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 المجلس

 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 المتحدة األمم منظومة في التقييم وظيفة تحليل
(JIU/REP/2014/6) 

 
 
 وبتعليقات لعاما املدير من موجزة بتعليقات مشاااااااافوعا   املشاااااااا كة التفتيش وحدة عن الصااااااااادر التقرير هذا يُعرض -1

 .(A/70/686/Add.1 الوثيقة) بالتنسيق املعين املتحدة مماأل منظومة يف التنفيذيني الرؤساء جمللس مستفيضة مش كة
 

 والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير تعليقات
 
 املتعلق العام جههن وتؤيّد املشاااااا كة التفتيش وحدة عن الصااااااادر بالتقرير( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة ترّحب -2

 .كذلك  التنفيذيني الرؤساء جملس وتعليقات التقييم، وظيفة بتحليل
 
 منظومة يف قدمات األكثر الوظائف بني من هي املنظمة يف التقييم وظيفة أن إىل خلص الذي التقرير، ويوصااااااااااااااي -3

 واعتماد ،(1 التوصاااااااااية) األخرى الرقابية الوظائف مع مشااااااااا كة أهنا حني يف ،املركزية التقييم وظائف بتعزيز املتحدة، األمم
 ،(3 التوصااااااية) امليزانية يف مدرجة للتقييم خطط ووضااااااع ،(2 التوصااااااية) والتعّلم املساااااااءلة أغراض يعاجل املزدوج للتقييم هنج

 (.5 التوصية) اجلودة لضمان نظم وإقامة( 4 التوصية) لتقييما رؤساء والية مدة وحتديد
 
 ميثاق ليهاإ تطرق وأن سابق إما أعاله املذكورة التوصايات فإن املنظمة، على تنطبق ال اليت ،1 التوصاية وباساتثناء -4

 اليت اإلصااال  تدابري مع 2014 عام منذ خاصااة التقييم مكتب قبل من حاليا هبا العمل يتم أو املنظمة، يف التقييم مكتب
 موارد إىل حاجة هناك ساااااااتكون إضاااااااافية توصااااااايات أربع التقرير ويعرض. وجودهتا التقييمات وظيفة لتعزيز املكتب اختذها
 .لتنفيذها إضافية
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 للمناقشااااة وُعرض مؤخرا اسااااُتكمل والذي فيها 1التقييم لوظيفة هبا اخلاص املسااااتقل التقييم أن إىل املنظمة وتشااااري -5
 عن الصااااااادر التقرير ذاه يتناوهلا اليت املسااااااائل إىل بالنساااااابة أعمق رؤية يقدم الربنامج، للجنة املائة بعد العشاااااارين الدورة يف

 .املش كة التفتيش وحدة
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 الدورة السبعون
 من جدول األعمال 140البند 

    التفتيش املشتركةوحدة 
 حتليل وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
 إضافة  

يتشرف األمـني العـام نـحين  يـل إض ءعاـاع اجلمعيـة العامـة هعليقاهـا وهعليقـا   لـ             
ــيش         ــر وحــدة التفت ــف هقري ــل نالتنســيد عل ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاع التنفي

 (.A/70/686)انظر “ حتليل وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 
 

 موجز 
حتليل وظيفة التقييم يف منظومـة  ”درست وحدة التفتيش املشتركة يف هقريرها املعنون  

(، نشـوع وظيفـة التقيـيم يف منظومـة األمـم املتحـدة وه ورهـا        A/70/686)انظـر  “ األمم املتحدة
لتقييم منوها ومستوى ه ورها وقدرهتا علف دعم مؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة،     وهقدمها 

 وءي هنج نديلة قد هكون متوفرة لالض الع نوظيفة هقييم فعالة.
وهعك  هذه املذكرة آراع مؤسسا  منظومة األمم املتحدة نشحين التوصـيا  الـواردة    

ا  املقدمــة مــن املؤسســا    يف التقريــر. وقــد ء عــد  آلالصــة ا راع علــف ءســا  ا ســهام      
األعااع يف  ل  الرؤساع التنفيذيني يف منظومة األمم املتحـدة املعـل نالتنسـيد، الـذي رح ـ       

 نالتقرير وءي د نعض استنتاجاها.

http://undocs.org/ar/A/70/686
http://undocs.org/ar/A/70/686
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 مقدمة -ءوال  
حتليل وظيفة التقيـيم يف منظومـة   ”درست وحدة التفتيش املشتركة يف هقريرها املعنون  - 1

(، نشـوع وظيفـة التقيـيم يف منظومـة األمـم املتحـدة وه ورهـا        A/70/686)انظـر  “ األمم املتحدة
مؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة،      وهقدمها لتقييم منوها ومستوى ه ورها وقدرهتا علف دعم

وكذلك ءي هنج نديلة قد هكون متوفرة لالض الع نوظيفة هقييم فعالة. وهناولت الوحـدة، يف  
مؤسســة مــن مؤسســا  منظومــة األمــم املتحــدة وســعت، مــن  28التقريــر، وظيفــة التقيــيم يف 

واألمـني العـام نتـفتا     آلالل هوصياهتا التسع املوجهة إض الرؤساع التنفيذيني واهليئا  التشريعية
رئيسـا للـ  الرؤســاع التنفيـذيني يف منظومـة األمــم املتحـدة املعـل نالتنســيد، إض هع يـ  فعاليــة        

 األداع وحتسني التنسيد واالهساق.
  

 هعليقا  عامة -ثانيا  
ان القا من ا قرار نحين السياق الدويل الراهن يت ل  اهبـاع نههـج جديـدة يف املسـاعدة      - 2

ــم املتحــدة       ا منائ ــة األم ــت مؤسســا  منظوم ــة، رحب ــ  حتســني الفعالي ــة وا نســانية إض جان ي
 نالتقرير مشرية إض ءنا يتسم نالشمول وعمد النظر.

وسـلممت املؤسسـا  نحيةيــة وظيفـة التقيــيم، علـف دــو مـا ءكدهــا الوحـدة يف حتليلــها،        - 3
هتدف إض هع يـ  هـذه الوظيفـة    وءيد  العديد من التوصيا  الواردة يف التقرير، والحظت ءهنا 

اهلامة وحتسينها. وعالوة علف ذلك، فإن التقرير ذو ءةيـة نالةـة نالنسـبة للتوجيـا االسـتراهي        
الالزم علف ن اق األمم املتحدة من ءجل هرسيخ ثقافة التقيـيم واسـتادام األدلـة نةـرز هع يـ       

 ءثر إسهاما  األمم املتحدة واستدامتها.
  املؤسسا  ءن التوصيا  كانـت واضـحة وموجهـة دـو حتقيـد      ونتفة عامة، وجد - 4

النتائج، وءعرنـت عـن هقـديرها ألن الوحـدة سـعت إض رسـم مسـار اسـتراهي   متسـد وقـائم           
علف األدلة لوظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة نةـرز االسـت انة لل لبـا  املت ايـدة علـف      

ايدة لتحقيد ذلـك. ولـئن كانـت نعـض التوصـيا       املساعلة والتعلم واالستفادة من الفرص املت 
ــة         ــادا  الرفيع ــوفر القي ــإن املؤسســا   ــد ءن نلواهــا اكــن نت ــف معــايري لفإــاز، ف ــنع عل ه

 املستوى والدعم؛ فبعض املؤسسا  هعاين نالفعل ءثر هنفيذ هوصيا  الوحدة.
ــف      - 5 ــد ءن املؤسســا  الحظــت ءياــا ءن نعــض التوصــيا  هت لــ   ــويال  ــددا عل  ني

ــد يكــون مــن        ــا ق مســتوى املؤسســا  وكــذلك علــف صــعيد املنظومــة، والحظــت كــذلك ءن
التــع ، يف نيئــة هتســم نالتقشــخت املــايل، ملتــيع هــذه املــوارد اــا يقلــل مــن ءثــر هنفيــذ             

http://undocs.org/ar/A/70/686
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التوصيا . وعالوة علف ذلك، ءشار  املؤسسا  إض ءن نعض التوصـيا  الـخت ملـع ءعمـال     
ؤسســا  الكــلى العاملــة يف امليــدان واملكلفــة     التقيــيم الالمركــ ي قــد هشــكل حتــديا  للم    

 نواليا  معقدة.
ونا ضافة إض ذلك، الحظت مؤسسا  ءن نعض التوصـيا  املتعلقـة اياكـل هيئـا       - 6

التقيـــيم قـــد ه ـــرك حتـــديا  لكيانـــا  منظومـــة األمـــم املتحـــدة التـــةرى. والحظـــت هلـــك  
 هبلـد درجـة الت ـور الـخت نلةتـها      املؤسسا  ءهنا ءنشحي  وظائخت للتقييم هليب احتياجاهتـا وقـد ال  

الوظــائخت املوجــودة يف كيانــا  منظومــة األمــم املتحــدة الكــلى؛ ووضــعها  يعهــا يف نفــ      
املرهبة قد يقدم صورة اري دقيقة  امـا. وعـالوة علـف ذلـك، فـإن هقيـيم العمـل املعيـاري الـذي          

ذا لـو ءن االسـتعراز   ها لع نا منظومة األمم املتحدة خيتلخت عن هقيـيم العمـل ا منـائ ، وحبـ    
ءوض م يدا من االعتبار هلـذا الفـرق وألثـره علـف هيكـل وظيفـة التقيـيم ودوره ومسـؤولياها يف         

 الوكاال  املكلفة نواليا  يف الاال  املعيارية والتقنية.
ــني       - 7 ــا  ن ــم االآلتالف ــاف صــعونة يف فه وءآلــريا، ءشــار  نعــض املؤسســا  إض ءن هن

وظيفـة التقيـيم   ”ادمة لوصـخت تتلـخت ارائـد التقيـيم، مـن قبيـل       العديد من املت لحا  املست
وظيفـــة ”، و “وحـــدة التقيـــيم املرك يـــة”، و “وظيفـــة التقيـــيم الالمركـــ ي”، و “املركـــ ي
وظـائخت التقيـيم املرك يـة يف األمانـة العامـة ل مـم       ”، و “وظائخت التقييم املد ـة ”، و “التقييم
يـرهب  نتعقيـد املتـ لحا  املسـتادمة علـف       ، علف الـرام مـن ءهنـا ءقـر  نـحين ذلـك      “املتحدة

 ن اق كيانا  منظومة األمم املتحدة.  
  

 هعليقا   ددة علف التوصيا  -ا لثثا 
 1التوصية   

ينبة  للرؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمم املتحدة الـخت هكـون فيهـا وظيفـة التقيـيم      
ى ءو متكاملـة مـع وظـائخت ا دارة    املرك ية مشتركة ومتكاملة مع الوظائخت الرقانية األآلـر 

 .التنفيذية، هع ي  الوظيفة وضمان جودهتا ون اهتها وصورهتا وقيمتها املاافة
وحـدة  ”، وإن كان نعاها  بذ لـو ءن هعريـخت متـ ل     1ءيد  املؤسسا  التوصية  - 8

 كان ءشد وضوحا.“ التقييم املرك ية
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 2التوصية   
ومة األمـم املتحـدة األآلـذ ننـهج متـوازن يف هنـاول       ينبة  للرؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظ
حــواف  مناســبة ه ــوير مؤسســة متعلمــة لــديها نظــم  اــرز التقيــيم مــن ءجــل املســاعلة ويف  

 .لتش يع االنتكار واملااارة واستادام منظورا  متعددة التاتتا 
، واهفقــت علــف ءن املســـاعلة   2ءيــد  مؤسســا  منظومــة األمــم املتحـــدة التوصــية       - 9

ءال هكــون اكــرف الوحيــد للتقيــيم، فالــدرو  املســتفادة مــن نتــائج التقيــيم هــ  كــذلك    ينبةــ 
ءدوا  مفيدة للتحسني. نيد ءهنـا الحظـت ءياـا ءن حتقيـد التـوازن املشـار إليـا سـيت ل  نـذل          
ــد إدرا           ــ  التوصــية عــن اري ــا كــان نا مكــان هع ي ــتعلم، وءن ــة ال ــاع ثقاف نعــض اجلهــد يف نن

امل لوب مـن الرؤسـاع التنفيـذيني املاذهـا جلعـل الكيانـا  الـخت يـديروهنا         ا جراعا  ءو التدانري 
 مؤسسا  متعلمة.

 
 3التوصية   

ــم        ــة األم ــذيني ملؤسســا  منظوم ــن الرؤســاع التنفي ــ  م ــهيئا  التشــريعية ءن ه ل ــ  لل ينبة
املتحــدة وضــع ء اــر شــاملة للمي انيــا  وآل ــ  لتاتــيع املــوارد لوظيفــة التقيــيم كــل يف 

ءسا  هكلفة احلفاظ علف وظيفـة هقيـيم فعالـة ومسـتدامة هاـيخت قيمـة إض        مؤسستها، علف
املؤسسة. وينبة  ءن هقـدم اط ـ  إض اهليئـا  التشـريعية للنظـر فيهـا ضـمن إاـار ا ليـا           

 .والعمليا  القائمة للمي انية وإعداد التقارير
ــا  التشــريعية، ووافقــ   3الحظــت املؤسســا  ءن التوصــية   - 10 ــة إض اهليئ ــف موجه ت عل

احلاجة إض ءار شاملة للمي انيا  آلاصة نوظائخت التقييم، وءكد  قيمـة هـذه األاـر يف وضـع     
ءهداف وآل   لتاتيع املوارد الالزمة لتمويل ءنش ة التقييم علف دـو مسـتدام. والحظـت    
ــف        ــو ابقــت ءياــا عل ــر ءكــل ل ــد النا ــة عــن التوصــية ســتكون ذا  ءث املؤسســا  ءن الفوائ

 المرك ي.وظائخت التقييم ال
 

 4التوصية   
ينبة  للهيئا  التشريعية ءن هوجا الرؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمـم املتحـدة إض   
استعراز وهنقي  السياسا  القائمة نشحين هعيني رؤسـاع مكاهـ  التقيـيم، حسـ  اللـ وم،      

املراعـاة  من ءجل هع ي  االستقالل والزناهة واألآلالقيا  واملتـداقية وا دمـا ، مـع إيـالع     
 :الواجبة إض املعايري التالية
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ينبة  حتديد مدة الوالية نفترة واحدة اري قانلة للت ديد هتـراوك نـني  ـ  وسـبع      • 
 ؛عودة شاال الوظيفة إض املؤسسة سنوا  مع عدم إمكانية

ينبةــ  ءن هكــون لــدى رئــي  التقيــيم مــؤهال  وآلــلة واســعة يف التقيــيم هكملــها    • 
ذا  التــــلة نــــالتا ي  االســــتراهي   والبحــــ  األساســــ  آلــــلة يف الــــاال  

 .والتنفيذي وإدارة املعرفة، وينبة  ءن يتحلف نتفا  إدارية وقيادية متميِّ ة
موجهة إض اهليئا  التشريعية، وسلمت نحيهنا هشـري   4الحظت املؤسسا  ءن التوصية  - 11

عامة علـف الـرام مـن ءن الـبعض     إض الرؤساع املكلفني نوظائخت التقييم املرك ي، وءيدهتا نتفة 
ءعرب عـن حتفظـا  فيمـا يتعلـد ةسـحيلة حتديـد مـدة الواليـة. والحظـت املؤسسـا  ءن األدلـة            
املقدمة يف التقرير هشري إض التباين الواسع يف املمارسة العملية فيما يتعلد ةدة الواليـة وإمكانيـة   

دا نـني اسـتقالل وظـائخت التقيـيم     العودة إض املؤسسة، وال يبدو ءن هناف ءي حتليـل يـرن  حتديـ   
)االستقالل املتتور ءو احلقيق ( ومتداقيتها ونني سياسة التناوب وحتديد مـدة الواليـة. ولـئن    
كان حتديد العـودة إض املؤسسـة قـد يسـتند إض ءسـا  من قـ  قوامـا  نـ  هاـارب املتـا ،           

سياسـة حتديـد مـدة الواليـة     فإنا ال يوجد، فيما يبدو ءي دليل واض  علف ءن التوصية املتعلقة ن
، والعتمــاد هنــج 2ونــاالقتران مــع التوصــية  “. عــدم حتديــد مــدة الواليــة ”هعلــو علــف سياســة  

متوازن نني املسـاعلة والـتعلم، نكـن القـول إن الرؤسـاع املسـتقلني املكلفـني نـالتقييم الـذين هلـم           
ديري الـلامج نكـن   مدة آلدمة اويلة ومل هت  هلم إمكانية العودة إض املؤسسة نوصفهم مـن مـ  

ــيم امل دوجــة      ــوازن نــني ءاــراز التقي ءن خيــدموا نشــكل ءفاــل حاجــة املؤسســة إض حتقيــد الت
يتعلد ناملساعلة والتعلم إن هم نقوا يف مناصبهم. وعـالوة علـف ذلـك، فـإن إنشـاع مكتـ         فيما

آلاص للتقيـيم يف مؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة التـةرى، قـد ال يكـون فعـاال مـن حيـ             
تكلفة، ومن مثة فإن حتديد مدة الوالية يف سياق مؤسسة هقنية متاتتة نكـن ءن يـؤدي إض   ال

 فقدان اطلا  واملعارف التقنية.
 

 5التوصية   
ينبة  ل مني العام ل مم املتحدة، نتفتا رئيسًا لل  الرؤساع التنفيذيني يف منظومة األمـم  

ألمـم املتحــدة املعـل نــالتقييم ءن يتعــاون يف   املتحـدة املعــل نالتنسـيد، ءن ي لــ  مـن فريــد ا   
 .وضع نظام دقيد ومنسد لامان جودة وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة

الحظت املؤسسا  ءن فريد األمم املتحـدة املعـل نـالتقييم مـا فتـل يعمـل علـف وضـع          - 12
م املتحـدة،  منه يا  لتحسني عمليا  ضمان جودة وظيفـة التقيـيم علـف ن ـاق منظومـة األمـ      

وءيدهتا، آلاصة إذا عهرز العمل املتعلد نال ل  واقتهـرك يف االجتماعـا     5ورحبت نالتوصية 
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املقبلة لفريد األمم املتحدة املعل نالتقييم يف إاار نرنامج عملا السنوي. نيد ءهنا ءشـار  ءياـا   
ذا النظـام ءن  إض ءن قيمة نظام ضمان اجلودة ومتـداقيتا قـد يكونـان  ـدودين مـا مل يتسـن هلـ       

يعمل نتورة مستقلة، كحين يعمل علف سبيل املثال آلار  سي رة ونفـوذ فريـد األمـم املتحـدة     
املعل نالتقييم. والحظت ءياا ءن من الاروري هـوفري مـوارد لـدعم اجلهـود الراميـة إض وضـع       
نظم ضمان اجلـودة، وءشـار  إض احلالـة الراهنـة حيـ  هسـس للمؤسسـا  الكـلى ءن ملاـع          

ية ضـمان اجلـودة، نينمـا قـد  ـد الكيانـا  التـةرى صـعونة يف القيـام نـذلك، وال سـيما            لعمل
 نسب  التكاليخت املترهبة علف ذلك.

