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 تعريف التقييم

 التقييم

وع، مشرط، أو لنشان، إلمكار اغير متحيز قدمنهجي وتقييم "التقييم هو 

ل مجاع، أو قطاع، أو موضو، أو سياسة، أو تيجيةاستر، أو ابرنامجأو 

تقييم لإلنجازات المحققة وهو .  ذلكلى إما ، ومؤسسيي، أو أداء تنفيذ

وأثرها وصلتها  لنتائجللتحقق من ا، لمتوقعةا استناداا إلى اإلنجازات

 ".، وفعالية وكفاءة واستدامة التدخالت والمساهماتباإلطار المحدد لها
 

 

 فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم- 
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السنة الدولية للتقييم – 2015  

 التقييم

إن جدية الرصد والمساءلة هو أمر ”

 “2015بالغ اإلهمية  بالنسبة لما بعد 
 

 - األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 

 .وفعالية وتأثير مبادرات التنميةأهمية   •

 

 .تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والتعلم  •



 استراتيجية التقييم الجديدة
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2014استراتيجية التقييم الجديدة   

 عملية التقييم في اإلسكوا

 

 :أكدت على 2014سياسة التقييم الجديدة التي أطلقتها اإلسكوا عام 

 

 .توضيح المسؤوليات وتعزيز وزيادة الستقاللية•

 

 .اعتماد نهج تشاركي في عملية التخطيط والتنفيذ•

 

 .التركيز على تقييم العمل المعياري•

 

 .التركيز على التعلم واستخدام النتائج•
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 استخدام النتائج

لتعزيز نهج اإلدارة القائمة على النتائج  

(RBM )والتي تتضمن: 

 
 تعديل في نمط التخطيط للبرامج والمشاريع•

 

 تعديل بعض أدوات التنمية لتنفيذ البرامج•

 

بناء المصداقية مع الدول األعضاء والجهات •

 .المانحة

 

 

 كيفية استخدام التقييمات؟

2014استراتيجية التقييم الجديدة   

 تخطيط

 متابعة

 تقييم

RBM 
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 عملية التقييم داخل اإلسكوا

 البرامج والمشاريع

 :تقوم اإلسكوا بوضع خطة تقييم كل سنتين تشمل

 
 

 البرامج الفرعية•

 

 المشاريع الممولة من حساب التنمية ومن خارج الميزانية•

 

 تقييم مواضيعي يشمل بعض أو كل البرامج الفرعية•

 

 

 

 

 

 

 



 2015-2014تقييم البرامج والمشاريع 
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 2015 -2014التقييمات للبرامج والمشاريع خالل 

 البرامج والمشاريع المنفذة

 

 

مركز اإلسكوا للتكنولوجيا في عّمان التابع لشعبة التكنولوجيا من أجل •

 .التنمية

 

خمسة مشاريع ممولة من حساب التنمية تتعلق بتعزيز القدرات حول •

السياسات الوطنية للشباب، ومعاهدات الستثمار الثنائية، والتخفيف من 

آثار تغير المناخ، والحصاءات في مجال الطاقة، وتطوير القطاعات 

 .  النتاجية الخضراء
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 2015 -2014التقييمات للبرامج والمشاريع خالل 

 

 

واستجابتها لالحتياجات اإلقليمية، وبما يتماشى مع التفويض بمألمتها •

 .الممنوح لها

 

في رفع مستوى الوعي وبناء قدرات شركائها، باإلضافة إلى  بفعاليتها•

 .أن بعض المشاريع تخطت عدد النتائج المتوقعة

 

، تنفيذ األعمال من ضمن الميزانية المقررة وغالباا ما بالكفاءة•

 .تستقطب موارد إضافية عينية أو تكميلية

 

، وبالتالي لبلورة مشاريع أكبربالبناء على بعض النشاطات األولية •

 .زيادة الستدامة وأثرها على المدى الطويل

 

 تتميز أعمال اإلسكوا : أبرز النتائج
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 2015 -2014التقييمات للبرامج والمشاريع خالل 

 

 

