال راجمل و ســــ  الرب يت واعم تتــــميم اإل
 وتنفيذ واستيفدا  عمليات الت ييم اليت ت واها البلدان.

  
 التقييم والشراكات على نطاق المنظومة -تاسعا  

األمم املتحدة املعا  الت ييم ف مع هيانات األمم املتحدة األ رت ومع  ريي يســـــــتتعاون اليونيســـــــ - ٤٥
اللتمال املنظمي  ســـع لكســـتجا ي ل راجملات الدول األعملـــار  يما يتعلي  الت ييم عل  نحا  املنظومي. وســـت

جرار وهاالت األمم املتحدةد وعل  املســتوت ال حري  التشــاوجمل مع احل ومات الوطنييد إلســاهر فرص مع ال
وعطاجمل  ٢٠٢١-٢٠١٨ للفرتة اخلحي االســرتاتيجيي مناملشــرتك للربامس املشــرتهي والفتــي  يمشــرته اتت ييم

عمي األمم املتحدة للمســـــــــــــــاعدة اإل اهييد مع االعرتام  فواهد تعزيز التعلم اا ي منظومي األمم املتحدة 
ف   تحبيي قواعد ومعايري  ريي األمم يسـتسـاهم اليونيسـو واملسـارلي املشـرتهي و فض ت اليف املعامكت. 

   الت ييم   مجيع الت ييمات املشرتهي.املتحدة املعا
   حي العمي الواجملاة  املؤ رات الرهيسيي   يما يتتيف ملتزمي  تحس  أااهها يال تزال اليونيسو  - ٤6

استيفدا  هفالي عل  نحا  منظومي األمم املتحدة  شأن املساواة    امنس  و    املرأةد اليت هتدم عن  
 الت ييم.املتعل ي   تو ياتالستنتاجات و االنتاهس و ال  اا  ه  لكسرت التحليي امنساين 

مع  الشــــــراهات وســــــتحتفا اليونيســــــيف  شــــــراهات لدعم أهدام ســــــياســــــي الت ييمد تا   نل  - ٤7
واملنظمـــات  دوجملا حـــات الت ييم دواحل ومـــات دواملؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات املـــاليـــي الـــدوليـــي دهـــاالت األمم املتحـــدة

دعم عمي  ريي األمم املتحدة املعا  الت ييم تهما ســ  واملؤســســات األهاا يي. دواملؤســســات داحل وميي لري
 ل الت ييم.   ا  تعزيز الشراهات 

  
 تنمية قدرات التقييم الوطنية -عاشرا  

للعمليات اإل اهيي  ت  تتي الت ييم   اليونيســـــــــــــــيف اللتزا  املنظمي تبدأي املل يي وال يااة الوطني - ٤٨
ال حري. وتسع  اليونيسيف عن مساعدة السلحات الوطنيي عل  ت ييم  را ها وعن اإلسها  وت عل  املست

 التشــــــاجملك عجرا ها التيفحيط لت ييمات اليونيســــــيف  نبغي  تعزيز قدجملات الت ييم   البلدان املســــــتفيدة. وي
 وطنيي.اإل اهيي ال لليفحطمع السلحات الوطنييد هلما أم ن نل د عل  جو يويل االهتما  

__________ 

 أو املوظفون امل لفون  سااجملة عمليات الت ييم. ع٢٤ب 
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د  شـــأن 69/٢٣7 قراجملهاد و ٢٠٣٠ حي عا   الذي ي رد 7٠/١مع قراجمل اممعيي العامي   شـــياً و  - ٤9
االســـتعراض الشـــامي الذي  ري هي  ومع ال  حريد التـــعيدت ييم األنشـــحي اإل اهيي عل   عل  ال دجملة نار 

سرتهز املنظمي اعمها و ف اعم تنميي قدجملات الت ييم الوطنيي. يستوا ي اليونيس د٢٠١6عا  ل أجمل ع سنوات
ببع ت ييم اإلجرارات جو   يي  لألطفـــالت مراعيـــي  بأع تعزيز نظم الت ييم الوطنيـــي لت ون مـــا يلي عل 

 لكســـــرت ـــــاا  ا  أالي  عنتاجبجع  ملتعل ي  واليي اليونيســـــيفتأهدام التنميي املســـــتداميد ال ســـــيما تل  ا
 من أجيالدعوة تنفيذ أنشـــــــــحي باع  العمليات والت اجملير الوطنيي  شـــــــــأن الت د  احملرز جو   يي األهدامت