 
 6التوصية   

ينبة  للرؤسـاع التنفيـذيني ملؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة جعـل التقيـيم ءولويـة هنظيميـة           
ءجــل وظيفــة التقيــيم، وإنــال  ان القــًا مــن رؤيــة واضــحة واســتراهي ية وإاــار للنتــائج مــن 

 .هيئاهتم التشريعية ةستوى استادام التقييم وابيعة ذلك االستادام وءثره
، والحظت ءهنا هع ز الشفافية والـتعلم، وكـذلك اجلهـود    6ءيد  املؤسسا  التوصية  - 13

الراميــة إض هرســيخ التقيــيم يف  يــع ءعماهلــا، نســبل منــها ه ــوير وظــائخت التقيــيم الالمركــ ي   
لديها. نيد ءن نعض املؤسسا  ءشار  إض ءن هذه التوصـية ال هركـ  علـف العمليـا  الـخت قـد       

 ملتلخت هبعا الحتياجا  املؤسسة وح مها.
 

 7التوصية   
ينبة  ءن ي ل  الرؤساع التنفيذيون ملؤسسا  منظومة األمـم املتحـدة مـن مكاهـ  التقيـيم      

ا وءولوياهتـا. وينبةـ  هلـم حتديـد وضـع      إعادة هقيـيم سياسـا  وظيفـة التقيـيم واسـتراهي ياهت     
استراهي   لوظيفة التقييم كل يف مؤسستا لتع ي  ءةيتـها يف  كـني منظومـة األمـم املتحـدة      

 من التتدي للتةيريا  والتحديا  الراهنة ولتحقيد األثر واالستدامة.
ــة التقيـــيم مكانـــة   7ءيـــد  املؤسســـا  التوصـــية  - 14 ، مـــع ا قـــرار نحيةيـــة إع ـــاع وظيفـ

 استراهي ية يف سياق التةريا  العاملية وال ل  علف التنمية املستدامة.
 

 8التوصية   
ينبةــ  ل مــني العــام، نتــفتا رئيســًا للــ  الرؤســاع التنفيــذيني ملؤسســا  منظومــة األمــم     
املتحــدة املعــل نالتنســيد، ءن يبــادر ن ــوا  وءن يــدعم انتكــارا  مــن ءجــل التعــاون نــني   

املتحـدة ومـع الشـركاع ا آلـرين يف هع يـ  القـدرا  الوانيـة مـن          مؤسسا  منظومة األمم
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ءجل التقييم ةا يعاجل مسائل املساعلة والتعلم وهنميـة املعرفـة ذا  القيمـة الوانيـة والعامليـة      
 .السواع علف
 .8ءيد  املؤسسا  التوصية  - 15
 

 9التوصية   
وضـع ا اـار املؤسسـ  والـنظم     ينبة  للرؤساع التنفيذيني ملؤسسا  منظومة األمم املتحدة 

الداعمة الارورية لتع ي  جودة التقييم الالمرك ي وقيمتا املاافة والدور الـذي نكـن ءن   
يقـــوم نـــا يف دعـــم منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف التتـــدي للتحـــديا  الناشـــئة، ةـــا يشـــمل 

فـا   ، ولتع يـ  االهسـاق والتحال  2015التحديا  املترهبة علف آل ـة التنميـة ملـا نعـد عـام      
 .يف التقييم داآلل مؤسسا  منظومة األمم املتحدة وفيما نينها، ومع املؤسسا  الوانية

، وءشار عـدد منـها إض ءن املسـؤولية    9ءعرنت مؤسسا  عديدة عن هحيييدها للتوصية  - 16
عن هنفيذ هذه التوصية هقع علف عاهد وظيفة التقييم املرك ي، نظرا ألن املكاهـ  املعنيـة هقـدم    

نـه   وهكفـل ءن قـدرا  التقيـيم لـدى مكاهـ  التقيـيم الالمركـ ي مت ـورة نشـكل           الدعم امل
جيــد. وءشــار  املؤسســا  ءياــا إض ءن الالمرك يــة نكــن ءن هكــون عمليــة معقــدة هت لــ     
اســتثمارا  هامــة يف حتســني قــدرا  التقيــيم لــدى املكاهــ  امليدانيــة واملــوظفني امليــدانيني،         

 الستثمار والت اما مستمرا.وهت ل  هوفري الوقت والقيادة وا
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 تنفيذي موجز   
 منظومة األمم المتحدة تحليل وظيفة التقييم في  
  JIU/REP/2014/6 

تعطاييي   يف السيييياحل ا ييياو لاملييييود اىفاملوييي  عايييي اىيييوايد ملالعايييداات الو نيييي  ملال اىيييي  اليييي 
ييو م اسييات مندوميي  اوميي  اىعاييدا عاييي  ييو  جيياج جداييدا يف اىسيياعدا ا واإلييي  ملا تسيياتي ؤ تواجم ُنه

اضييفو مين ميلي    ملميا حيململيو علاايا مين تعياإل  ما معزااد بضامليا اىساءل  عن ااعخدام اىوايد ملإثبات
عايي حمييي  اياايا ا ملت لي  ذيذا اى اسيات يف بيتي  تعطاي  حمدلي  واايدا ملذيايا  ملقات م يدامي  

ملبااجماا ملحمتشطعاا ملميلعايا اىضيا، ؤ مل، اليعاياؤ ملءفاء ياؤ ملحمثاذياؤ ملاايعدامعاا  ملتشيفة  ملتيفي  العملييي  
 يف تاك البيت  ماعدا تنطاق مناا اىندلات يف االاعجاب  هلذا الطابات يف اىندوم  بامعاا 

ا يف حتملييييق اىسييياءل  عييين النعييياإل  ململتيفييي  العملييييي  حمداا يإليسيييي  ليييدع  مندومييي  اومييي  اىعايييد 
توجيييو  مليف ملالمليليي  اىضييا، ؤ ملعيين الييع ا  ملتطييواا اى ا،يي ؤ ملت زاييز دمليذييا المليييادي يف ا وءليي  ال اىييي ؤ

ا ذالحات الي ت ثا عاي حياا الناس يف ال امل حممجي.  ملذفيذا ،يال العطيواا اىعواذي  لوتيفي  العملييي  
اعامليييق ميين  يييا ؤ  مييا حتمليييق حمذيييدا،ااؤ ملالومييو  عايييي حماااييل لمليييديا مندوميي  اومييي  اىعاييدا عايييي

 ملإحداث العغيريات الضامليا  لعاسني العنلي  ملا وءل  عاي ال  يد الدملو  
 ملاعضييلن ذييذا العملااييا تعيياإل  دياايي  حمجا ييا ملحييدا العفعيييق اىشييمء  عاييي تطيياحل اىندوميي  يف 

 مندومي  اومي  اىعايدا  ملعا يت تنامللت ،ياا تشوء ملتيف  العمليي  ملتطويذا ملتمليدماا يف 2013 عام
 الدياا  اواتا  العالي : ذ  حتملق حمي تملدم يف وو ملتيف  العملييي  ملتطويذيا يف مندومي  اومي  اىعايدا 

ذييل مييدي ا عاييي دعيي  م اسييات مندوميي  اوميي  اىعاييدا  ملمييا ذييو مسييعوو تطييوي ملتيفيي  العمليييي   ملمييا
ذيل الينها  البدااي  الملاإللي   ملميا ميلعاا اىضيا،   ذل ملما ملااعجابعاا لاطابات ملالعغيريات ملالعاداات 

 لوتيف  تمليي  ، ال  ختدم مندوم  اوم  اىعادا يف السياحل الااذن 
ملايي ت الدياايي  إس ا ايياام يف ا اييود ا ايايي  عاييي تطيياحل اىندوميي  ميين حمجيي  ت زاييز  

الناشيت  ملاىسياي  يف ت زايز مديا ملتيف  العملييي  عايي الو،ياء باى يااري اىانيي  ملالع يدي لاعايداات 
ميلييي  مندومييي  اومييي  اىعايييدا  ملان ييي  المءييييز عايييي ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي  اليييي تيييدع  علومييياج 
السيااات ال ام  عاي اىسعوو اى اسل ملذن. الملاايات االايماتيجي   ملتعضيلن الديااي  حماضياج 

حدا العمليي  اىاءزاي  ملتشيف  علومياج ااع ااواج ااا اج لوتيف  العمليي  الالماءزا  الي ت ل  خايج مل 
من الوحدات الربتاجميي  ملالعنفيذاي  عايي تطياحل مندومي  اومي  اىعايدا ليدع  ذين.  حماعجز  ال جزءاج 

 الملااي عاي مسعوو ا دايا العنفيذا  
م اسيي  ميين م اسييات مندوميي  اوميي  اىعاييدا  28 ملمشاييت الدياايي  ملتيفيي  العمليييي  يف 

 12ذيندملماج ملباتاجمياجؤ مل 12 اتسياو ملاى ييايي عايي تطياحل ال ياملؤ مناياى ني  بالعنلي  ملال لي  ا 
ءياتييات حمخيياو تاب يي  لتميي  اىعاييداؤ ململتيفيي  العمليييي  اىاءزايي  يف اوماتيي    3ملءاليي  معخ  يي ؤ مل

تشيل  ملتياإلا العمليييي  اليي تشيف  جيزءاج ميين إدايات  مل ال امي  لتمي  اىعايدا  أييري حمل الديااي 
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عو يت تايك الوتياإلا بالف ي  يف ديااي   إق الاجيال ا مايليي ؤ حممل اىعايدااومات  ال امي  لتمي  
 تملييلي  حمجا ا م خااج اومات  ال ام  لتم  اىعادا تفساا 

ملا يياا العملااييا تسيي. توذييياتؤ اييب. مناييا موجاايي  إس الا ايياء العنفيييذاني ى اسييات  
 ي  يف مندوم  اوم  اىعادا مندوم  اوم  اىعادا ملاثنعال موجاعال إس اهليتات العشاا 

مل،يلا اال ماخص اوجز االاعنعاجات الاإليسي  ملالنعاإل  الداعل  ملالملضااا الاإليسي  الي  
 تناملهلا العملااا 

 وظيفة التقييم المركزية -ألف
تطوَّرت وظيفة التقييم المركزية أثناء سعيها إلى تحقيق  الوقو ة والافقاءة  لقى مقر  -1

 االلتقققزام بققالتقييم  لققى ظطقققاأل منظومققة األمققم المتحقققدة السققنوات، ولاققت مسققتو 
 يتناسب مع الطلب المتزايد  لى الوظيفة ومع أهميتها. ال
تبيييينيا ميييين تمليييييي  ملتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  يف م اسييييات مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا عاييييي  
( حمُنيييييا شيييييادت تغييييييريات يف حمدملايذيييييا ملذياءاايييييا ملتدلايييييا 2013-1977عامييييياج   36 امعيييييداد
ريذا  ملحتوالت مين حمداء دملي  ييلن عاييو الامابي  عايي العملييليات الالماءزاي  ملويلال جود يا ملم اا

 ييو المءيييز عاييي دعيي  اختيياق المليياايات ال اميي  ملاالاييماتيجي  عاييي اىسييعوو اى اسييل  ملتعطايي  
ءزاي  العاداات ال اىي  الناشت  الي تواجااا مندوم  اوم  اىعايدا توايي. دملي ملتيفي  العملييي  اىا 

 يف حمتواع العملييلات اىعداخا  ملاىع ددا الملطاعات لعو،ري حاول حممش  ملحمءثا تفامالج لالندوم  
ملاتعاجت اىندلات مناي علاياج ملتات مااعيي  لاعفياليا يف تطيواا ملتياإلا العملييي    

ملانطبق قلك عاي ملو. ملتيف  العمليي  يف اهليف  العنديليل ملعايي وياقج ال لي  اليي اايعادثت 
لع زاز ءفاءا تملاياا العمليي  ملجود ا  ملمن ا ال يأ  قلك حمل مسعوو اىيوايد اىخ  ي  لوتيفي  

 اناا  الطا  عاي تاك الوتيف   مبا اعغريا ءثرياج عاي ما السنوات مل العمليي  اىاءزا 
ملتييرثا إتشيياء ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي  يف البداايي    تطويذييا ب ييد قلييك بال داييد ميين تمليياياا  

ملحييدا العفعيييق اىشييمء  عيين العندييي  ملا دايا ملا وءليي   ملايياطت تمليياياا ا ل ييي  ال اميي  الضييوء 
م عايي حمييي  ملتيفيي  العملييي  ملالييدملي اىوااي. الييذي مفين حمل تمليوم بييو ءيرداا لالسيياءل  ملاليع ا   ملمييا

حماضيياج ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي  بييدملي ذييام ملبييايا خييالل السيينوات الثليياو اوخييريا يف 
ت زاييز العطييواا اىايي  لاوتيفيي  ملتنسيييق مناجيييات العمليييي ؤ ملحمياييي بالعيياو ماعييدا موايي  لالتطييالحل 

  و الناوا هبذا الوتيف   
وهقا  لقى ظطقاأل منظومقة األمقم تتفاوت جو ة ظُظم التقييم وآلياتها و ملياتها وظوات -2

المتحققدة. ويماققت ت ققنيف المنظمققات إلققى أربققع مومو ققات توعققا  لمسققتو  تطققور 
وظيفققة التقيققيم فققي كققل منهققا. ويتققتثر مسققتو  التقققدم فققي معظققم الحققاالت بحوققم 

 المنظمة والموار  المخ  ة للتقييم وموقع الوظيفة في الهيال التنظيمي.
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ا ملحدا العفعيق اىشمء  عاي تطياحل اىندومي  بيالعمليي  ملتنامللت ذذا الدياا  الي حمجا  
يدةد ملتيفي  العملييي   28 حال  تطوي العمليي  يف مندل  عن  ااق حتاي  مخس  مفوتيات حمااايي  حته

الف ال ؤ ملذل:  حم( مدو ءفاا  البيت  العلفيني ؛  ب( االاعملالل اى ياوب بالشيلول ملا ياداي  
ايييييز اى يييييدامي ؛  د( تاءيييييز ،اإليييييدا الوتيفييييي  عايييييي اايييييعخدام لع زايييييز اى يييييدامي ؛  ج( ا يييييودا لع ز 

اايييعنعاجات العمليييييي  ملتوذييييياتو؛  ل( اويييييي  ملالملييييديا عاييييي العفي ييييا ميييين حمجيييي  تابييييي  الطابييييات 
 العنديلي  ملاالاع داد لاعجاملب م. العغيريات ملالع دي لاعاداات 

ته ييناا اىندلييات إس لييال وييو ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي ؤ عملاتطالميياج ميين حتاييي  مسييعوو اء 
حميبيي. جملوعييات: تسيي. مندلييات ت عييرب ماتف يي  اوداءؤ ملاييت مندلييات معواييط  اوداءؤ ملتسيي. 