مزيد من الجهد في عملية اختيار المشاركين ونقاط التصال والعمل •

 .على استدامة مشاركتهم

 

المزيد من الجهود خالل عملية صياغة وتصميم المشاريع وخطط •

 .العمل لتحسين األداء خالل مرحلة التنفيذ

 

ادخال اعتبارات حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين  في تصميم •

 .المشاريع

 

زيادة مدة المراحل النتقالية النهائية لمشاريعها، لتعزيز ودعم استدامة •

 .المشاريع

 

 أبرز التوصيات
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 2015 -2014التقييمات للبرامج والمشاريع خالل 

 البرامج والمشاريع قيد التنفيذ

 .مركز المرأة و شعبة القضايا الناشئة والنزاعات: البرامج الفرعية
  

 :المشاريع الممولة من حساب التنمية ومن خارج الميزانية

 األجندة الوطنية لمستقبل سوريا؛•

 تعزيز القدرات اإلحصائية المتعلقة بقطاع انتاج واستهالك الطاقة؛ •

 إعداد مؤشرات األداء الرئيسية لخطة التنمية الوطنية العاشرة؛ •

 بشأن المرأة والسالم واألمن؛1325بناء القدرات لتنفيذ قرار مجلس األمن •

 ؛AIGLE –أكاديمية أساسيات تكنولوجيا المعلومات والتصالت •

تنمية  القدرات للتكيف مع تغير المناخ من خالل تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد •

 .المائية

 
 
 



2017-2016خطة عمل التقييم لعامي   
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 2017-2016خطة عمل التقييم 

 تقييمات البرامج الفرعية المقترحة

 

 

 .شعبة التكامل والتنمية القتصادية1.

 

 .شعبة سياسات التنمية المستدامة2.

 

 .تقييم برنامج التعاون الفني3.
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 2017-2016خطة عمل التقييم 

 تقييمات المشاريع من حساب التنمية ومن خارج الميزانية

 

 .تأثير تغير المناخ على الموارد المائية•

 إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المنطقة العربية•

 تطبيق أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية•

 تحويالت العاملين من أجل التنمية•

 التكنولوجيا الخضراء•

 إنتاج ونشر المؤشرات القتصادية قصيرة األجل للنمو المستدام•

 السياسات السكانية والتنموية المتكاملة•

 الطاقة المتجددة من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ•

 الربط بين المياه والطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة •



 مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم المتجدة
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 مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة

 مقدمة

يقوم مكتب الرقابة الداخلية بعملية تقييم دورية للجان والبرامج والوكالت 

أصدر المكتب تقرير التقييم لثالثة  2014ففي عام . التابعة لألمم المتحدة

 .من اللجان اإلقليمية الخمسة

 

بدأ مكتب الرقابة الداخلية تقييم عمل اإلسكوا واللجنة القتصادية ألوروبا 

ومن المتوقع أن ُيصدرتقريره خالل الربع  2015أبريل /في شهر نيسان

 .   2016األول من عام 
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 مكتب الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة

 والخطوات الالحقة –أهداف ومجاالت التقييم 

 :الخطوات الالحقة

 

من المتوقع أن يقوم مكتب 

/  الرقابة الداخلية بزيارات 

اتصاالت لعدد من البلدان 

األعضاء الطالعهم واألخذ برأيهم 

 .حول عمل اإلسكوا
 

هو التقييم إن الهدف قيد البحث من عملية 

لتطوير تقييم جدوى وفعالية عمل اإلسكوا 

 لدول األعضاءوتحسين مستوى الدعم ل

ول أعمال التنمية وخصوصاا بما يتعلق بجد

 .2015ما بعد ل

 

 :تقييم مجاالت عمل اإلسكوا وتشمل

تنسيق المواقف القليمية عبر منتديات •

 ولجان حكومية؛

 العمل المعياري، والبحث والتحليل؛ •

 .المشاريع وبرامج التعاون الفني•
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 اللجنة التنفيذية

 دور اللجنة التنفيذية في التقييم

 .  مراجعة النتائج والتوصيات•
 

 .تقديم اقتراحات بشأن مجالت التركيز• 
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