 من هذه الت ييمات.املستمدة الت ييمات ال حريي واستيفدا  األالي عجرار 
فد عن أقت  حد ياليونيس تعاوند ستع٢٥بأ حاب املتلحي من طاهفي اإلضا ي عن العمي مع و  - ٥٠

 الت ييم عل  املستوت ال حري. اتز الوطنيي لتحس  قدجمل متيامم ند مع مراهز اال
عقامي الشـــــــراهات مع وحدات الت ييم   اإلااجملات احل وميي أيملـــــــاً عن ف ياليونيســـــــوســـــــتســـــــع   - ٥١

الوقت املناســــــت للربامس الوطنيي اليت ترهز عل  الحفي. عجرار ت ييم مو و   ه و   ل فاليووهاالت الت ييم 
قدجملات الت ييم الوطنيي    تنمييف لدعم يوقد تتيل هذه الت ييمات اليت ت واها البلدان الفر ـــــــــي لليونيســـــــــ

  لي  واليي اليونيسيف.اليت هلا اجملاالت 

وال من   سجراهه هلف  من يســـــــــتل هاد ول نعجرار الت ييم ف  ـــــــــريً ا  يعندما ت ون اليونيســـــــــو  - ٥٢
 االمتتالف ي سن األح ا  احملداة   الســـــــياســـــــي احلاليي ال تنحبي. ومع نل د ســـــــتشـــــــجع اليونيســـــــ ديديره
 ومعايري الت ييم الدوليي   متي هذه احلاالت. ل واعد

قدجملات     ال تنميياليونيســيف الذي ت دمه دعم الوســيملــع م تت الت ييم اســرتاتيجيي لتوجيه  - ٥٣
   ســـــيا  العمي مع هيانات األمم املتحدة األ رتد وســـــيجري اســـــتعراضـــــها اوجملياً ونل  م الوطنييد الت يي

 .تل  ل فالي استمراجمل  عاليي أنشحي تنميي ال دجملات
 

 الموارد -حادي عشر 
 الموارد البشرية -ألف  

ترتهز الت ييم مواجملا  شـــــــريي ماهرة إلااجملة الت ييمات وتو ري ضـــــــمان  عال للجواة. و  وظيفيتتحلت  - ٥٤
رت الاملســــــتوت ال حريد حيو عل  املواجملا البشــــــريي االحتياجات من أهم   من الت ييمات.ال ربت نســــــبي ا 
االستشاجملي  من  كل االحتفاش اخلربار  ديد عمليي م تت الت ييم وامل اتت اإلقليميي هي من سيدعم  و 

 مل يألم  يتم التح م   جواهتا.مر ح  هناهي  من ا  اهمي 
لالباً ما يملــــــــحلع تســــــــؤوليات و ها يي إلااجملة الت ييم.   اتينبغي أن تنشــــــــئ امل اتت ال حريي قدجمل و  - ٥٥

الوظاهف  ت ريس  فاليتســـــــــؤوليات أ رتد متي الر ـــــــــد والبحو والتيفحيط. ول ي ومونالت ييم موظفون 
 رجمل امل اتت ال حريي ب  الربامس ال بريةع عنشـــــــار وظيفي متيفتـــــــتـــــــي   الت ييمد   ح  قد ت ييمد قد ت  لل
املواجملا مع م اتت اليونيسيف األ رت لتمويي وظيفي خمتتي التشاجملك    حجماً  امل اتت األ غر فمليت

عن دعم  ـــد  املمتـــي الـــنبغي أن ي لـــدان. وحيتمـــا ال ت ون هـــذه الرتتيبـــات مم نـــيد ي تغحي عـــدة للت ييم
. وينبغي أن  شـــأهنا املمتي إل ك لواجبات الت ييم و   ا الوقت ال  ريس عن الت ييم لت املســـؤول املوظف 

 تحبيي أح ا  سياسي الت ييم. يما يتعلي  نزاهي وظيفي الت ييمد ال سيما   فالييتيفذ املمتي ترتيبات ل

__________ 

 .٤٥انظر الف رة  ع٢٥ب 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
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م رل  ال امي ألنشــــــــــحي  ٥- رتبي مظف واحد عل  األقي ســــــــــي ون للم اتت اإلقليميي مو و  - ٥6
 ريي األمم املتحـدة املعا  الت ييم. ات تلبيـي متحلبـات عطاجمل هفـار  ــــــــــــــــاللي الوظيفـي  ت عل و  الت ييم.
تو ري املسـاعدة الت نيي وضـمان امواة عل  مسـتشـاجمل الت ييم اإلقليمي  اتمسـؤولي ينحوي جزر مهم منوسـ