اوجييييد لييييدااا حمي ملتيفيييي  وييييدادا  ملال تييييزال يف اىاييييد ال مندلييييات حمدا ذييييا دملل اىعوايييي ؤ ملحميب يييي 
ييد بااييع ييدةدت ذييذا اىسييعواات ميين النهضيي  عاييي حمايياس تمليييي  مناجييل ملموحا خدام لاعمليييي   ملحه

إ ييياي م ييييايي  حمي اى يييفو،  اليييي ملوييي عاا ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  بشيييرل اءعليييال ويييو ملتيفييي  
م شااج ليتداءؤ ملتمليايل ذيذا اى شياات عايي حماياس جملوعي   66 يالعمليي  اىاءزا (  ملاشل  ا  ا

ملحيدا اشيل  مواعيد ملم يااري ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي ؤ ملبياياممات  مبيا من اىدخالتؤ
العفعيق اىشمء  اىرخوقا من العملاياا السابمل ؤ ملاىدخالت اىسعلدا مين اياإلا ا ايات الفاعاي  

 ا واإلي  الدمللي  الي تهملية  الف الي  العنديلي  
ملتبيييييني مييييين العملييييييي  حمل مسيييييعوو تطيييييوي ملتيفييييي  العملييييييي  يف م دييييي  اىندليييييات الفبيييييريا  

ملاحعاييت اىندلييات الييي لييدااا ملتيفيي  ماإلليي  بييذا ا  يف اىندلييات ال ييغريا  ممييا ملاىعواييط  حمعاييي
ماتبيي  حمعاييي ميين اىندلييات الييي لييدااا ملتيفيي  ماءزايي  مشييمء ؤ حمي داخيي  مفاتيي  الامابيي  اى نييي  

داخييي  مفاتييي  ا دايا العنفيذاييي  اى نيييي  بالسياايييات  حممل بيييالعمليي  ملاىااج ييي  ملالعفعييييق ملالعاملييييق
مسييعوو حمداء اىندلييات الييي اغايي  عاييي ملالاعاييا ملالعخطييي  االاييماتيجل ملالباييوث  ملايينخف  

الطييياب. اى ييييايي مملايتييي  بييياوداء يف اىندليييات اليييي ان ييي  المءييييز ،يايييا عايييي العنليييي   ملذنيييا  
اييوحل بييرل حمي ملءاليي  مفناييا حمل تعغايي  عاييي ال ملبييات العنديلييي   مييا اييبقؤ ملذييو ىييا ااييعثناءات

 تمليي  مفعلا  ال ناذا  عندما افول لدااا ا يادا ملال زم عاي تطواا ملتيف 
حميب. مندلات ملتيف  تمليي  ماءزا  لدملاٍع أري ميربيا اامياج  ملبياديت اثنعيال مين  ئململ تنش 

شاعت يف مشامليات لعطيواا ملتيفي  تملييي  ماءزاي   حممل ذذا اىندلات ب لاي  ملو. اياا  لاعمليي 
 مفعلا  
ييييييييي ؤ ااعهخا يييييييت ملاايييييييعناداج إس حتايييييييي  اىفوتيييييييات اوااايييييييي  ا لسييييييي  لوتيفييييييي  العمل 

االاعنعاجات العاليي  مين م اسيات مندومي  اومي  اىعايدا اويبي. ملال شياان اليي ليدااا ملتياإلا 
تمليييي  ماءزايي   ملنييي  حمل ت خييذ يف االععبييياي االخعال،ييات الملاإللييي  بييني اىندليييات عنييد النديييا يف 

 االاعنعاجات الشاما   
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 الويئة التماينية
التقيقققيم لقققديها  لقققى تلويقققة الطلقققب  لقققى ركقققزت المنظمقققات  نقققد تطقققوير وظقققا ف  -3

تعققالت تمامققا  العنالققر الهامققة األ ققر ، مقققل بلققورة ثقافققة للتقيققيم  ولققم المسققاءلة،
واسققتخدام التقيققيم كققت اة للققتعلم فققي المنظمققة. ويحققد  لققظ مققت اسققتدامة الوظيفققة 
والقيمققة التققي ياققيفها التقيققيم. ويإليققب  ققت ا وققار الم سسققي وجققو  ر يققة جامعققة 

ية للتقيقققيم اظطًققققا  مقققت واليقققة المنظمقققة وأهقققدافها الم سسقققية و ططهقققا واسقققتراتيو
 يحق  ظهوا  متوازظا  في تطوير الوظيفة. بما لإللًح

 ل بت الدملل اوعضاء ملاهليتات العشاا ي  دملياج ذاماج يف الدعوا إس إيااء ملتاإلا تمليي  
 ييي  المءييييز الاإليسيييل اففييي  االمعثيييال لعنفييييذ السياايييات ملاملعضيييل حتيييدا  السياايييات  ملات مبيييا

لايييدملل اوعضييياء عايييي اىسييياءل  عييين اىيييوايد ملالنعييياإل   ملاايييعجابت اىندليييات لعايييك الطابييياتؤ 
جت يي  العمليييي   ململ تاءييز بيينفق الملييدي عاييي تطييواا ملتيفيي  الييع ا  ملباييويا ثملا،يي  لاعمليييي   مل مللفناييا
ا بييال   حممل النعياإل  ت يم  بيدمليا االايماتيجل يف جتياملا مل حممل اعجيزحم مين تسيي  اىندلي  ال جيزءاج 

اه زا المليل  اليي تضييفاا  ال عن اوداء  ملاالخعالل بني اىساءل  ملحمذدا  العمليي  ا اذ  بالع ا 
اييييلا يف البيتييي  ال اىيييي  الااذنييي  اليييي تشييياد تغييييريات  ال ملتيفييي  العملييييي  ملاايييعدام  تايييك الوتيفييي ؤ

  حمخ يياإليني يف اى ا،يي  اع ييفول اعطايي مييا ايياا   ملتعييد،ق ،ياييا اى ا،يي  بسيياع  عييرب ا ييدملدؤ ملذييو
 بالعفاو ملاعااول باىاملت  ملاعلع ول بالملديا عاي العففري النملدي ملاىعش   

ململو ت م د  اىندلات ايااات لاعمليي   ملتفشا السياايات عين ايتفياع مسيعوو  
السياايات تطبيق مواعد ملم ااري ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي   أري حمل عدداج ءبرياج من ذيذا 

اه ييربة عيين تطبيييق مواعييد ملم ييااري ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي   لييياج دملل تفييفاييا ميي. اييياحل 
تض. م د  اىندلات لوتيف  العمليي  اىاءزا  ي ا  شاما  ملااماتيجي  جام    مل اى اس   ملباىث 

ميي.  حممل ملالييع ا  اوخيياوؤتع ييدو ىسييرل  العاالفييات االاييماتيجي ؤ ملقلييك مييثالج ميي. تهديي  الامابيي  
مي. الينهد  الو نيي    حممل مي. اياإلا م اسيات مندومي  اومي  اىعايدا حممل ملتيف  العملييي  الالماءزاي ؤ

ملميين شييرل عييدم ملجييود ي ايي  ااييماتيجي  ملاايي   حمل حيييد ميين الملييديا عاييي العفيييا ملذيين. المليياايؤ 
 ملافاا خما ا ماتبط  باتباع ُنه  خم    يف تطواا الوتيف  

يفققة التقيققيم فققي منظومققة األمقققم المتحققدة ظققق  المققوار  وتنققوء باأل وقققاء تعققاظي وظ -4
 الواقعة  ليها.

يف اىاإليي  اَّييدادا عاييي حمايياس النسييب  اىتوايي  ىييوتفل  0.2  ته عييرب تسييب  اىييوتفني البالغيي 
العمليييييي  ميييين الفتيييي  الفنييييي  إس علييييوم مييييوتفل اىندليييي ؤ ملمسييييعوو اوايييي  ملتيفيييي  العمليييييي  الييييذي 

اىاإليي  ميين تفملييات اىندليي  أييري ءيياٍ  لعابييي  الطايي  اىعزااييد عاييي العغطييي  ملا ييودا  يف 0.3 انيياذز
مفن يف تي  ذيذا المليديا اَّيدملدا االايعجاب  لاطابيات الوااي   ملاىعزاايدا  ملال ملالدع  اى اسل 

 ت زاز دمليذا اوملا. يف دع  مندوم  اوم  اىعادا ءف   حممل عاي الوتيف ؤ
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إس ااييادا اىييوايد اىخ  يي  لوتيفيي  العمليييي  ململويي. مواعييد  ملم ديي  اىندلييات يف حاجيي  
خي ص يف اىيزاتي  لاعمليي   ملاازم حماضياج يف  ما منااب  لعاداد العفاليا ملااعاداث حمه ا لعوجيو

ب يي  اىندليييات اايييادا ءفييياءا ااييعخدام اىيييوتفني لامءييييز عايييي تنفيييذ ملتيفييي  العملييييي  اوااايييي  
ا دايا   ملمن اىا  حماضاج يف ت زاز ءفاءا الوتيف  اىاءزاي  تطيواا  حممل مملاب  ااإلا الوتاإلا الامابي 

ملتييياإلا الييييدع  اى اسييييلؤ ميييين مبييييي  حتسييييني تهديييي  الاذييييد ملجييييودا البياتييييات ملت ييييلي  الييييربام  
ت يييليلاج جييييداج ملحتدايييد حمذيييدا  ملاويييا  هلييياؤ ململوييي. إ ييياي يااييي  لانعييياإل ؤ ملحتدايييد م شييياات 

 تمليي  الربام  لتداءؤ ملمن شرل قلك ءاو حمل ايسا إمفاتي  
املي  حمييي  لع زايز الففياءا ملالمليلي  اىضيا،  ااعفشيا  البيداإل  يف تنفييذ اليربام    ال ملمما 

ءل تشل  اىزاد من العضا،ا ملال ل  اىشم  يف تطواا تهد  العمليي  ملااادا العملييليات اىشيمء   
ندومييي  اومييي  إس حمتيييو بواييي. م 2015 عيييام ب يييد ىيييا ملاشيييري النملييياي ا يييايي حيييول خطييي  العنليييي 

  ملا يي  "ال ييوام."اهطاييق عايييو  مييا اىعاييدا حمل تبملييي عاييي حم،ضيي  ملجييو ملحمل تزدذييا عنييدما حتطةيي 
قلك حمتو انبغل حمل ت يد ملتيف  العمليي  يف مندوم  اوم  اىعادا ذيفا  تفساا عن  ااق الفا 

ملانبغيل  اييلا اىندليات ال يغرياؤ ال الغالي  يف ءي  مندلي ؤ "ال ل  اىنفياد"عن ااعخدام ُن  
حمل ت ليي  ميي. جملوعيي  حمملايي. ميين الشيياءاء ملاى اسييات  ملمفيين لوتيفيي  العمليييي  الييي تفييول عاييي 
ذييذا الناييو حمل تسيييا  بييدملي حمءيييرب يف تييو،ري م اومييات شييياما  ملمع ييددا الملطاعيييات لييدع  ذييين. 

 ماايات شاما  ملااماتيجي  يف مندوم  اوم  اىعادا 
 م داقية الوظيفة: االستقًل والوو ة

ُأحرز تقدم في تعزيز م داقية الوظيفة  قت وريق  زيقا ة اسقتقًلها وإلقدار تققارير  -5
سقيما مقت أجقل  ال يتعقيَّت القيقام بق ، ممقا تقييم بوقو ة أفاقل، ريقر أن ثمقة الاقيقر

معالوققققة االسققققتقًل الهيالققققي، ووققققمان جقققققو ة الوظيفققققة مققققت  ققققًل المراجعقققققة 
 الخارجية، وجو ة التقارير.

ييدةد ملتيفيي   ااييعملالل الوتيفيي  ذييو  اىفييوةل اوءثييا تطييوياج بييني اىفوتييات ا لسيي  الييي حته
العملييي  ال الييي  ا ييودا  ملاعبييني ميين تعيياإل  تملييي  مخسيي  م ييااري ميين م ييااري االاييعملالل  االاييعملالل 

مييين اىندليييات  اثنتقققيتاهليفايييل ملاليييوتيفل ملاىاييي  ملالعملييي  ملا دمييياج ملاالايييعملالل السييياوءل( حمل 
مندليي  مبسييعواات حمعاييي ميين اىعوايي ؤ  16    ميين االاييعملاللؤ ملت لييت لييالل مبسييعواات عالييي

ملايييت مبسيييعواات معوايييط ؤ ملايييت مبسيييعواات حممييي  مييين اىملبيييول  ملحتمليييق تمليييدم ءبيييري يف ت زايييز 
االاييعملالل ميين خييالل دملي مييدااي العمليييي  ملمييوتفل العمليييي  يف ا فيياة عاييي م ييااري ي،ي يي  ميين 

  ملحمهحاا حماضاج تمليدم مين جاتي  ا دايا ال اييا يف النزاذ  اىاني  ملالشخ ي  ،يلا خيص االاعملالل
ويييلال االايييعملالل  ملمثييي  االايييعملالل اى ييياوب با دمييياج مييي  ذامييي  ملءبيييريا المليلييي  يف تديييام 
العمليي  يف اوم  اىعادا  ملبالنسيب  هليتي  حفوميي  دملليي  مع يددا الثملا،يات ملاوب ياد مثي  مندومي  

ملالشفا،ي   ملحمبايت م دي  ملحيدات العملييي  يف م اسيات  اوم  اىعاداؤ ته زةا ذذا ا اذي  الثمل 
مندوميي  اوميي  اىعاييدا بييالءج حسييناج يف ت زاييز مشييايء  حمذييااب اى يياا  يف العمليييي  ميي. ا فيياة 
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تييزال ذنييا  حتييداات حممييام ت زاييز االاييعملالل اهليفاييلؤ ملعاييي يحمايياا  ملال حماضيياج عاييي االاييعملالل 
 العساس  ا دايي  ملتشل  الملضااا اوخاو الييحتداات م ا   ااعملالل يإليق ملتيف  العمليي  مل 

تفق الومت ت زاز ا ودا  مليف بد من م ا عاا عاي تطاحل اىندوم  من حمج  ت زاز االاعملالل ال
العملنييي  ملم ييدامي  الوتيفيي ؤ م ا يي  االخييعالل ا مايلييل ملا نسيياو بييني ي ايياء ملحييدات العمليييي ؤ 

 ال العمليي  ملولال ا ربا اىاني  لا ااء الوحدات يف جم
با ودا اىاني  ملالعملني  لاوتيف ؤ تفلين جواتي  المليوا الاإليسيي  يف ءفياءات  اع اق ،يلامل  

اىوتفني ملااوءيا  ؤ بالاأ  من ا اج  إس المليام باىزاد من حمج  دع  العطواا ملالعلي يز اىانييني 
اب اى يياا  يف لالييوتفني  ملميين اىلاياييات الشيياإل   يف عييدد ءبييري ميين اىندلييات إشيياا  حمذييا

اايل:  حم( االايعخدام  ميا ت زاز وعوو تملاياا العمليي  ملميلعايا ملحمييعايا  ملتشيل  العايداات اهلامي 
اايع ااا تملييليات  حممل اَّدملد آلليات ويلال ا يودا ا ايجيي  اىسيعملا  مين حمجي  تملييي  ا يوداؤ

( العييدو ا يياو يف العمليياياا؛  ب( اال،عمليياي إس م اومييات موثوميي  عيين جييودا تمليياياا العمليييي ؛  ج
 تهنفاذ  لي  ااع ااا اوماال الي بادي هبا ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي  يف ململ جودا العملاياا 

يف تسي. مندليات  ملتشيم  العملييليات  إال ملتملية  ءالج من الوتيف  ملجيودا العمليايااؤ 2006 عام
تسييعخدم تهدلياج خمعافي  يف الملييياس  ملاادادت ا ايجيي   يودا العملياياا يف ب يي  ال ناذياؤ مللفنايا 

يف السنوات اوخريا العملييلات ا ايجي  لوتيف  العملييي  يف اىندليات الثناإليي   ملتايزم اىواءمي  بيني  
ء  اآلليات الملاإللي  لعملييي  جيودا ملتيفي  العملييي  ملمنعجا يا مين حمجي  تياليف االادملاجيي ؤ مللع زايز 

 تؤ مللاعرثري عاي العنسيق ملالففاءا اىوثومي ؤ مللااد من تفاليا اى امال
 الفا دة: استخدام التقييم وتتثير استخدام 

ال تميقققل المنظمقققات إلقققى ا كققققار مقققت اسقققتخدام التقيقققيم لقققد م لقققنع السياسقققات  -6
والقرارات  لى أساس األ لة مت أجل تحديد االتواهات االستراتيوية والتحسيت 

 الورظاموي لألظشطة واالبتاارات.
الديااييييي  إس حمل اايييييعخدام تملييييياياا العملييييييي  لعاملييييييق اوأيييييااا اىاجيييييوا تييييي  خا يييييت  

منخفضيياج يف م ديي  اىندليياتؤ بيي  ملحييا اىندلييات الييي ا عييرب حمدا ذييا جيييداج ميين حييي  ملتيفيي  
عن مسيعوو معواي  يف اايعخدام العملياياا مين جاتي  ا لايوي اىمل يود   إال تفشا مل العمليي 

لمءيز اىد،وع باىساءل  ملالمليود اىااوت  حمعالا بشرل دملي ملااتب  اخنفاا مسعوو االاعخدام با
الوتيف  يف تطواا اىندل  اىع ال   ملاازم حتسني الينهد  اىوويوع  لعملييي  اايعخدام العملييي   ملاايزم 
باىثيي  حتسييني تهديي  تمليييي  حمثييا ااييعخدام العمليييي  عاييي الف الييي  العنديلييي   ملتسييعخدم حالييياج تهديي  

ي  قلييك اوثييا  ملتدييااج لملايي  اى اومييات اىعاحيي  عيين ااييعخدام تمليياياا العمليييي  بداإلييي  ملخم  يي  لعملييي
ملحمثاذييياؤ اع يييذاي تمليييدن حتاييييالت مييين حمجييي  تفيييوان ،اييي  ءامييي  لامليلييي  الشييياما  لاعملييييي   أيييري حمل 
مندومي  اومي  اىعاييدا ليسيت ملحييدذا اليي ت ياو تييدو مسيعوو حمداء ااييعخدام العملييي  يف العييرثري 

ايي  الييع ا  إس عليي   ملتفشييا اودليي  السيياإلدا عيين حمل الشيياءاء اآلخيياان يف عاييي المليياايات ملحتو 
اييوحل با اجيي  إس جاييود معضييا،اا ميين حمجيي  م ا يي   مييا العنلييي  اواجاييول تفييق اىشييفا ؤ ملذييو
 اىشفا  مللع زاز ،ا  ميل  الوتيف  
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فشيا،ي  ملتدااج لالذعلام بااعخدام الوتيف  ملميلعاا بالعاوؤ تنامللت الدياا  بطاامل  ااع 
المليل  الشاما  الي حتململاا الوتيف  مملاب  تفافعاا  ملتبني من العااي  حمل اىندليات العسي. اليي 

يف اىاإلييي  مييين  70 ناملييياب مييي ميييا ملذييات ،يايييا ملتيفييي  العملييييي  إس حمعايييي مسيييعواات العمليييدم اثييي 
 شييمء  جملييوع ا تفيياحل العنديلييل يف اىندلييات الثليياو ملال شيياان اىشييايء  يف ملحييدا العفعيييق اى

حييني حمل ذييذا النسييب  إيشييادا  ،اسيي  ،ييال اودليي  تشييري إس حمل ملتيفيي  العمليييي  يف مندوميي   مليف
اومييي  اىعايييدا اثييي  ميلييي  جييييدا مملابييي  النمليييود ملمفييين حمل حتمليييق ميلييي  حمءيييرب يف تييي  اايييعلااي 

 يف قلك ت زاز ااعخدام تملاياا العمليي   مبا تطوااذاؤ
 االستعدا  لد م التإليير

مقققل مقققت قويقققل الواليقققات وظمقققا ج العمقققل المختلفقققة فقققي منظمقققات األمقققم تعيققق   وا -7
 ققدم التفايققر بطريقققة اسققتراتيوية  - "التققتثير االظفققرا ي"المتحققدة، والنققزوو ظحققو 

النظر في التحالفات والمواءمات األوسع  ا قل وكقاالت األمقم المتحقدة  أو  امة
 قد  مقت المنظمقات، وفيما بينها، واالظخفاض العام في مستو  قدرة التقييم فقي 

قققدرة وظيفقققة التقيقققيم  لقققى أ اء  ور ر يسقققي فقققي  فقققع التإلييقققر فقققي منظومقققة األمقققم 
 المتحدة. ويرتوط بذلظ الهيال الوظيفي الموزأ في منظومة األمم المتحدة.

انخف  مسعوو ااع داد ملتيف  العمليي  ى ا   العغييري ملمواجاي  العايداات الناشيت  يف  
 حمأابيييي  ا ييياالت  ملذنيييا  تنسييييق ملاتسييياحل يف اىناجيييي  ملاى يييااري عايييي مندومييي  اومييي  اىعايييدا يف

حمايياس النطيياحل الواايي. ميين اىنعجييات اى يايايي  الييي ا ييديذا ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي   
ييي. مييين خمعايييا اىندليييات  ملشيييادت العملييليييات  مل أيييري حمل قليييك اهيييمج  إس علييي  مشيييم  مواا
جمياالت ت ليي  اىنديوي ا نسياو ملاومين الغيذاإلل ملال لي  ا تسياوؤ اييلا يف  ال اىشيمء  ااياداؤ

اييزال عاييي ملتيفيي  العمليييي  يف م ديي  اىندلييات حمل  ملال مللفناييا ااييادا وييدملدا بسييب  ميييود اليينهد  
تعفيايييا اامييياج مييي. اليييداناميات ال اىيييي  اىعغيييريا ملحمل تايييا الطاييي  عايييي العشيييابك ملاليييماب  بييياى   

ازال الفثري مين  ملال الي مفن هبا ااعخداماا ءفاذ   عادا ذيفا  الوتيف  ا مليمللؤ ملالطاامل  
اىندليات اباي  عين حم،ضي  اىلاياييات يف  ياحل ال لي  العملايداي  بينلييا ميد افيول مين او،ضيي  
ىندوميي  اوميي  اىعاييدا حمل تبايي  عيين تهديي  تفاماييي  ملتضييامني  بداايي  تاءييز عاييي ال ييالت بييني 

 من حمج  حتمليق اىسعوو اومث  من اوداء اىندلات ملالنهد  الفاعي  
ملاثي  مووييوع ا دمياج  الييذي تعنيياملل العنيوع ملاىسيياملاا بييني ا نسيني ملحملييوحل ا تسييال(  

ملموويييوع اىافيييي  الو نيييي  ملالمليييديات يف جميييال العملييييي  حتيييداني ذيييامني يف جميييال العنليييي   ملتايييت 
نسني ملافني اىاحما  ذيت  اوم  اىعادا اىشايء  الد ملب  من ذيت  اوم  اىعادا لالساملاا بني ا 

لالييياحما( دا، ييياج ملياء ت زايييز اىسييياملاا بيييني ا نسيييني يف ا دايا ملالع يييلي  ملإجيييااء علاييييات العملييييي  
ملا بال  عن تعاإلجاا  ملحمبدت تس. من اىندلات الي خضي ت لالايع ااا مسيعوو ي،ي ياج مين 

 اوداء يف ت لي  اىندوي ا نساو يف العمليي  
ا عييرب  ال ،ييال تطييواا مييديات العمليييي  الو نييي   الييذي ت ءييدا عييدا ميياايات( عييام شييف ملب 

ملالايي  شيياما  ل ييدا مطاعييات يف الفثييري ميين اىندلييات  ملإس جاتيي  ميلعييو يف حوءليي  الباييدالؤ 
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هليذا العطيواا مين  ىيا ت م  م د  م اسات مندوم  اوم  اىعادا بعطواا مديا العملييي  الو نيي 
 ذيفاايييييا حممل ملتيفييييي  العملييييييي  ملاايييييعدامعاا بغييييي  النديييييا عييييين حجييييي  اىندلييييي  تيييييرثري عايييييي ،اإليييييدا

اال  ما حضويذا اىيداو  أري حمل دع  ملتيف  العمليي  لعطواا مديا العمليي  الو ني  حممل حمتشطعاا حممل
يف مادا  ملتفشيا اىندليات عين حمشيفال معبااني  مين اىشيايء  مي. اى اسيات الو نيي  ملا يرباء 

انفةيذ  ملال ا مسيا  بزميام مافيي  تعياإل  العملييي   حممل  زاز المليديا عايي العملييي الو نيني يف العمليي  لع
حمتشييييط  لييييدع  الملييييديات الو نييييي  يف جمييييال العمليييييي  عاييييي حمايييياس ُنيييي  ااييييماتيجل اييييوو ثييييالث 

 مندلات 
 مييييي  عيييين اىسيييي مللي  الربتاجمييييي  لع زاييييز الملييييديات الو نييييي  يف جمييييال العمليييييي ؤ ممييييا ملبييييالاأ  

ي الدع  مين ملتيفي  العملييي  اىاءزاي  اليي تشيل  خيرباء العملييي   ملاثيري قليكؤ اماج. الطا  عا مل
إس جاتيي  ال داييد ميين الطابييات اوخيياو اىعزااييدا عاييي ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي ؤ تسييا الت حييول 
 ام  تدام العملييي  يف اومي  اىعايدا ملمديتيو عايي ال لي  حسي  اىعومي.  ملتايت داناميي  ي اياء 

فياا ملالعزاما  اشفالل موا دا،   يإليسي  ملياء حتسني جودا العمليي  ملميلعو ملحدات العمليي  ملموت
اىضا، ؤ ملإل ءال قلك يف حد قاتو أري ءاٍ  لضلال ااعدام  الوتيفي  ملحمييعايا  ملشياع ي اياء 
ملحدات العمليي  حالياج يف تنفيذ ااماتيجي  جدادا لفاايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي  مين حمجي  

 يي  العاييدااتؤ مللفيين العففييري ب ييويا ءامايي  يف البييداإل  ملاليينها  أييري العملايدايي  العغايي  عاييي ب
يف قليك ا دايا ملاليدملل اوعضياء ملالشياءاء مين  مبيا ملالدع  مطاوب من ء  حمذيااب اى ياا ؤ

 الملطاع ا اص 
 وظيفة التقييم الًمركزية -باء 

أسقققاس يققق  ي  قققدم وجقققو  إوقققار م سسقققي دقققامل ومحقققد  تحديقققدا   قيققققا   لقققى  -8
 ا  ارة القا مة  لى النتا ت إلى إوعاف الوظيفة الًمركزية.  أو سياسات التقييم

طيي  العملييلييات الالماءزايي  ملتييداي ملجتيياو خييايج ملحييدا العمليييي  اىاءزايي   ملتييدخ  ذييذا   خته
ال لاييييات ويييلن ملحيييدات اليييربام  ملا دايا اىسييي ملل  عييين ختطيييي  اىشيييايا. ملاليييربام  ملتنفييييذذا  

عاييي ا دايا العنفيذايي   ملانطبييق قلييك عاييي علايييات العمليييي  الييي ختطيي  ملتييداي  ملت علييد ذيفاييياج 
حسييي  تمليييداا ميييدااي اىشيييايا. ملءيييذلك علاييييات العملييييي  اليييي افاايييا هبيييا خيييرباء ااعشييياياول 

اوجيد الييوم ليدو م دي  اىندليات إ ياي م اسيل  ملال اهع امد م ا  عايي إجااإلايا  حممل خايجيول
 مندليييي  ،مليييي  لييييدااا تديييي  تمليييييي  11 ل   ملتبييييني ميييين العمليييييي  حممييييوي لييييدع  الوتيفيييي  الالماءزايييي

 ماءزي  ال عناذا من تدام تمليي  حممل ماءزا  ودادا ال
ملحااايييت الديااييي  خمعايييا وييياقج العملييييي  الالماءيييزي ملحموا يييو اوملليييي  يف مندومييي  اومييي   

 اىعادا ملحدادت ووقجني يإليسيني لنهد  العمليي  الالماءزا  
اوملل ذييو الندييام اىخ ييص الييذي ليييق لييو إ يياي م اسييلؤ ملذييذا النلييوقج ملالنلييوقج  

اىفاتييي   مليف امعيييداد لعملاييييد العملييييي  اليييذال العمليييدااي اليييذي ناايييو اىوتفيييول لالشيييايا. يف اىمليييا
اىيداتي   ملتهطباق ذذا اىلايا  يف ءي  اىندليات الثلياو ملال شياانؤ ملاشيم  ،يايا عيدد ءبيري مين 
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 ان املوميولؤ بوذيفا  ميوا م ا،يي ؤ باتعياج عيدد ءبيري مين تملييليات اىشيايا. مدااي اىشايا. اليذ
ا ييييا  حجيييي  ملجييييودا حمعلييييال العمليييييي  الييييي املومييييول هبيييياؤ ملحيييييد قلييييك بالعيييياو ميييين الفاإلييييدا  ملال

 االاماتيجي  لعاك العملييلات 
ملاييوحل عييدم االذعلييام بندييام العمليييي  الالماءييزي اىخ ييص إس حمل مندوميي  اوميي  اىعاييدا  

وت عاي تفساا ،اص حتسني ااعخدام اوذول اىرخوقا علا ا دي من تملاياا العمليي  ملإشياا  تف
اىوتفني اى نيني يف تاك العملييلات الي جتاو يف الندام بامعو  ملمث  قليك مضيي  ذامي  يف السيياحل 

اىنااي  عايي الااذن تدااج لايدملي اَّيويي هلي الء اىيوتفني يف تابيي  ا اجي  إس تيو،ري حمدلي  يف الوميت 
حميا الوام. يف ا االت الي انطوي ،ياا قلك عاي حميي  م يوو  ملاياطت النملاشيات اليي دايت 

الضييوء عاييي حميييي  ذييذا اىسييرل  حييي  تعطايي  االاييعجاب   2015 عييام ب ييد ىييا حيول خطيي  العنلييي 
 ذ لاعغري  الساا. ملالعاداات اى ملدا تملييلاج مسعلااج ملتشفياياج لاع ايح حمثناء العنفي

ملاعييرلا النلييوقج الثيياو ميين تهديي  العمليييي  الالماءزايي  الييي لييدااا خطيي  وييدادا ملتدييام لضييلال  
 جييياء حمعيييالاؤ تبيييني مييين العملييييي  حمل تايييك اليييند  ليسيييت ماإللييي  ملءليييا ا يييودا ملتمليييدم تملايااذيييا باتعديييام 

اىشيمء ؤ ملحمل تايك مندل  من بني اىندلات اويب. ملال شاان اىشايء  يف ملحيدا العفعييق  11 يف إال
اىندلييات جتيياي تاييك العملييلييات بييديجات معفاملتيي  ملمبسييعواات خمعافيي  ميين العندييي  اى اسييل  ملحمشيياي 

تملطي   مين خيالل ملحيدات  923 مندليات ت لي  حاليياج يف 10 العمليي  إس حمل الوتيف  الالماءزاي  يف
جاييات االت ييال( داخيي  ا دايات  حممل ماييام تملييلييي  مسييندا إس حمخ يياإليل الاذييد ملالعمليييي  حممل العمليييي 

مفعبيياج مطاايياجؤ  ذييداي حمءثييا  150 نحمءثييا ميي مليف اىفاتيي  ا مايلييي ؤ مليف الربتاجمييي  ملالعملنييي  يف اىملييا
يف اىاإلي  مين العملياياا  اليي ت يديذا ذيذا ا لوعي   64  تملااااج يف السن   ملذنيا  يف اىعواي 640 نم

يف اىاإلييي  عايييي مسيييعوو  10سيييعوو النيييوات ؤ ملمندليييات( تشيييفة  تملييليييات عايييي م 10  اليييي تضييي
 تملييلاج لتثاؤ يف حني حمل ااإلا العملييلات أري م اوم  النوع  12  النعاإل   ملذنا
ملمج ييت الدياايي  حمدليي  حمخيياو بشييرل ذييذا اىندلييات ال شييا ملتنطبييق اىالحدييات الييوايدا  

 حمدتاا عاياا 
يمقققات الًمركزيقققة ريقققر  السياسقققات والقوا قققد والمعقققايير والمقققوار  المخ  قققة للتقي -9

 .كافية
تفعملييا الوتيفيي  الالماءزايي  يف عينيي  اىندلييات ال شييا الييي جيياو ااع ااويياا إس ا  يياي  

مييين دملي العملييييي  الالماءيييزي ملميزتيييو النسيييبي  ملميلعيييو  "اىالإلييي  لاغييياا اىنشيييود"اى ييييايي اىنااييي  
بالملواعييد ملاى ييااري ااميياج  اع اييق ،يليياااييا إ يياي ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي   ملال اىضييا،  

احعياجييات الوتيفيي  الالماءزايي   أييري حمتييو نيياي إتشيياء شييبفات مانييي  تعنيياملل العمليييي  الالماءييزي 
ملتهديي  ميلييو ملمواعييد الا بيي ؤ ملمضيياااا الاإليسييي  ملحتدااتييو ملالييدملي الييذي انبغييل حمل املييوم بييو ل ييا  

الشيبفات حمل ته ييزةا تطيواا الوتيفيي  لفي  مندلي  عاييي حيدا ملءيذلك لاندييام ءفي   ملمفيين لعايك 
بديج  ءبرياؤ ملاع نيا توايي اا ملافينايا ملدعلايا  ملاايزم بيذل جايود معضيا،اا مين اومي  اىعايدا 

 يف ء  الوءاالت لع زاز تطواا تاك الشبفات 
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ململجات ايااات العمليي  العنديلي  الملاإلل ؤ إس حيد مياؤ تطيواا الوتيفي  الالماءزاي   أيري  
اىواءمي  مي. العملييي  الييو    ‘ 2‘االتسياحلؤ مل‘ 1‘ت يا  جميالني ذيامنيؤ يييا  مل اياتحمل ذيذا السيا

 مبسعوو العطوااؤ تدخ  تاك ا االت ولن حمو ا جماالت الوتيف  الالماءزا   اع اق ،يلامل 
ملخي ييييييص العلوايييييي  لاعمليييييييي  الالماءييييييزي ميييييين ميزاتيييييييات اىشييييييايا. ملالييييييربام  يف ب يييييي   

ميين االاييعملااي مملايتيي  اليياالت االععليياد عاييي العلوايي  ميين خييايج اىندلييات  ملاعيييح قلييك مييدياج 
اىيزاتي   أري حمل اىبالغ اىخ     جااء علايات العمليي  منخفض  ءثيرياج بالنسيب  لعلواي  العملييي  

 الالماءزي يف الفياتات ا واإلي  الدمللي  اوخاو 
 .يتعيَّت القيام ب  مما تحسَّنت م داقية الوظيفة الًمركزية، رير أن ثمة الاقير -10

اختييييذت تييييدابري ءثييييريا لااييييد ميييين العاي ييييز مللع زاييييز حيادايييي  العمليييييي ؤ ملعييييزاا قلييييك ميييين  
انبغل المليام بو لع زايز  مما اى دامي   ملحتسانت جودا تملاياا العمليي  الالماءزا ؤ ملإل ءال مث  اىزاد

حماضاج حتمليق اىزاد من االتساحل عاي  النهد  ملاىوتفني اىطاوبني لزاادا حتسني ا ودا  ملءال اعوم.
يييد اليييذي اعيايييو إ ييياي علييي  اومييي  اىعايييدا  ال اىسيييعوو الملطيييايؤ اييييلا يف ايييياحل ا  ييياي اىوحة

انطبييق قلييك عاييي الفثييري ميين ا يياالت حييا يف السيينوات ال شييا الييي  ملال لالسيياعدا ا واإلييي  
الع يياملل يف العمليييي   حممل اوجييد اييوو مييدي وييدملد ميين العنسيييق ملال حمعملبييت إدخييال قلييك ا  يياي 

الالماءييييزي  ملافيييياد ان ييييدم العنسيييييق بييييني ملتيفيييي  العمليييييي  الالماءزايييي  ململتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  يف 
 علايات العمليي  عاي اىسعوو الملطاي 

الققافققة التنظيميققة التققي تُركققز  لققى المسققاءلة واالسققتوابة للمققاظحيت تُقي ققد اسققتخدام  -11
 التقييم المركزي والتعلم من .

عاييي أييااي الوتيفيي  اىاءزايي ؤ تعسيي  الوتيفيي  الالماءزايي  بعجاملهبييا الفبييري ميي. الطايي  عاييي  
اىساءل   ملان   المءيز ،ياا حماضاج عاي العاسني ا تشاإلل لالشايا. ملالربام  الذي اه يد ميلي  

عايي  تس. إس ت زاز افني اىوتفني ملالعشيجي. مل حماااي  يف العمليي  الالماءزي  أري حمل الوتيف 
اشييري إس حمل م ديي  علايييات العمليييي  اىخ  يي  الييي  مييا الييع ا  ميين علايييات العمليييي   ،ييال مثيي 

ناااا عدد ءبري من مدااي اىشاملعات مد،وع  بالطا  من اىا ني ءجزء من اتفاحل باملتوءيوو 
 ماتب  بعلوا  من خايج اىيزاتي  

لتإلييققققرات الراهنققققة والنادققققئة تقققق  ي الوظيفققققة الًمركزيققققة  ورا  هامققققا  فققققي مواجهققققة ا -12
يتوققزأ مققت  ال وإلققًحات منظومققة األمققم المتحققدة، ولاققت يتعققيَّت أن ت ققو  جققزءا  

القققنهت االسقققتراتيوي الشقققامل فقققي تطقققوير وظيفقققة التقيقققيم كقققي ياقققون لهقققا إسقققهام 
  لظ. في
الومت اىناا  لعوجيو علاي  العغييري ملالعطيواا  مليف اعطا  العطواا الساا. حمدل  مسعلاا 

حتمليييق النعيياإل  ملاآلثيياي اىنشييودا  ملا ليي  العمليييي  الالماءييزي ءجييزء ميين علاييي  تنفيييذ اىشيياملعؤ يف 
لتخيذ ببيداإل   ملذنيا   حممل ملاملوم بالعاو بدملي ذام يف تو،ري حمدل  موا  معواتاا مين حمجي  الع يايح

اا اييدعل ال ويياقج عداييدا لوتيفيي  العمليييي  الالماءزايي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييداؤ ملذييذا النليياقج
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حمل جود ييا ملميلعاييا اىضييا،  أييري ملاويياعني  ملااييزم  ءلييا  ااميياج إ يياي م اسييل وييداد حتداييداج جيييداج 
إناد ب يا تاءيز ااماتيجل ململو. خط  يف الدملي اى زاا ملالمليل  النسيبي  ل لاييات العملييي  اىاءزاي  

 وم  ءل تدع  مندوم  اوم  اىعادا عاي اىسعوو العنديلل ملءذلك عاي تطاحل اىند
 التوليات
 :1 ةالتولي

ينوإلققي للر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة األمققم المتحققدة التققي تاققون فيهققا  
متااملققة مققع  أو وظيفققة التقيققيم المركزيققة مشققتركة ومتااملققة مققع الوظققا ف الرقابيققة األ ققر 

وظققققا ف ا  ارة التنفيذيققققة، تعزيققققز الوظيفققققة ووققققمان جو تهققققا وظزاهتهققققا ولققققورتها وقيمتهققققا 
 الماافة.
 :2 ةالتولي

ينوإلي للر ساء التنفيذييت لم سسات منظومة األمقم المتحقدة األ قذ بقنهت متقوازن  
تطقوير م سسقة متعلمقة لقديها ظظقم حقوافز  وفقي في تناول ررض التقييم مت أجل المسقاءلة

 مناسوة لتشويع االبتاار والمخاورة واستخدام منظورات متعد ة التخ  ات.
 :3 ةالتولي

ينوإلققي للهيئققات التشققريعية أن تطلققب مققت الر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة  
األمم المتحدة ووع ُأور داملة للميزاظيات و طط لتخ ي  الموار  لوظيفقة التقيقيم كقل 
في م سستها،  لى أساس تالفة الحفاظ  لى وظيفة تقييم فعالقة ومسقتدامة تاقيف قيمقة 

إلققى الهيئققات التشققريعية للنظققر فيهققا وققمت إوققار إلققى الم سسققة. وينوإلققي أن تقققدم الخطققط 
 اآلليات والعمليات القا مة للميزاظية وإ دا  التقارير. 