مســـــــــــــــتشــــــــــــــــاجمل  جــانــت ال حري. و  ن ت ــدمي هــذه اخلــدمــات مبــا ـــــــــــــــرة منللت ييمــات عل  املســـــــــــــــتوت 
 اخلربار االســـــــــــــــتشـــــــــــــــاجملي اتفاقات طويلي األجي أو ترتيبات مما لي مع  عن طريي ع داإلقليمي أو  الت ييم

 متياز.اال مراهز أو
 هفاراتد تتحلبات عطاجمل  ٢-من الرتبي مدوســـــــــــــــيفي موظفو م تت الت ييمد تا   نل  مديره  - ٥7
فريي املعا  الت ييم. وســـــــــي في مدير الت ييم أن ي ون لدت موظفي م تت الت ييم ومســـــــــتشـــــــــاجمل الت ييم ال

فريي األمم لت ييم ال هفــــاراتو ربات تتوا ي مع      ــــال الت ييم اإلقليمي مهــــاجملات   اإلااجملة وال يــــااة
 املتحدة املعا  الت ييم.

 نمييتلتدجمليت    ال لوليات   الت ييم م مســــــــــــؤ أ نيحت  ســــــــــــييفملــــــــــــع مجيع املوظف  الذين و  - ٥٨
س ح و   غيي ينظمه م تت الت ييم  دال دجملات  ســــــ  مهاجملاهتم املهنييد تا   نل  التحليي امنســــــاين وهن 

 تحل أن ي هفاليا  رص عضــــــــــا يي للتحوير املها  دم  تحداإلنســــــــــان واإلااجملة ال اهمي عل  النتاهس. وســــــــــ
فريي األمم املتحدة املعا لالت ييم  اتيي عل  النحو املب    عطاجمل هفارســاســاأل فارات  الموظفو الت ييم 

 الت ييم ملديري الربامس. ال ا   ت سيتم تو ري  رص التدجمليت والدعم الو  الت ييم. 

 ون عن التيفتص  سعالذين يملوظف  الدعم عن اف يد  اليونيس حيتما هان نل  مم ناد ستو  - ٥9
 عم انيي التناوب   وظاهف الت ييم. هفاليل  الت ييم من  ك  ال
 

 الموارد المالية -باء  
ملواجملا الكز  من ااالســـــــــــــــتتماجمل  نحاقاد وســـــــــــــــعاألالت ييم  مها و  دعاليي امواةالتتحلت الت ييمات  - 6٠

و  اً الت ييم   شــــــــمولاملاليي. وعل  التــــــــعيد العامليد ســــــــيتع  عل  اليونيســــــــيفد هي تفي  احلد األا  لل
أن  تمن عنفاقها الربنا ي ال لي. و    املاهي ١ نســـبي ال ت ي عن د أن  تـــص للت ييملســـياســـي الت ييم

وَّل اجملاســـات التيفحيط وأنشـــحي الر ـــد والدجملاســـات االســـت تـــاهيي والبحوث  ويكً  . عن الت ييم منفتـــكً    
يم عل  التــــــعيد العاملي و  اإلنفا  عل  الت ي ر ــــــد م تت الت ييم وامل اتت اإلقليميي  ي و  هي منســــــو 

 د  دم   يي هذا اهلدم.امناطي هي منه
 حــي الت ييم احملــداة    امل ــاتــت ال حريــيد تســـــــــــــــتنــد قراجملات  تـــــــــــــــيص املواجملا للت ييمــات عنو  - 6١

 للت ييم األهدام املنتـــــــــــــــوص عليها  امليفتـــــــــــــــتـــــــــــــــي امليزانيي  اعتماااتأن تع س  نبغييو  .الت اليف
 .اخلحي هذه

ي للم ــاتــت اإلقليميــي وم تــت الت ييم اتبــاا  حوات ممــا لــي   حشــــــــــــــــد الــدعم لليفحط وينبغ - 6٢
 لت ييمات العامليي.املتعل ي  ايفحي للاإلقليميي و 

لدعم تنميي قدجملات الت ييمد تا   نل  عجرار   ويي مجاعي ـــــندو   يالتنفيذي ةنشـــــئ املدير تســـــو  - 6٣
اال ت اجمل و املنظميت والتأهيي املها عل  نحا  الت ييمات وعااجملهتاد ال ســـــــــــــــيما عل  املســـــــــــــــتوت الكمرهزيت 

 الت ييمت والت ييمات االســــرتاتيجيي. و الرتهيز عل  تنميي ال دجملاتد ســــيعزز التــــندو  املشــــرتك  يئي ال   
نســـــــبي   تـــــــيص املتمتي   املؤســـــــســـــــياالســـــــتتماجمل   الت ييم جو اهلدم زيااة ت من  ّ ن امل ات مواتيي
 املاهي عل  األقي من اإلنفا  الربنا ي.   ١
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 المخاطر -ثاني عشر  
الت ييم. من وظيفي والنتاهس املتوقعي  النواتستح يي املتتـــــلي  من امليفاطر  اً  دا نظريي التغيري عدا - 6٤

التمويي  ل فاليالت ييم مع عااجملة اليونيســــــيف ملوا ــــــلي تعزيز واعم الت ييم اا ي املنظميد و وســــــيعمي مدير 
ال ا  واملستدا  لوظيفي الت ييم. وسيعمي م تت الت ييم مع مجيع مستويات املنظمي لدعم اعتماا وتحبيي 

   األالي اا ي املنظمي.  ا ي قاهمي عل عجملســـارواملعايري اخلا ـــي  الوظاهف الت ميليي األ رت واعم ال واعد 
الربامس. وأ ــــــــــعت  هفالي ال دجملة عل  ت ييملت ييم عل   ل ت ديرات ال ا ليياســـــــــــتيفدا  زيااة ســـــــــــاعد تســـــــــــو 
 ربار الت ييمد ال ســـيما عل  املســـتوت ال حري.  وجوا العدا ال ا  منعد   احتمالمعامته هو   ن  ما

وســـــــــــيتم التيففيف من هذه امليفاطر من  كل اعم تنميي قدجملات الت ييم الوطنييد وتعزيز مهاجملات موظفي 
 مواة.تتسم  ا ت ييمعمليات إلجرار املر ح  النهاهي  واستيفدا  قواهم  دفيالت ييم   اليونيس

  
 االستعراضالتنفيذ واإلبالغ و  -ثالث عشر 

ف التعليمات املناســـــــبي للمملـــــــي قدماً   التنفيذ الفعال لســـــــياســـــــي الت ييمد يســـــــتتـــــــدجمل اليونيســـــــ - 6٥
التوجيهات الكزمي م تت الت ييم  وســــــي تــــــدجملتنفيذي حيدا مســــــؤوليات التنفيذ.  ع ــــــداجمل أمرنل     تا

 الست مال السياسي.
الي تنفيذ ســـــياســـــي الت ييم هجزر من الت رير اجمللس التنفيذي عن ح س ك  مدير الت ييم   و ســـــيو  - 66

احملداة   نظريي  النواتس  بأع الت د  احملرز جو   يي ما يلي الســــنوي عن وظيفي الت ييمد الذي ســــيتملــــمن
عمليـــات الت ييم عن  ببع عرضً  الت ييمت   ـــال  ـــدجملات الوظيفـــي الت ييمد تـــا   نلـــ  تنميـــي لالتغيري 

اليت ح  ها م تت الت ييم  كل الســـني الســـا  ي و رنامس العمي للســـني احلاليي  وأنشـــحي الت ييم واإلجنازات
أ رت من املنظميد عن  هياناتبجع و ـــــــــــــــف واقعي لعمليات الت ييم اليت ت و   ا   تع٢6بوالســـــــــــــــني التاليي

باع الت د  احملرز   حالي تنفيذ اإلجرارات املتفي  هتا و اهدهتاتاو جالت ييم و عمليات جانت ت ييم حلالي 
للنتاهس واالستنتاجات والدجملول الرهيسيي  عرًض توليفيت بهع مالت يي  شأن عملياتعليها   جملاوا اإلااجملة 

 اجملاســـــــــــــــيالت ييمت بوع وظيفي أاار   ات املتعل يت ييمالمن عمليات ت ييم أاار اليونيســـــــــــــــيفد تا   نل  
هس والعملياتد الن   د  اإلضا ي عن اجملاسيالت ييمعمليات نهجيات عجرار ت  يما يتعلي ت رز التحديات اليت 

 ال سيما  يما يتعلي  استيفدا  الت ييمات.
 أيملاً  ةد الذي سيعرضااجمل اإل الت رير السنوي عن وظيفي الت ييم   اليونيسيف  را شفعوسوم ي   - 67
 ل  اجمللس التنفيذي.ع

ي رتة عجرار هذا االســـتعراض    دض مســـت ي ألاار هذه الســـياســـي. ولذل وســـيلز  عجرار اســـتعرا - 6٨
  .٢٠٢٢عا  
 