 :4 ةالتولي
ينوإلققي للهيئققات التشققريعية أن توجقق  الر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة األمققم  

 المتحققدة إلققى اسققتعراض وتنقققي  السياسققات القا مققة بشققتن تعيققيت ر سققاء مااتققب التقيققيم،
حسب اللزوم، مت أجل تعزيز االستقًل والنزاهة واأل ًقيات والم داقية وا  ماج، مع 

 إيًء المرا اة الواجوة إلى المعايير التالية:
ينوإلققي تحديققد مققدة الواليققة بفتققرة واحققدة ريققر قابلققة للتوديققد تتققراوح بققيت  مقق   •

 وسوع سنوات مع  دم إمااظية  و ة دارل الوظيفة إلى الم سسة؛

ينوإلققي أن تاققون لققد  ر ققي  التقيققيم مقق هًت و وققرة واسققعة فققي التقيققيم تاملهققا  •
 وقققرة فقققي الموقققاالت  ات ال قققلة بقققالتخطيط االسقققتراتيوي والوحققق  األساسقققي 

 والتنفيذي وإ ارة المعرفة، وينوإلي أن يتحلى ب فات إ ارية وقيا ية متمي زة.
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 :5 ةالتولي
ت  ر يسققا  لمولقق  الر سققاء التنفيققذييت ينوإلققي لألمققيت العققام لألمققم المتحققدة، ب ققف 

لمنظومققة األمققم المتحققدة المعنققي بالتنسققي ، أن يطلققب مققت فريقق  األمققم المتحققدة المعنققي 
بالتقييم أن يتعاون في ووع ظظقام  قيق  ومنسق  لاقمان جقو ة وظيفقة التقيقيم فقي منظومقة 

 األمم المتحدة.
 :6 ةالتولي

األمقم المتحقدة جعقل التقيقيم أولويقة ينوإلي للر ساء التنفيذييت لم سسات منظومقة  
تنظيميققة اظطًقققا  مققت ر يققة واوققحة واسققتراتيوية وإوققار للنتققا ت مققت أجققل وظيفققة التقيققيم، 

 وإبًغ هيئاتهم التشريعية بمستو  استخدام التقييم ووويعة  لظ االستخدام وأثره.
 :7 ةالتولي

لمتحقققدة مقققت ينوإلقققي أن يطلقققب الر سقققاء التنفيقققذيون لم سسقققات منظومقققة األمقققم ا 
مااتب التقييم إ ا ة تقييم سياسات وظيفة التقييم واستراتيوياتها وأولوياتهقا. وينوإلقي لهقم 
تحديد ووع استراتيوي لوظيفة التقييم كل في م سست  لتعزيز أهميتها في تمايت منظومة 

 األمم المتحدة مت الت دي للتإلييرات والتحديات الراهنة ولتحقي  األثر واالستدامة.
 :8 ةوليالت

ينوإلي لألميت العام، ب فت  ر يسا  لمول  الر ساء التنفيذييت لم سسقات منظومقة  
األمم المتحدة المعني بالتنسي ، أن يوا ر بخطوات وأن يد م ابتاارات مت أجل التعقاون 
بقيت م سسقات منظومقة األمقم المتحقدة ومقع الشقركاء اآل قريت فقي تعزيقز الققدرات الوونيققة 

يعقالت مسقا ل المسقاءلة والقتعلم وتنميقة المعرفقة  ات القيمقة الوونيقة  ابمق مقت أجقل التقيقيم
 والعالمية  لى السواء.

 :9 ةالتولي
لم سسققققات منظومققققة األمققققم المتحققققدة ووققققع ا وققققار  تينوإلققققي للر سققققاء التنفيققققذيي 

الم سسقققي والقققنظم الدا مقققة الاقققرورية لتعزيقققز جقققو ة التقيقققيم الًمركقققزي وقيمتققق  الماقققافة 
والدور الذي يمات أن يقوم ب  فقي   قم منظومقة األمقم المتحقدة فقي الت قدي للتحقديات 

، ولتعزيققز 2015  قام بعققد لمقا يشققمل التحقديات المترتوققة  لقى  طقة التنميققة بمقا النادقئة،
االتسققاأل والتحالفققات فققي التقيققيم  ا ققل م سسققات منظومققة األمققم المتحققدة وفيمققا بينهققا، 

 ومع الم سسات الوونية.
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 مقدمة -أوال   
  

 لمحة  امة -ألف 
  
اعنياملل ذيذا العملااييا بالوذيا ملالعااييي  تشيوء ملتيفيي  العملييي  ملتطويذييا يف مندومي  اوميي   -1

ميديا ملتيفي  العملييي  عايي الو،ياء باى يااري اىعادا  ملالغياا مين العملاايا ذيو اىسياعدا عايي ت زايز 
 اىاني  ملم ا   العاداات الناشت  ملال اىي  عاي تطاحل اىندوم  

تملييياياا ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  الشييياما  عييين ملتيفييي  العملييييي  يف م اسيييات  ملذيييو اعييياب. -2
يييي  العملااييييا (1 1998مل 1977 لمندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا الييييي ذييييديت ،يلييييا بييييني عييييام   ملافلة

 2005 عييام لديااييات الييي حمجا ييا ملحييدا العفعيييق اىشييمء  عاييي تطيياحل اىندوميي  يف الفييما ميينا
ملإدايا  (3 ؤ ملا دايا الملاإللييي  عايييي النعيييياإل (2 ملتناملليييت ،يايييا الامابييي  ملاىسييياءل  2011 عيييام حيييا
  ملعييييالملا عاييييي قلييييك  ييييد  ااييييماتيجي  عليييي  ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  ا الييييي  يف (4 اى ا،يييي 

اييا إس ااييادا ت زاييز علااييا ملاىسيياي  يف تطييواا تمليييي  ملتيفيي  العمليييي   ملتسيي ي الوحييدا جاتيي  من
ميييين خييييالل ذييييذا العملااييييا إس اىسيييياي  يف ثالثيييي  تطييييوااات يإليسييييي : دعيييي  تنفيييييذ االاييييماتيجي  

ؤ ملا ايياام يف خطيي  السيين  الدمللييي  2013 ل ييام ا داييدا لفااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي 
ؤ ملت زاييز ااييع داد ملتيفيي  العملييي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييدا ملحتداييد ملويي اا 2015 ل ييام لاعملييي 

  2015 عام ب د ىا االاماتيجل ملتاتي  حممللواا ا يف خط  العنلي 
ملاسيعفل  ذيذا العملاايا مبييواد داعلي  موااي   مفين اال ييالع عايايا يف اىومي. ا لفييمملو  -3

بياالممال مي. ذيذا العملاايا  ملتشيل  ذيذا اىيواد ما،مليات  لوحدا العفعيق اىشيمء ؤ ملانبغيل مااء يا
تعضييلن ماخ ييات مف اييا  لعاايييالت البياتييات يف جييداملل ملياييوم تووييياي   ملتملييدةم البياتييات 
حمدلييييي  ليييييدع  االايييييعنعاجات اليييييي ق العوذييييي  إليايييييا يف العملااييييياؤ ملتشيييييل  تفاذيييييي  حمداء خمعايييييا 

الملايتيي  اى يايايي   ملتشييل  اىييواد الداعليي  حماضيياج اىندليياتؤ ملتييو،ةا بالعيياو ماعييدا م اومييات ثاايي  ل
يف قليييك اايييعبياتات حمهجاايييت لاييينهد  اىاءزاييي   مبيييا حمدملات تملييليييي  اايييعهخدمت يف مجييي. البياتييياتؤ

ملتيفيي  وييداداؤ ملم ييفو،  النضيي  الييي ملويي عاا  ئتنشيي مل ملالالماءزايي : ااييعبيال لالندلييات الييي
__________ 

؛ JIU/REP/98/2ذيل:  1998مل 1977تملاياا ملحدا العفعيق اىشمء  قات ال ا  ال اديا ،يلا بني عامل  (1  
JIU/REP/88/6 ؛JIU/REP/85/10 ؛JIU/REP/83/5 ؛JIU/REP/82/12 ؛JIU/REP/82/10 ؛JIU/REP/81/6 ؛

  JIU/REP/77/1مل
ييييي  ذيييييذا العملاايييييا: ملتيفييييي  العاملييييييق يف مندومييييي  اومييييي  اىعايييييدا  (2   تملييييياياا ملحيييييدا العفعييييييق اىشيييييمء  اليييييي تهفلة

 JIU/REP//2011/7  ؛ ملحمه يييييا اىسييييياءل  يف مندومييييي  اومييييي  اىعايييييدا)JIU/REP/2011/5  ؛ ململتيفييييي  مااج ييييي)
( ملإدايا اى ا،ييييييي  يف مندومييييييي  اومييييييي  اىعايييييييدا JIU/REP/2010/5  ا سيييييييابات يف مندومييييييي  اومييييييي  اىعايييييييدا

 JIU/REP/2007/5  ؛ ملثغاات الاماب  يف مندوم  اوم  اىعادا)JIU/REP/2006/2 ) 

 ( JIU/REP/2004/5ااع ااا ااسا  العملاياا عن ا دايا من حمج  النعاإل  يف مندوم  اوم  اىعادا   (3  

  4) JIU/REP/2011/7 ؤJIU/REP/2011/5 ؤJIU/REP/2010/5 ملJIU/REP/2006/2  
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اىسيييعخدم  يف تملييييي  ميييدو تطيييوي ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي    ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  ملمناجيعايييا
ملاتعاييييت ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  ميييين ملويييي. م ييييفو،  النضيييي  لفيييي  م اسيييي  ميييين م اسييييات 
 مندوميييي  اومييييي  اىعاييييدا اويبييييي. ملال شيييياان ملمهيييييدةمت إس اىندلييييات خيييييالل الف يييي  اوملل مييييين

ات ملحيييييدا العفعييييييق   ملحمشيييييايت ب ييييي  اىندليييييات إس حمُنيييييا اايييييعخدمت تملييلييييي(5 2014 عيييييام
اىشيييمء  بشيييرل اى يييفو،  ى ا ييي  جمييياالت العاسيييني اَّيييداداؤ ملاايييعخدم ب ضييياا ذيييذا اى يييفو،   
ءجييزء ميين ااع ااوييات اوميياال الييي ناااييا ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي ؤ ملااييعخدمعاا 

 مندلات حمخاو لعادا  ايااا ا ا اذ  بالعمليي  
لندييام اواااييل لوحييدا العفعيييق اىشييمء ؤ ملويي ت ال يييغ  ميين ا 2-11 اململ،مليياج لاليياد -4

 يف ووء االجتاا الففاي ال ام لاوحدا  لاالنااإلي  هلذا العملااا ب د تشاملي اىفعشني ،يلا بينا
ملتيسرياج لعنفيذ العوذيات الوايدا يف العملاايا مليذيد العنفييذؤ اعضيلن اىا،يق الثالي  عشيا  -5

لا اييي  بيييو   حممل مليييدام إس اىندلييات اى نيييي  الختييياق إجييااء بشيييرتوإقا ءييال العملاايييا ا ميييا جييدملالج ابيييني
ييداد ا ييدملل العوذيييات الييي هلييا ذييا  بفيي  مندليي ؤ ميي. بيييال إقا ءاتييت ذييذا العوذيييات  مييا ملحيه

إقا ءييال مفيين حمل اعخييذ  مييا حممل ميين ذيتيي  إداي ييا حممل تعطايي  مييااياج ميين اهليتيي  العشيياا ي  لالندليي 
ءج بشرُناالاإليق العنفيذي لالندل  إجاا

 6)    
  

الطلقققب وتطقققوير وظيفقققة تقيقققيم  -الخلفيقققة: ا وقققار المفقققاهيمي لوظيفقققة التقيقققيم  -باء 
 فا قة الوو ة

  
الإلققققرض مققققت التقيققققيم: المسققققاءلة والتحسققققيت واالسققققتوابة للطلققققب المتزايققققد  لققققى   ققققم   

 ا لًحات والتإلييرات العالمية
 
ميين اىسيياا  بييو ااميياج حمل الملييديا عاييي ا ذييال  ملااييعلااي حميييي  مندوميي  اوميي  اىعاييدا  -6

اعومفييييال بديجيييي  ءبييييريا عاييييي مييييدي ا عاييييي باييييو  حمذييييدا،اا ملحتمليييييق النجييييا  ملإجييييااء العاسييييينات 
__________ 

  5) The JIU maturity matrix of the Central Evaluation Function: An Objective and Standardized 

Approach for the Assessment of the Level of Development of the Evaluation Function of 

Organizations in the United Nations System   م يييييييفو،  اءعليييييييال ويييييييو ملتيفييييييي  العملييييييييي  اىاءزاييييييي : ُنيييييييي 
موووعل ملموحاد لعمليي  مسعوو تطوي ملتيف  العمليي  يف م اسيات مندومي  اومي  اىعايدا(ؤ ملحيدا العفعييق 

  2013اىشمء ؤ 

ملقات ذييا   امل ييد حمل تفييول العوذيييات وييدادا ملمابايي  لاملييياس ملمابايي  لاعامليييق مل ميين اىايي  ا شييايا إس حمتييو (6  
خيعاا عن حتداد باياممات لالشايا. ملحيد بالعاو مين المليديا عايي  ال ملمملدام  يف الومت اىناا  ول قلك

إجااء تمليي  مسعمل  يف اىسعملب   ملتديااج لالخعال،يات بيني اىندلياتؤ تعييح العوذييات اوخيذ بينا  ماي  يف 
ياج ءبيرياج مين اى اوميات مفين االامشياد هبيا يف حتداد حم،ض  مساي لا ل  يف ء  مندل   ملاعضلن العملااا ميد

اناا  ا  وذيات العنديلي  ملاااعل يف الومت تفسو م ااري ملتيفي   مبا إعداد ااعجاب  منااب  لف  توذي 
 العمليي  ملحمذدا،اا ملتزاذعاا 
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الضيامليا   ملاييا ن قلييك حماضيياج بع زاييز مييدي ا عايي الييع ا  ملااييعخدام البييداإل ؤ ملاىشييايء  الملوايي  يف 
 يياي  ملاىلاياييات السييايل ؤ ملااييعخداماا ميين حمجيي  باييويا ،ايي  ءاميي  لابيتييات الو نييي  مجيي. اى

 ملا مايلي  ملال اىي  لعامليق العغيريات الضامليا  يف العنلي  ملا وءل  الدملليعني  
ملاييي دي العملييييي  دملياج يإليسيييياج يف افيييني مندومييي  اومييي  اىعايييدا مييين تابيييي  الطاييي  عايييي  -7

ا،  ميلي  مين حمتشيطعاا  ملالعملييي  ذيو ا في  عايي ميلي  حمتشيط  مندومي  اىساءل  عن النعاإل  ملإوي
 حمي ذيي   هققل ظقققوم باألدققياء السققليمةاوميي  اىعاييدا ملمييديذا  ملاطييا  العمليييي  اواييتا  العالييي : 

وهقققل ظققققوم باألدقققياء  لقققى ذييذا اوشيييياء ذامييي  ملمعجاملبييي  ملمناايييب  ملابعفاياييي  ملأيييري مزدملجييي (  
وهقل ظحقق  طااملي  تعسي  بالففياءا ملاالتسياحل ملالشيلول(   حمي ذ  تف ي  اوشيياء ب ظحو سليم

ذييو مسييعوو  ملمييا مل ييدث ،اميياج ملتضيييا ميليي   حمي ذيي  تعسيي  بالف الييي  يف حتمليييق النعيياإل ؤ ظتققا ت
وهققل ظافققل مسققاهمتنا فققي تحقيقق  أثققر وظحققر   لققى "مسييايعو ملحمييعييو(   حممل ال يزمل يف علانييا

الملييييام بالمليييدي اىلفييين مييين اىناجيييي  " ملاسييي ي العملييييي  بالعييياو إس أن ياقققون  ملنقققا مسقققتداما  
  (7 "يف ووء أااعو ملحمذدا،و ملإ اااتو ما مل، الي  ملحمثا تشا  ملجاذ ملاىوووعي  بعاداد 

  "السييييياحل"مل "اواييييباب ملالفيفييييي "ؤ بيييي  ملءييييذلك "اىاذييييي "اووييييح ،مليييي   ال ملالعمليييييي  -8
ااييزم ميين ميياايات ملإجييااءات لعاسييني  مييا ملاشييف  العمليييي  بييذلك حمااايياج لييدع  ا دايا يف اختيياق

السياايييات ملاالايييماتيجيات ملاىشيييايا. ملاليييربام  ملاوتشيييط  العنفيذاييي  ملاى ياياييي   ملافلييين جاتييي  
الملوا الاإليسل لاعمليي  يف موا مناجيعيو اليي اسيعخدم ،يايا الباي  اىناجيل ملالنمليدي لعيو،ري حمدلي  

   يف ذن. الملاايات موا  ملاايل  ملموثوم  ملقات م دامي  ملمفن ااعخداماا بثمل
ن يي  العمليييي  حمداا ذاميي  لبنيياء  مييا ملويي  العففييري العييرمال ملاىعشيي   يف مانيي  العمليييي  ذييو -9

  ملذيذا ذيل اىندلي  اليي تفعسي  اى ا،ي  ملتبعفيا منظمة متعلمقةتوذا بو حمُنا  ما ثملا،  حم،ض 
يييي   ملاىندلييييات بسييياع  تففيييل لبملاإلاييييا ملاادذايذيييا يف بيتيييي  اييياا   العغييييري  تعطاييي  تغيييييريات حتواا

اىع اليي :  حم( تبيي  ثملا،يي  تشييج. ملتييدع  ت ايي  ال يياماني بااييعلاايؤ ملالعففييري النملييدي ميين خييالل 
العمليييييي ؤ ملاىخييييا اا بااييييعخدام او،فيييياي ا داييييدا؛  ب( تسييييلح باوخطيييياء ملتملييييدةي إايييياامات 

يي  اى ا،يي  ا داييدا يف اىندليي  برايياذا ميين  ال يياماني؛  ج( تسييعفيد ميين ا ييربا ملالعجابيي ؛  د( ته لة
الييييع ا  العجداييييدي "مندليييي  الييييع ا  اشيييياي  او،ييييااد يف  مليف حمجيييي  أاايييياا يف اوتشييييط  اليومييييي  

    (8 "الذي ا زا الملديا عاي ا بداعؤ ملاع الول بااعلااي الندا إس الف  م اج 

__________ 

ملحمايييالي  العملييييي   اوتدليي  ملالملواعيييد اليييي حتفييي  ختطييي  اليييربام  ملا واتييي  الربتاجميييي  لاليزاتييي  مليذيييد العنفييييذ (7  
 ST/SGB/2000/8  17(ؤ اىا،قؤ ال فا  

  8) BusinessDictionary.com. Peter Senge, The Fifth Discipline, MIT, 1990  
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 تنامي الطلب وأثر  لظ  لى وظيفة التقييم  

 
العمليييي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييداؤ ااداد الطايي  خييالل السيينوات اوخييريا عاييي ملتيفيي   -10

ملبات العمليي  حيعي  ذيدايا النملياي اليداإلا حيول حمييي  مندومي  اومي  اىعايدا  ملاهنديا إس العملييي  
باععبييايا وييامليااج لييدع  ااييعجاب  اوميي  اىعاييدا لاطابييات اىعزااييدا ليييق ،مليي  عاييي اىسيياءل  عيين 

ريا مييين الطابيييات اوخييياوؤ ملاشيييل  النعييياإل  ملحتسيييني اىلاياييي ؤ بييي  ملءيييذلك ليييدع  جملوعييي  ءبييي
اايييييل:  حم( دعييييي  تطيييييواا ثملا،ييييي  لايييييع ا  ملالعملييييييي ؛  ب( يذيييييد تنفييييييذ ايااييييي  العملييييييي   ميييييا قليييييك

ملاالمعثييال هلييا ملا بييال  عنالييا؛  ج( االاييعجاب   طيي  ا ذييال  ميين حمجيي  االتسيياحل ملاىسيياءل  
 ا نسييينيؤ ملحمليييوحل اىعبادلييي  مييين حمجييي  النعييياإل ؤ ملتنليييي  ميييديات العملييييي  الو نيييي ؤ ملاىسييياملاا بيييني

يييد ذيييذا الطابيييات يف ال دايييد مييين مييياايات ا ل يييي  ال امييي   ا تسيييالؤ ملالعنيييوع ملا دمييياج  ملتعجسا
عييدد ميين ال ييفو  اىع امليي   مليف الييي ا ييود تايخياييا إس مثاتيييات الملييال اىاوييلؤ (9 بشييرل العمليييي 

  (10 بف الي  اى وت  ملاىساءل  اىعبادل  ملا دايا الملاإلل  عاي النعاإل 
يف قلييييك  مبييييا ملذنيييا  حماضيييياج العغييييريات اوحييييدث عايييداج الييييي شيييادذا السييييياحل ال ييياىلؤ -11

اليييي تعطايييي  حتيييوالتؤ ملإعييييادا ذيفاييي ؤ ملحمدليييي   2015 عيييام ب ييييد ىيييا مملعضييييات خطييي  العنلييييي 
جييييياج مع يييييددا الملطاعيييييات ملتفامايييييي   مسيييييعلاا لا لييييي  ملاالبعفييييياي السييييياا ني  ملاعطاييييي  قليييييك ُنه

ملال ليي  عاييي تطيياحل اىندوميي  ملاىشييايء  ال اىييي   ملانطييوي قلييك عاييي ملحتايييالت لا ليي  اىشييم  
  ثاي عاي ثالث  مسعواات 

ؤ يف تيييي  ا اجيييي  إس إذييييالحات ملحميييييي  حتداييييد االجتاذييييات االاييييماتيجي ؤ تييييزداد أوال   -12
مطالبيي  عييدد ءبييري ميين ملحييدات العمليييي  اىاءزايي  بعمليييي  علاييي  إعييادا حتداييد الوويي. االاييماتيجل 

اىضييا،  النسييبي  ىندلييات اوميي  اىعاييداؤ ملبالعيياو المليييام بييدملي حمءييرب ء ناذييا لاعغيييري  ملالمليليي  
ملاليييي باتيييت اآلل  جتييياواليييي  اتملانطيييوي قليييك عايييي  ثييياي بالنسيييب  لاعغييييريات يف حمتيييواع العملييلييي

ايييييياحل اىيييييوايد اَّيييييدملداؤ املييييي  حاليييييياج تاءييييييز ب ييييي  الوتييييياإلا اىاءزاييييي  عايييييي  مليف حمءثيييييا ت مليييييداج 
تملييلييات مشييايا. وييدادا تنمليي  اىسيي مللي  عناييا إس ملتيفيي  العمليييي  الالماءزايي   حممل داءتملييلييات او

الييي تشييف  جييزءاج ميين ملحييدات ا دايا  ملنيياي الندييا يف مييديا الوتيفيي  الالماءزايي  عاييي اىشييايء  
يف إجييااء تملييلييات عالييي  ا ييودا  ملاعنيياملل الف يي  الثاليي  ال الميي  اهليفاييي  بييني تدييامل العمليييي  

اءييييزي ملالالماءييييزي ملدملي الوتيفيييي  اىاءزايييي  يف ت زاييييز مييييديا العملييلييييات الالماءزايييي  ملجود ييييا مل حممل اى
 ماامب  جودا تملاياا العمليي  

__________ 

    226 67ؤ 208 62ؤ 250 59مث  ماايات ا ل ي  ال ام   (9  

إعالل باياق بشرل ، الي  اى وت ؛ ملباتام  عل  حمءاا؛ ملشيااء  بوايال لاع ياملل ا وياإلل الف يال؛ ملتوا،يق  ياء  (10  
 موتعريي الذي ق العوذ  إليو يف اى اا الدملو لعلوا  العنلي  
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العغييييريات السييياا   يف اىنطامليييات الو نييي  ملال اىيييي  علاييييات تطيييوي م ملايييدا  ؤ تهييرباوثاظيقققا   -13
ااييييييل:  ىييييييا تسييييييعجي يف بيتييييييات ذيييييي ب   ملاعطايييييي  قلييييييك ااييييييعخدام ويييييياقج تملييلييييييي  جداييييييدا 

ا اجيييي  إس حمل اندييييا العمليييييي  إس العنلييييي  ليييييق بوذييييفاا علاييييي  لطييييا  ،اوييييي  ملحاايييياؤ بيييي     حم(
مفيييين  ال ء لاييييي  حتييييول تاب يييي  ميييين الييييداخ  حييييي  حيييييدث العطييييوي يف بيتييييات  بي ييييي  ملبالعيييياو

السييييطاا عاييييو يف ءييي  ا ييياالت؛  ب( عيييدم ذيييالحي  وييياقج حم،ضييي  اىلايايييات اليييي ذيلنيييت 
تفنولوجييا العيدخالت ا واإليي  علومياج يف اييامات العنليي  ملايتبيا  العيدخالت اَّيدادا  عاي تملي 

يف الومييت ا مليملييل  حممل السييياحل ملذيي وب  تملييلاييا؛  ج( ا اجيي  إس م اومييات يف الومييت الييدميق
عيين حماييالي  ال ليي  الناجايي  ملحماييباب  احاييا ملءيفييي  تطبيملاييا ميين حمجيي  دعيي  علايييات ذيين. 

وميييت ملقات ال يييا  ملالسيياا   ملإجيييااء الع يياياات اهلامييي  يف منع ييا اىسييياي الملييااي ا ييييدا الع
 لع دي  حميي  العدخالت مل، اليعاا ملميلعاا 

مين حمجي  اليماب  ملالطياحل  2015 عيام ب يد ىيا الطا  الناشئ عن خط  العنلي  وثالقا ، -14
ملااييادا الع يياملل  اىعشييابف  لا ليي  م يياج يف مندوميي  اوميي  اىعاييدا  ملاعطايي  قلييك جتيياملا العنسيييق

اشيييل  النديييا يف حاذييي  ميلييي  ملحمثيييا  مبييا إجيييااء علاييييات العملييييي ؤ مليف يف الربجميي  بيييني اىندليييات
ااييعجاب  مندوميي  اوميي  اىعاييدا لالحعياجييات ملاومللواييات ال اىييي  ملا مايلييي  ملالملطاايي  الشيياما  

ييي  العاب يي  ل يدا مطاعيات  ملاعجسيد قليك يف اىطالبي  منيذ ملمييت حممياب بيرل تشيم  ملتياإلا العمل
لالندليييات مييي. ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  يف تملييييي  عايييي تطييياحل اىندومييي ؤ ملقليييك عايييي ايييبي  
اىثييال ميين خييالل اياايي  العمليييي  اىسييعمل  عاييي تطيياحل اىندوميي  لتتشييط  العنفيذايي  الييي تنفييذذا 

(  A/68/658-E/2014/7اومييييي  اىعايييييدا مييييين حمجييييي  العنليييييي  اليييييوايدا يف ميييييذءاا اوميييييني ال يييييام  
جاي قلك حماضاج يف مباديا ت زاز العغذاي  اليي تعطاي  مين اومي  اىعايدا حمل ت لي  يف شيااء  ملاع

 يف العمليي   حممل م. جاات ،اعا  مع ددا اواءج يف تطواا الربام 
ملتنطيييوي ذيييذا اىطالييي  عايييي  ثييياي ءبيييريا عايييي ملتيفييي  العملييييي ؤ ملتعطاييي  منايييا المشييييد  -15

ملإعيييادا اهليفاييي  ملم ا ييي  جواتييي  العفامييي  ملاىواءمييي   ملانبغيييل الملييييام بيييذلك ،يليييا بيييني ملتييياإلا 
العملييي  الداخايي  يف مندومي  اومي  اىعايدا  ملاعطاي  ت زايز الشيااءات حماضياج إمامي  حتالفيات ميي. 

ن الشييياءاء اليييو نيني ملا وييياإليني ملءيييذلك مييي. الملطييياع ا ييياص ملا ايييات الفاعاييي  جملوعييي  ءبيييريا مييي
 ال اىي  الناشت  اى ني  بالعمليي   

 
ااييييعجاب  مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا لاطايييي  اىعزااييييد ملتطييييواا ملتيفيييي  تمليييييي  ملتهديييي  دعيييي  عالييييي    

 ا ودا
 
اىعاييدا عاييي مييا  اايعجاب  لاطابييات اىعزااييداؤ ايي ت عييدا مندليات يف مندوميي  اوميي  -16

السييييينوات إس تطيييييواا ملتيفييييي  تملييييييي  عاليييييي  ا يييييودا مل، الييييي  ملمعجاملبييييي  تيييييدع  اىسييييياءل  ملاليييييع ا  
ملا ذييال   ململويي ت تاييك اىندلييات ويياقج لا ليي  ملذياءيي  ملايااييات ملتدليياج مل ليييات لعطييواا 

 اال: ما اىفوتات اواااي  لوتيف  العمليي  الي ا ا  مناا يف ذذا الدياا 
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 بيت  افيني  منااب  ملإ اي م اسل ادعلال ملتيف  العمليي  - 1 لاىفو  • 
 تمليي  مسعمل  مل حممل وااد لع زاز اى دامي  - 2 لاىفو  • 
 علايات ملمنعجات تملييلي  عالي  ا ودا لعامليق اى دامي  - 3 لاىفو  • 

 يف قلك ااعخدام العمليي  ملحمثاا مبا الوتيف ؤ ،اإلدا - 4 لاىفو  • 

حميييي  الندييام لعابييي  الطايي  العنديليل عاييي العغطييي  الربتاجمييي  ملالملييديا عاييي  - 5 لاىفيو  • 
العفي ييا يف االاييعجاب  لاطايي ؛ ملالبه ييد قمل ال ييا  باالاييع داد لعابييي  الطابييات اىع ييا  

 با ذالحات ملالعغيريات ملالعاداات ال اىي  الناشت  

لعمليييي ؤ ملاسيييا  الضيييوء عايييي ملا يياا الشيييف  اوملل حمدتييياا ا  يياي اىفييياذيلل لوتيفييي  ا -17
 ال ا  بني الطا  ملاىفوتات الاإليسي  يف االاعجاب  لاطا  

  الشف  اوملل  
 ظمو ج وحدة التفتيش المشتركة -ماوظات وظيفة التقييم 

  
      

 

 

     

          

               

 
 

     
 

 

       

                     

                         

 الويئة التماينية
وا وار التنظيمي 
 والم سسي للتقييم

 األهمية واالستعدا 
 والافاءة

 والقدرة  لى التايُّف

 الم داقية:
االستقًل، والنزاهة، 
وا  ماج، والشفافية، 

 ، االستقًلوالوو ة
 

لتعزيز  ووع دروط
 االستخدام

وويعة االستخدام 
 األثر - تتثير االستخدام ومستواه

 جودا العملاياا 
  ااماتيجي  النشا

 ملاالت ال
 حهسن العوميت 
 إمفاتي  الوذول 
   ليات اىعاب  
   ،إدايا اى ا

 ملتملاماا
 دملي اىدااان 
 دملي ذيتات ا دايا 
 

  العوذي  بشرل
 م دالت العنفيذ

 
 المساءلة والتعلم

  حتداد الملاايات
 االاماتيجي 

  االاعخدام
 اى اسل

  االاعخدام
ا تشاإلل 
 ملالعاسني

  تمليي  العنلي 
  ا ااام ال اىل 

 الو  

  تغيري اىندل 
  النعاإل  ا واإلي 
   حمذييييييييييييدا  اوميييييييييييي

 اىعادا  حمخاو(
  اىساءل  اىعبادل 
  اىندل  اىع ال 
  الدملل اىع ال 
  ا وءل  ال اىي 
  ملاى يييدامي  المليييادا

 لتم  اىعادا

  البني 
  ا وءل 
  :ا  يييييياي اى اسييييييل

 الوالاات
 

 الا ا  االاماتيجي 
 السياا 

 
 الملواعد اى ااري

 العوجيو 
 اىوايد 
   ا دايا الملاإلليييييييييييييييييييييييييييي

 عاي النعاإل 
  ثملا،  الع ا 
 المليادا 

   تطاحل العغطي 
 العجاملب 
   االاييع داد: العمليييي

 الالماءزي 
إذال  اوم  
 اىعادا
 اىواءم  الو ني 
اىندوي ا نساو 
 اىوايد البشاا 

 العاداات ال اىي 
 الففاءا 
  المليييييييييييييييييييديا عايييييييييييييييييييي

العفي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 
 ملالعاسني ملالنلو

 اهليفال 
 الوتيفل 
  ا دماج الشفا،ي 
  اىا  العمل 
 الساوءل 
 

 الوو ة
 تملاياا ا ودا 
 ولال ا ودا 
 الففاءات 
  شييييييييييييامل  وييييييييييييلال

 ا ودا

 

  

 الطلب والق دية
 السياأل والعوامل المحر كة للطلب• 

 وويعة الطلب ومستواه• 

 النتا ت العرض، والتايُّف، والنمو
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ؤ اعوميي. حمل تسييفا 16 اخمعاييا اىفوتييات اَّييدادا حمعييالا يف الفملييا  ملعنييدما تعاملييق تعيياإل  -18
ملتيف  العمليي  عن اآلل:  حم( ت زايز اىسياءل  ملالامابي  يف مندومي  اومي  اىعايدا عايي حماياس حمدلي  
قات م ييييدامي ؛  ب( ت زاييييز جييييودا ا طيييي  ملاالاييييماتيجيات ملالسيااييييات ملالييييربام  ملاىشييييايا. 