__________ 

حي العمي عل  نحا  منظومي األمم املتحدة  شـــــــأن املســـــــاواة    امنســـــــ  ســـــــيتملـــــــمن نل  أيملـــــــاً اإلجنازات املتتـــــــلي خب ع٢6ب 
 املرأة. و   
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الن ه 
  س   رو  االست كليي
والنزاهي واملتداقيي مميع 

الت ييمات
مان  س  اليات وعمليات ض

امواة
استيفدا  األساليت املراعيي 
و  لكعتباجملات امنسانيي وح 
ات لفهم اإلنسان   مجيع الت ييم
نل    تا اي اجمل عل  امميعد 
الفئات األهتر حرمانًا

مي اعتماا هن س مبت رة لت د
ااها   الت ييمات اليت  ري ععد

 الوقت املناست وتستجيت
لكحتياجات املؤسسيي

ييمعتاحي استيفدا  نتاهس الت 
وجمل عضفار الحا ع املها عل  ا
الت ييم اا ي اليونيسيف

لوطنيي اعم تنميي قدجملات الت ييم ا
تداميد وت ييم أهدام التنميي املس

سيما من  كل ع د ال 
الشراهات    الوهاالت

األثر
فيد وخبا ي اليونيسيف و رها ها  ش ي  عال عل    يي أهدام التنميي املستدامي ولايات اخلحي االسرتاتيجيي إلعمال ح و  هي طتعمي 

.األطفال حرماناً أ د 

النتيجة
ونيسيفد ولدعم  نع ال راجمل من جانت د ولتوجيه التتميم والتنفيذ الفعال  للربامس   اليواملسارليت ستيفد  أالي الت ييم  توجملة منهجيي أللراض التعلم 

.الشرهار لتحس  جمل اه األطفال

االفتراضات 
والمخاطر

ناملؤسسياال يااة والدعم 
 ن التمويي املستدا  الذي  

 ييمالتنبؤ  ه ألنشحي الت
ملاهرةتوا ر املواجملا البشريي ا

لي السياسات والربامس ال ا 
للت ييم

عجملسار   ا ي األالي   
اليونيسف

علي حسن التوقيت  يما يت
 ت دمي جملاوا اإلااجملة عن 
رارات اجمللس التنفيذي و سج

املتا عي
 د اعتماا قواعد ومعايري الر 
يوالبحو اخلا ي  املنظم

تا  التحبيي املستمر ملي
مراجعي احلسا ات

لي اإلااجملة الفعالي للمعاجملم نات الت
ظاهف  أالي الت ييم والتعاون مع الو 
شرهار األ رت   اليونيسيف ومع ال
لتعزيز التعلم من الت ييمات

الت ييمد ي عل  أالالحلت الناتس املتعلي 
 واستيفدامه اا ي اليونيسيف ومن
ارجانت اجمللس التنفيذي والشره

المخرجات العوامل الدافعة
سياسي الت ييم•
عوال حرياملستوت املؤسسي والعاملي واإلقليمي عل  ب حيط الت ييم •
عالبشريي واملالييبمواجملا الت ييم •
التوجيه واألاوات اخلا ي  الت ييم الفعال•
ن ظم وعمليات ضمان امواة   الت ييم•
عنشار النظم لر د أنشحي الت ييمد تا   نل  مؤ رات األاار الرهيسيي عل  مجيع املستويات•
ع د الشراهات    ال الت ييمد تا يشمي عجرار الت ييمات ال حريي والت ييمات املشرتهي•
تنميي قدجملات الت ييم اا ي اليونيسيف ولدت  رهاهها•

ل  عجرار ت ييمات مست لي ونات متداقيي و اهدة عالنات 
تا يتما    املستوت املؤسسي واإلقليمي وال حريد ت نجز
الت ييم مع قواعد ومعايري  ريي األمم املتحدة املعا  

وا تعزيز مدعومي  هبسياسي الت ييم الشمول   وقواعد 
تعلي  سجرار  يما ي واحرتا يتهمقدجملة موظفي اليونيسيف 

  ال الت ييمات وعااجملهتاد وتنميي ال دجملات الوطنيي  
عالت ييم

 المرفق
 نظرية التغيير لوظيفة التقييم في اليونيسيف  

 
توضــل نظريي التغيري لوظيفي الت ييم   اليونيســيف هيف ســتســهم األنشــحي الت ييميي لليونيســيف و ــرهاهها     يي أهدام التنميي  

طفال حرماناً. وســـتســـرت ـــد نظريي التغيري املســـتدامي ولايات اخلحي االســـرتاتيجيي واعم اإلعمال التدجمل ي حل و  هي طفيد وخبا ـــي أ ـــد األ
  املؤ رات نات التلي  وظيفي الت ييم.

 
 
 
 

 
 
 