( ت زايييز الييدملي الملييييادي ىندوميي  اومييي  اىعاييدا ملإايييااماا ملءييذلك ا ذيييالحات اى اسييي ؛  ج
السيياح  ا مايلييي  ملال اىييي    مليف يف تملاايي  الييديملس اىسييعفادا ميين العمليييي  ميي. الشيياءاء الييو نيني

إ يييياي تعيييياإل  ملتيفيييي  العمليييييي  الييييذي  حممل ملاعضييييلن اىا،ييييق اوملل توويييييااج ابييييني النلييييوقج اىنطملييييل
 اوثا عاي حياا الناس  حممل لادع  تاك اوذدا  ملالعرثري النااإل

ملان ييي  المءيييييز يف ذييييذا الدياايييي  عاييييي اهلياءييي  ملالييييند  ملاآلليييييات الييييي تعنيييياملل تاييييك  -19
اىفوتيييات  ملا يييياا اىا،ييييق الثيييياو جملوعيييي  ميييين اى شييياات الييييي حتييييدد الييييند  اهلاميييي  ملال لايييييات 

( 66ملاييعول  ملالنيوات  اهلامي  لع زايز الوتيفي  يف ءي  مفييول مين مفوتا يا ا لسي   ملحيدد ايت 
باععبايذا حام  لاوتيفي   ملمفين مملايتي  ذيذا اى شياات باى شياات الثناإليي  ملاىع يددا  (11 م شااج 

او ييييياا   ملتعضيييييلن اىيييييواد الداعلييييي  اليييييوايدا يف اىومييييي. ا لفيييييمملو لوحيييييدا العفعييييييق اىشيييييمء  
 تفاذي  عن اى شاات ملم ااري اوداء ملمناجي  العمليي  

  
 المنهوية -جيم 

  
 األسئلة الر يسية  

 
 ،يلا اال اواتا  الاإليسي  اىطاملح  بشرل ملتيف  العمليي :  -20
ذيييل العغييييريات اليييي حتململيييت يف ويييو ملتيفييي  العملييييي   ميييا حممل ميييا ذيييو العمليييدم اليييذي حمحييياا • 

 ملتطويذا يف مندوم  اوم  اىعادا 

اَّييددا لع زاييز اءعلييال وييو الوتيفيي  تب يياج لالفوتييات  حممل مييا ذييو اىسييعوو ا يياو لعطييوي • 
ذييو مسييعوو االاييع داد لييدع  العغييريات ملالعغايي   ملمييا مالءمعاييا ملم ييداميعاا ملمنف عاييا 

 عاي العاداات 

ذييييل اىلاياييييات السييييايل   ملمييييا مييييا ذييييل العفاملتييييات الملاإلليييي  بييييني خمعاييييا اىندلييييات  • 
ذييل النليياقج  ملمييا الملييوا الاإليسييي  ملالمليييود ملالعاييداات ال اميي   مييوا نذييل  ملمييا الملاإلليي  

 البداا  اىثاي لعامليق الففاءا ملالف الي  

 ما الذي مفن حمل ا زا العملدم ملالعطوي اىسعلاان لاوتيف   • 

__________ 

 66ايوو امليي  منايا يف الديااي   مل م شيااج  70تشل  م فو،  النض  الي ملو عاا ملحدا العفعيق اىشيمء   (11  
املييي  م شيياال تملييليياج شييامالج لفيي  اىندلييات   ململ اسييفا م شيياال اثنييال عيين تملييلييات ذييايا   ململ م شييااج 

 مللذلك حمأفات الدياا  حميب   
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مندليي  مشييايء  يف  28  حمجااييت ذييذا الدياايي  عاييي تطيياحل اىندوميي   ملمشاييت الدياايي -21

حمخييياو  ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  تعيييرلا مييين ذيييناداق ملبييياام  ململءييياالت معخ  ييي  ملمندليييات 
ملا ييياا اىا،يييق الثالييي  ماإللييي  باىندليييات اليييي مشاعايييا الديااييي  ماتبييي  حسييي  توعايييا ململالاعايييا  

ايييديج يف الديااييي  ايييوو مفعييي   مل ملاالحييين حمتيييو ،يليييا خييييص اوماتييي  ال امييي  لتمييي  اىعايييداؤ
تشيييل  الديااييي  ا دايات الملاإللييي  داخييي   ململ خيييدمات الامابييي  الداخايييي  ملشييي ب  العملييييي  اىاءزاييي  

اتييي  ال امييي  اليييي تشيييف  ملتييياإلا العملييييي  جيييزءاج منايييا  ملمفييين ا  يييول عايييي م اوميييات عييين اوم
  (12 ذذا ا دايات يف العملااا اوخري ال ادي عن مفع  خدمات الاماب  الداخاي 

مليءيييزت الديااييي  حمملالج عايييي الوتيفييي  اىاءزاييي ؤ ملثاتيييياج عايييي ملتيفييي  العملييييي  الالماءزاييي  يف  -22
ملا يياا اىا،ييق الاابيي.  حم( َّيي  عاميي  عيين بنييي  العمليييي  يف مندوميي  اوميي  مندوميي  اوميي  اىعاييدا  

اىعادا ملءيفي  دع  ذياتني اليوتيفعني ىخعايا مسيعواات ذين. المليااي يف الفثيري مين اىندليات  
ملمفيييين الاجييييوع إس م اومييييات موايييي   عيييين تاييييك البنييييي  يف اىا،ييييق الاابيييي.  ب( الييييذي اعضييييلن 

اميي  لتميي  اىعاييدا الييي حمتشييتت ،ياييا ملتيياإلا تمليييي  خاويي   م اومييات عيين إدايات اوماتيي  ال 
 ىفع  خدمات الاماب  الداخاي  

ملبيييالندا إس العبييياان الفبيييري يف اى يييطااات اىسيييعخدم  يف م اسيييات مندومييي  اومييي   -23
اىعايييدا لوذيييا عناذيييا تديييام العملييييي ؤ مييين اىاييي  اايييادا تووييييح الفييياحل بيييني اىسيييعواني الايييذان 

العمليييييي  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا ملات يييي  عايالييييا تاءيييييز الدياايييي ؤ مليييييا  تعييييرلا منالييييا بنييييي 
الوتيفييي  اىاءزاييي  ملالوتيفييي  الالماءزاييي   ملاعضيييلن اىا،يييق ا يييامق تفاذيييي  عييين ذيييذان اىسيييعواني  
ملت لييي  الوتيفييي  اىاءزاييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا ب يييويا مسيييعملا  عييين يمابييي  ا دايا العنفيذاييي  

 ب ييييي  ا ييييياالتؤ عييييين ا دايا العنفيذاييييي  لييييياإليق اىندلييييي  يف العخطيييييي  ملباايييييعملالل حماضييييياجؤ يف
ملا دايا ملإجييييااء العملييلييييات ملا بييييال  عناييييا  ملتييييدع  علوميييياج السياايييي  ال اميييي  ملاختيييياق المليييياايات 
الربتاجمييييي  ملاالاييييماتيجي  لالندليييي  بييييالاأ  ميييين حمل الوتيفيييي  اىاءزايييي ؤ يف حيييياالت ءثييييرياؤ جتيييياي 

 تملييلات معنوع  لالشايا. 
خيايج ملحيدا العملييي  اىاءزاي   ملتشيف   ملجتياوملختط  علايات العمليي  الالماءزاي  ملتيداي  -24

ذييذا العملييلييات جييزءاج ميين الوحييدات الربتاجمييي  ملا دايايي  اىسيي ملل  عيين ختطييي  اىشييايا. ملالييربام  
 ملتنفييييذذا  ملاشيييل  قليييك مشيييايا. اليييربام  عايييي مسيييعوو اىفاتييي  العملنيييي  ملا مايليييي  ملالملطااييي 

اعجييزحم ميين إدايا الييربام   ال ا دايات  ملبالعيياو ت ليي  ملتيفيي  العمليييي  الالماءزايي  علوميياج ءجييزء حممل

__________ 

ءياتول الثاو انيااا   1حمتشط  مفعي  خيدمات الامابي  الداخايي  اىع املي  ب لاييات حفين السيالم يف الفيما مين  (12  
 (  ا زء الثاو(( A/67/297  2012ءاتول اوملل داسلرب   31إس 
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ملتشيييل  العملييييي  ملالاذيييد ملاييياإلا اوتشيييط  العاايايييي  قات ال يييا  بيييدع  ذييين. الملييياايات اىع يييا  
 مبخعاا مااح  تنفيذ اىشايا. ملالربام  

  ذيفايييياج وُنيييا ختضييي. ليييإلدايا ملذفيييذا ،يييال علاييييات العملييييي  الالماءزاييي  ليسيييت مسيييعملا -25
العنفيذايي  يف ختطيييي  العملييييي  ملإدايتييو ملإجااإليييو ملاىوا،ملييي  عايييو ملا بيييال  عنيييو  ملانطبييق قليييك عايييي 

اوذيييا برتييو تملييييي   مييا العملييلييات الييي ايييدااذا ملناااييا موتفييو اليييربام  حسيي  تمليييدااذ   ملذييو
 ايجيول باجااإلاييييياقال يف ب ييييي  اىندليييييات( ملالعملييليييييات اليييييي افايييييا خيييييرباء ااعشييييياياول خييييي

م ايي  عاييي إجااإلاييا  مليف ذييذا ا اليي  افييول مييداا الييربام  مسيي ملالج عيين اىوا،مليي  عاييي  اهع امييد حممل
 العملييييياياا(  ملاشيييييل  قليييييك حماضييييياج تملييليييييات إ ييييياي علييييي  اومييييي  اىعايييييدا لالسييييياعدا ا واإليييييي  

مفييين حمل  إق تعنييياملل الديااييي  تديييام تملييييي  إ ييياي علييي  اومييي  اىعايييدا لالسييياعدا ا واإليييي ؤ ململ
اشيييف  قلييييك جييييزءاج ميييين دياايييي  جتاابييييي  مملمحييي  لندييييام العمليييييي  اىسييييعمل  عاييييي تطيييياحل اىندوميييي  

  ملمفييين الندييييا إس (13 لتتشيييط  العنفيذاييي  اليييي تضييييطا. هبيييا اومييي  اىعايييدا ميييين حمجييي  العنليييي 
العملييلييات اليييي ختطيي  عايييي اىسيييعوو الالماءييزي ملختضييي. لسييييطاا ذيتييات مسيييعملا  حمخييياو قات 

فييييول علاييييي  اىوا،مليييي  النااإلييييي  عاييييي العملااييييا ملإذييييدايا علاييييي  مسييييعملا ؤ باععبايذييييا م ييييدامي  ملت
تملييلييات مسييعملا   أييري حمل م ييداميعاا تعومييا عاييي شييفا،ي  مشييايء  مجييي. حمذييااب اى يياا  
الاإليسيييني  ملتيياد تفاذييي  اووييا  اومللييي  لاندييام الالماءييزي يف اىا،ييق ا ييامق  ب( ملتنييامق يف 

 الف   السادس 
د يف اىا،ييق الاابييي.  حم( الييذي ابيييني بنييي  ملتيفيي  العملييييي ؤ مسييعوو ثالييي ؤ ذييو العملييييي  ملاييا  -26

تشييل  الدياايي  ا الييي  الوتيفيي   ململ اىشييم  بييني ملءيياالت اوميي  اىعاييدا ملعاييي تطيياحل اىندوميي  
حمجاايت ديااي  حمحيدث بعفاييا مين اوميني ال يام  إق الي تعناملل العملييي  عايي مسيعوو اىندومي ؤ

حميبييي. مييين اىندليييات الثلييياو ملال شييياان اىشيييايء  يف  ئتنشييي ململ  (14 ك ا اتييي يءيييزت عايييي قلييي
ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  ملتيفيييي  ماءزايييي ؤ مللفناييييا جتيييياي تملييلييييات خم  يييي   ملمشاييييت الدياايييي  
توذييفات مييوجزا لوتيفيي  العمليييي  يف تاييك اىندليات اويبيي.  ملبالعيياو ان يي  المءيييز يف الوتيفيي  

ايييي اييياإلا اىندليييات اويبييي. ملال شييياان اىشيييايء  يف ملحيييدا العفعييييق اىاءزاييي  يف ذيييذا الديااييي  ع
 اىشمء  

__________ 

اياايي  العمليييي  اىسييعمل  عاييي تطيياحل اىندوميي  لتتشييط  العنفيذايي  الييي تضييطا. هبييا اوميي  اىعاييدا ميين حمجيي   (13  
 ( A/68/658-E/2014/7العنلي   

  14) Angela Bester and Charles Lusthaus, Independent System-Wide Evaluation Mechanism: 

comprehensive review of the existing institutional framework for system-wide evaluation of 

operational activities for development of the United Nations system mandated in General 

Assembly resolution 64/289 (Final report, April 2012) ندوم :   لي  العمليي  اىسعمل  عاي تطاحل اى
ااع ااا شام  لإل اي اى اسل الملاإل  لاعمليي  عاي تطاحل اىندوم  لتتشط  العنفيذا  الي تضطا. هبا 

(  العملااا النااإللؤ تيسال حمباا  289 64مندوم  اوم  اىعادا من حمج  العنلي  مل،ملاج لملااي ا ل ي  ال ام  
2012 ) 



 JIU/REP/2014/6 

 

10 GE.15-03144 

 

ململ تعنيياملل ذييذا الدياايي  حمثييا ملتيفيي  العمليييي   ملمفيين الاجييوع إس ملذييا لييذلك اوثييا يف  -27
ا يييزء ال ايييوي مييين إ ييياي تعييياإل  ملتيفييي  العملييييي  اليييوايد يف اىا،يييق اوملل  ملمييي. قليييك ،مليييد تناملليييت 

ثيييا  ملتناملليييت حماضييياج حتملييييق عييدد خمعييياي مييين تعييياإل  م شييياات العملييييي  أيييري بييالعمليي  تهدييي  تملييييي  او
 اىباشاا يف الوتيف  الوايدا يف اىا،ق اوملل 

 :أهداف الدراسةمل،يلا اال  -28
  1977 عييييام : تييييو،ري م اومييييات عيييين تشييييرا ملتيفيييي  العمليييييي  الييييي ت ييييود إس1  اهلييييد 

حمدملايذييييا اىعغييييريا يف االاييييعجاب  ملاشييييف  قلييييك اييييياماج لعسيييياي  الضييييوء الييييذي حململعييييو الوتيفيييي  مل 
 لاطا   ملذذا اى اومات قات حميي  تايخيي  ملمفيدا لععب. العغيريات يف الوتيف  

: ملذييييا حاليييي  ملتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  يف اىندلييييات ملحتاييييي  ديجيييي  مل،اإلاييييا 2  اهلييييد 
المليييييوا باى يييييااري اىانيييييي  اَّيييييددا يف مفوتيييييات ملتيفييييي  العملييييييي ؤ ملتسييييياي  الضيييييوء عايييييي جواتييييي  

ملالضيي ا اىعملا  يي  يف تاييك اىفوتييات  ملاييو،ا قلييك م اومييات عيين االخعال،ييات بييني اىندلييات 
 ملاربا بالعاو العاداات العنديلي  اىشمء  ملاىخعاف  ملءذلك اىلاياات النلوقجي  

: تملييدن حتاييي  اعنيياملل مسييعوو ااييع داد ملتيفيي  العمليييي  لاعفيييا ميي. العغييريات 3  اهلييد 
ؤ 2015 عيام ب يد ىيا العاداات ال اىيي  ملاىملعضييات الناشيت  عين خطي  العنليي  ال اىي  ملمواجا 

مييي. االايييعفادا مييين ا  ييياإلص اليييي حيييدد ا ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  ملي اييياء مفاتييي  العملييييي  
 باععبايذا ذام  لاعجاملب م. العغيري مللعابي  اىطال  الوام   عاي مندوم  اوم  اىعادا 

فييي  العملييييي  الالماءزاييي  ملحتايييي  تطويذيييا مييين خيييالل إجيييااء : ملذيييا حالييي  ملتي4  اهليييد 
ااييع ااا ايياا.  ملحمويييا ذييذا اهلييد  إس الدياايي  ميين حمجيي  إتاحيي  مندييوي حممشيي  لندييام العمليييي  
يف اوميييي  اىعاييييدا ملبالعيييياو إيايييياء حمايييياس ليييينا  معييييواال ملااييييماتيجل يف دعيييي  ملتيفييييي العمليييييي  

 اىاءزا  ملالالماءزا  
اهليفاييي  ملال اميي  الييي انبغييل م ا عاييا ميين حمجيي  ت زاييز الملييديا  : حتاييي  المليييود5  اهلييد 

 عاي تو،ري حمدل  تملييلي  قات م دامي  مللع زاز ااعخداماا عاي تطاحل مندوم  اوم  اىعادا 
: اتطالميييياج ميييين االاييييعنعاجات اىسعخا يييي  ملاىلاياييييات النلوقجييييي  اَّييييدداؤ 6  اهلييييد 

اىسييييعلا لوتيفيييي  العمليييييي  ملذيييياعاا بفيييي  ال ناذييييا  ييييا  توذيييييات بشييييرل ءيفييييي  ت زاييييز العطييييواا 
 اهليتات العشاا ي  ملا دايا ململحدات العمليي   -الفاعا  الاإليسي  اى ني  بالوتيف  

 
 اواالي   

 
يف الوميييت اليييذي تديييات ،ييييو حماضييياج إس  2013 عيييام تناملليييت الديااييي  حالييي  العملييييي  يف -29

ء دملي يإليسييييل لييييدع  مندوميييي  اومييييي  اىسييييعملب  ميييين حييييي  اىطاييييوب لعلفييييني العملييييييي  ميييين حمدا
اىعاييييدا يف حتمليييييق أااعاييييا ملحمذييييدا،اا  مل بملييييت حماييييالي  ءلييييي  ملتوعييييي  ب يييياام  لضييييلال الدميييي  
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ملاييييالم  اودليييي  اىسييييعخدم  لاعوذيييي  إس االاييييعنعاجات ملموثومييييي  تاييييك اودليييي   ملااييييعند حتاييييي  
ثاتواييي  مشايييت حمءثيييا اوداء عايييي اىسيييعوو اىاءيييزي يف اىندليييات اويبييي. ملال شييياان إس حتاييييالت 

ملثيمليييي  لفييييي  مندليييي (ؤ ملالعاملييييق اىعملييييا . ميييين البياتيييييات  20 وملثيمليييي   مبييييا معواييييط 500 ميييين
موتفييياج ملميييداااج مييين ملحيييدات العملييييي  ملا دايا يف  150 نملاىمليييابالتؤ ملاىشيييامليات مييي. حمءثيييا مييي

 اوم  اىعاداؤ ملمملابالت م. الدملل اوعضاء ملا رباء ا ايجيني 
اىفييياذي  ملاو،فييياي؛ ملءاتيييت ذنيييا  مشيييايء  مييين حمذيييااب اى ييياا  ملجييياو حتمليييق مييين  -30

الاإليسيييييني؛ ملحتملييييق معملييييا .ؤ ملتثاييييي  لتدليييي ؛ ملااييييعخدام موايييي. لاعجييييايب ا ح يييياإلي  اهلاميييي  
؛ ملتمليييييي  الفاويييييات اىنا،سيييي  (15 لعمليييييي  الثمليييي  الييييي مفيييين ملويييي اا يف االاييييعنعاجات اى املويييي 

ل يييي  ال امييي ؤ تناملليييت الديااييي  ءيييالج مييين اليييند  باايييعخدام حمايييالي  توعيييي   ململ،ملييياج لوالايييات ا 
العنفيذاييي  ملاآلليييي  اىسيييعخدم  يف ملتيفييي  العملييييي  ملثملا،ييي  العملييييي  ملاليييع ا   ملتشيييل  ملتيفييي  العملييييي  

اهليتيييات العشييياا ي ؤ ملالا اييياء  - عناذيييا ،اعاييي  مع يييددا قات مسيييتوليات افلييي  ب ضييياا اآلخيييا
ملليييذلك ا يييرب تملييييي  مسيييعوو تطيييوي ملتيفييي   العنفييييذاولؤ ملاىوتفيييولؤ ملميييداامل العملييييي  ملموتفيييوا 

 العمليي  الذي ت اوو ذذا الدياا  عن ا اد اىشم  بني ء  ذذا ال ناذا الفاعا  
ملبينلييييا تشييييم  ملتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  ململتيفيييي  العمليييييي  الالماءزايييي  يف تفييييق اىفوتييييات  -31

حمل هلييييا  ءليييا  اتؤا لسييي  اليييي حتييييدد ملتيفييي  العملييييي  ،ييييال إحيييداثاا خمعاييييا مييين حيييي  اومللوايييي
تشييفيالت خمعافيي  ملمسييعواات خمعافيي  ميين العطييواا ملاى ييااري الييي تسييعوج  اتبيياع حماييالي  خمعافيي  
يف العمليييي   ملبالعيياو ،ملييد جيياو تمليييي  حمداء اىفوتييات يف ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي  اويبيي. ملال شيياان 

. اى ييااري م شييااج جييات مملايتعاييا ميي 66 نعاييي حمايياس م ييفو،  النضيي  الييي تشييل  جملوعيي  ميي
اَّددا الي ملا،ق عاياا ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي ؤ ململحيدا العفعييق اىشيمء ؤ ملالشياءاء 
يف العنلييييي   ملااييييعند العمليييييي  عاييييي اىسييييعوو اىاءييييزي هلييييذا اى شيييياات إس مخسيييي  مسييييعواات ميييين 
اوداء  مييييييينخف ؤ ملحممييييييي  مييييييين اىعواييييييي ؤ ملمعواييييييي ؤ مل،يييييييوحل اىعواييييييي ؤ ملماتفييييييي.(  ملتعضيييييييلن 

 حمدتاا تفاذي  عن مملياس الع نيا اىسعخدم لعاداد ذذا اىسعواات  53 لفملااا
بوتيفي  العملييي  الالماءزاي ؤ ملاجيو العملييي  حتيداات عيدم ملجيود م يااري معفيق  اع ايق ،يلامل  -32

ماءيييزي اعسييي   ال عايايييا بشيييرل السياايييات ملاليييند  اليييي حتعييياج إليايييا اىندلييي  ليييدع  تديييام تملييييي 
ملليييذلك حمجيييات الديااييي  يف البدااييي  مشيييامليات   حيييددت إ ييياي مفاذيليييياج بالففييياءا ملالف اليييي   

انااي  العمليييي  الالماءييزي  ملااييعخدم قلييك ا  يياي ب يد قلييك  جييااء تمليييي  ايياا.  اليي  العمليييي  
الالماءييزي عاييي تطيياحل مندوميي  اوميي  اىعاييدا  ملحميايي  ااييعبيال إس اىندلييات الييي حمشييايت إس 

__________ 

 لع زاييز الدميي ؤ ااييعخدمت الدياايي  حتايييالت إح يياإلي  مع ييددا منااييب  لإلح يياءات اى الييي  ملأييري اى الييي ؤ (15  
ملالييق لاعبياان اوحياديؤ ملال دايد مين العجيايب اىخ  ي    - يف قلك حتاي  العباانؤ ملحتايي  ءاملايفال مبا

عملدمي  ءيال مفيين حمل ت يزا الملييوا ملمين اى يم  بييو حمل اال يدايات ال لايي  اىع ييددا ملأريذيا مين ا ح يياءات اى
العفسريا  لادياا   ملءال مفن ااعي اب تاك اواالي  من خالل حتداد تطياحل مف ي  لاديااي  مين حيي  

 ال ل  ملاىوايد 
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  ويييييييددا ملإس اىسييييييي مللني اَّيييييييددان باععبيييييييايذ  اعالايييييييول ايييييييماءز  ال حمل ليييييييدااا ملتيفييييييي  تملييييييييي 
  ملاايييعفل  قليييك مبشيييامليات مواييي   ملممليييابالت (16 مسيي ملليات يمابيييي  عايييي الوتيفييي  الالماءزاييي 

 م. اىوتفني ملحمذااب اى اا  ملحتاي  لاوثاإلق 
مل،يلييا خيييص اىندلييات اويبيي. الييي بييدملل ملتيفيي  ماءزايي ؤ حمجيياي ااييعبيال عاييي حمايياس  -33

لعمليييي  حالعاييا الااذني ؤ ملالملضييااا ملالمليييود ال امي  ملالنوااييا اىع ييا  بعطيواا ملتيفيي  لاعمليييي    الشيواأ 
ملمامييييت ثييييالث مندلييييات بااييييعيفاء االاييييعبيال  ملمفيييين الاجييييوع إس اى اومييييات اىع امليييي  بفيييي  
االاييييعبياتات اىسييييعخدم  يف الدياايييي  ملمناجييييي  م ييييفو،  النضيييي  يف اىوميييي. ا لفييييمملو لوحييييدا 

 شمء  العفعيق اى
 

 تحديات التقييم والتحليًت  لى ظطاأل المنظومة  
 
ملاجاييييت الدياايييي  حتييييداات مع امليييي  بالملييييياس ملالعااييييي  عاييييي تطيييياحل اىندليييي  بسييييب   -34

االخعال،ييييييات يف ملالاييييييات خمعاييييييا اىندلييييييات ملذياءاايييييياؤ ملعييييييدم إمفاتييييييي  مملايتيييييي  البياتيييييياتؤ 
تيفعييو  ملى ا يي  تاييك العاييدااتؤ ملاالخعال،ييات بييني اىندلييات يف مييدلوالت مفيياذي  العمليييي  ململ 

او،فيياي ملااييعخدم ذييذا الع ااييا يف  حممل ااييعخدمت حماييالي  عداييدا  ملحييدد ت ااييا لالفيياذي 
الديااييييي   ملاايييييعخدمت يف العملييييييي  ُنييييي  موحيييييدا ملويييييددا اى يييييااري  ملق تسييييياي  الضيييييوء عايييييي 
 العباانييييييات بييييييني خمعاييييييا حمتييييييواع اىندلييييييات ملمييييييدمت العفسييييييريات اىلفنيييييي   ملااييييييعخدمت حمملاال
تاجيايييييي  ملحمجاايييييت م يييييياااا لابياتيييييات لاع ييييييوا  عييييين اى اوميييييات اىفملييييييودا  ملحملغيييييل ااييييييعخدام 
ا ح يياءات االاييعداللي  لالملايتييات اىعملا  يي  يف ا يياالت الييي ملجييدت ،ياييا ثغيياات ءبييريا يف 

ت ييذيت ،يايييا ااميياج إمفاتييي  اىملايتييي ؛ ملمييدمت يف تاييك ا ييياالت حتايييالت ملذيييفي    حممل البياتييات
الدياايي  عاييي ملجييو ا  ييوص ب ييا  تمليييي  اىندلييات ال ييغرياؤ ملااييعند مييااي ااييعخدام ملعنيييت 

م ييييفو،  النضيييي  إس مشييييامليات ملحتاييييي  ذيييياعاا ملميلعاييييا لعمليييييي  ملتيفيييي  العمليييييي  يف اىندلييييات 
تنشيييير ،يييياملحل ءبييييريا يف االاييييعنعاجات تعيجيييي  ى يييياااا البياتييييات ا اذيييي  باىندلييييات  ململ ال ييييغريا 
 ال غريا 

 
 القيو   

 
تيييييزامن تطييييييواا ملاايييييعخدام م ييييييفو،  النضييييي  يف الوتيفيييييي  اىاءزاييييي ؤ مللفيييييين جملوعييييييات  • 

 البياتييييات ذيييياات مجي يييياج يف النااايييي  ملجيييياو حتييييداثاا لضييييلال االتسيييياحل ،يلييييا خيييييص
  (17 2013 عام

__________ 

عبيياان اىوتفييول الييذان تمليي. عايييا  تاييك اىسيي مللي  الاميياا  ،فييل ب يي  اىندليياتؤ تملييدم الامابيي  ميين جاتيي  ا (16  
ملحييدا مسيي ملل  عيين  حممل مندلييات حمخيياوؤ تملييدم الوتيفيي  ميين ملحييدا دعيي  ماءزايي  مليف مفعيي  العمليييي  اىاءييزي 

 ا دايا الملاإلل  عاي النعاإل  
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جيياو العخطييي   جييااء مملييابالت ميي. جملوعيي  ميين حمذييااب اى يياا ؤ أييري حمتييو ت ييذي  • 
ملميييود اىيزاتييي ؤ ،ضييالج عيين ذيي وب  ا  ييول إجييااء ءيي  اىملييابالت بسييب  ويييق الومييت 
 عاي اىوا،مل  اىطاوب  يف الومت اىناا  

مل تييييديج يف العمليييييي  ملالعااييييي  اى ييييااري الييييي اععييييربت حمدلعاييييا أييييري موايييي  بالملييييدي الفييييايف  • 
بسب  عدم ااعخالذاا من حمءثيا مين م يدي مفين الوثيوحل بيوؤ ملاى يااري اليي اععيربت 

 بالوالاات اىخعاف  لالندلات  اع اق ،يلاأري منطبمل  

،يلييييييا خيييييييص االاييييييع ااا السيييييياا. لاعمليييييييي  الالماءييييييزيؤ ااييييييعند العااييييييي  إس بياتييييييات  • 
مسييعلدا ميين ااييعبيال مييام بااييعيفاإلو اىوتفييول اىفافييول مبسيي ملليات يمابييي ؤ ملالبياتييات 

  ملءييال مفيين إجييااء علاييي  مجيي. بياتييات (18 اىسييعلدا ميين اىملييابالت ملحتايييالت الوثيياإلق
ملحيييدا مفعباج ايييداا ملنييياي  940 نحمءثيييا علملييياج لاا يييول عايييي عينيييات مييين حمءثيييا مييي

 ؤ ملءييذلك ميين عييدد ءبييري ميين اىييوتفنيؤ مثيي  مييدااي اىشييايا. ماءزايي ال علايييات تمليييي 
اففييل ميين  مييا افيين ذنييا  ململ تملييلييات قاتييي  اوذييا برتييو  مييا الييذان املومييول بيياجااء

اى اومييات اىسييعلدا ميين االايييعبياتات اىييوايد  ليي. بياتييات دميمليي   أييري حمل  حممل الومييت
الييي ميييام بااييعيفاإلاا موتفيييو الامابيي  ملمييين اىملييابالت ملحتاييييالت الوثيياإلقؤ شيييفات يءييييزا 
مناايييب   جيييااء اايييع ااا اييياا.  ملمفييين لساسيييا  ااع ااويييات ا دايا الملاإللييي  عايييي 
 النعيييياإل  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا الييييي تزميييي. ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  إجااءذييييا يف

 حمل تعناملل يف ذويا حممش  تدام العمليي  الالماءزي  2015 عام

اليييي أطعايييا الديااييي   36   يييص حتايييي  تطيييوي الوتيفييي  عايييي امعيييداد ،يييما السييينوات ال • 
خمعاييا جملوعييات البياتييات اىسييعلدا ميين شييا العمليياياا  مللييذلك ،ييال ذييذا اى اومييات 

شييييامليات ملحتملييييق ميييين إاضيييياحي  حمءثييييا مناييييا م اومييييات مطامليييي   ملااييييعفل  العااييييي  مب
جاتييي  خمعايييا حمذيييااب اى ييياا  اليييذان شيييايءوا يف ملتيفييي  العملييييي  خيييالل السييينوات 

 اوءثا اوخريا  حممل ا لق عشاا

__________ 

  2014ااييعث  ميين قلييك العمليييي  النايياإلل ل ييندملحل اوميي  اىعاييدا لاسييفال الييذي حمجيياي يف شييبا  ،ربااا  (17  
بيد مين االتعاياء مين العمليييي   ال ؤ ملليذلك ءيال2013 عييام ملءاتيت ملتيفي  العملييي  ايا مباحاي  إعيادا ذيفاي  يف

ختضيي. بياتييات باتييام  اوميي  اىعاييدا لالسييعو نات البشيياا   مل   ملبا وييا،  إس قلييكؤ2014 عييام يف مطايي.
 لعاملق من خالل اىملابالت ملحتدا  اى اومات 

 امع ييييات تاييييك البياتييييات عاييييي ال ييييناداق ملالييييربام  ملالوءيييياالت اىعخ  يييي  ملايييياإلا ءياتييييات اوميييي  اىعاييييدا  (18  
 تع اق تاك البياتات با دايات الي تشف  جزءاج من اومات  ال ام  لتم  اىعادا  ململ
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تسيييعخدم الديااييي  اوايييالي  ا ح ييياإلي  اىعملدمييي  اليييي ءيييال  مل تديييااج لملييييود المليييدياتؤ • 
ا ح ييياءات  مفييين حمل ت يييزا مو يييا العفسيييريا   أيييري حمُنيييا اايييعخدمت عيييدداج ءا،يييياج مييين

  (19 الوذفي  ملاالاعداللي  يف عدد خمعاي من العاايالت

ييدد الدياايي  اىندلييات الييي حململييت حمعاييي مسييعوو ميين اوداء يف جملوعيي  خمعييايا ميين  •  حته
ييييات إس حيييييد ال وامييييي  ملياء ايتفيييياع مسيييييعوو  مييييا حمب يييياد الوتيفييييي  ملم ييييااري ا يييييودا  مل،هسة
 ت اىوايي   بياتييات ملحتايييالت حمءثييااوداء  ملتطايي  ااييعخالص اىزاييد ميين االاييعنعاجا

ءيال معاحياج  أيري حمل الديااي  تشيل  الفثيري مين العااييالت اليي تناملليت ال الميات  مما
 اال،ماوي  يف دع  ا دايات اىطاملح  

  
 دار وتقدير - ال 

  
اييييود مفعشييييو ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  توجيييييو الشييييفا إس ءيييي  ميييين مييييدموا توجياييييات  -35

ملميدخالت مفييدا  ملاايعفاد العملاايا يف حتدايد تطاميو ملُنجيو ملحمدملاتيو ملإجيااء ملت ايملات موووعي  
حتايالتييو ميين اىشييامليات الييي جييات ميي. حمعضيياء ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي  الييذان مييدموا 

ي   ملاايعفادت الديااي  حماضياج يف حتدايد اىفياذي  ملالعامليق ييحماضاج م اومات موا   من حمجي  العمل
دملو ملميييين ذيتيييي  ااعشييييايا  أييييري يمييييي  مييييدمت خييييدما ا جماتيييياج ملمشاييييت يف ملاىشييييويا ميييين خبييييري 

عضيييييواعاا اومينييييي  العنفيذاييييي  السيييييابمل  لوحيييييدا العفعييييييق اىشيييييمء ؤ ب يييييفعاا خبيييييريا يف العملييييييي ؤ 
ملاىدااان ملاىوتفني مين خمعايا مندليات اومي  اىعايدا؛ ملميداا العملييي  يف إدايا العنليي  الدملليي  

الشيلالي ؤ ملممثي  مفعيي  يذيد ملتملييي  اى اسييات  حماالنيدااطاتييا ال دلييي مل يف اىلافي  اىعايدا لرب 
يف جام ييي  ذييياملايد يف الوالايييات اىعايييدا اوماافيييي ؛ ملخبيييري إمايليييل يف العنليييي   ملحمجاايييت خيييالل 
اىااحيييي  اوملس لالشيييياملع مشييييامليات ميييي. شيييي ب  العفعيييييق ملالعمليييييي  يف مفعيييي  خييييدمات الامابيييي  

  اىسياعدا ا واإليي ؤ ملمداااي  الع ياملل ا وياإلل يف مندلي  الع ياملل الداخاي ؤ ملالبنك اليدملوؤ مل ني
ملالعنلييي  يف ميييدال امع ييادي ملءاتييت ءااييا ذاميي  وأييااا اىملايتيي  اى يايايي   ملحمخييرياج ملليييق  خييااجؤ 

مييدموا  مييا اييود اىفعشييول توجيييو الشييفا إس جاييات االت ييال يف ملحييدا العفعيييق اىشييمء  عاييي
 من دع  ملاا. يف العنسيق 

  
  

__________ 

مشات اواالي  العاايايي  اىسيعخدم  مه امي  ايبريمال اليتبيا  الاتي ؤ ملم يامالت ايتبيا  بريايولؤ ملاخعبياي  (19  
ملالييقؤ ملالفثيري مين االخعبيايات  - ت( ملحتاي  العباانؤ ملاخعباي ءاملايفال -اىملايت  بني معواطني  اخعباي 

 الب دا  لافاملحل اىالوا   ملحمتاحت العبوابات اىعملا    اى اوب  ببياتات ملذفي  م اومات مالوا  
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 ها وظموها ومستو  تطورها  وظيفة التقييم المركزية: ظشو  -ثاظيا   
  

 التإليرات في التطور: الإلرض والترتيوات الهيالية والتإلطية وا  ارة -ألف 
  

: تطورت وظيفة التقييم المركزية وبلإلت مرحلقة كويقرة مقت الناقت مقت 1 جاالستنتا  
ومعاييرهققا منققذ إلققدار تقريققر وحققدة التفتققيش حيقق  تنفيققذ الققنظم، وتطققور  ورهققا وهياكلهققا 

اسقتمر فققي   قم وظيفقة التقيققيم  إ  . وققد تنققوو  ورهقا،1990و 1977 يالمشقتركة لعقام
الًمركزيقققة فققققي ظفققق  الوقققققت القققذي ظققققل يقققد م فيقققق  أياقققا  لققققنع الققققرارات الم سسققققية  

. وظلققت المركزيقة العامقة واالسققتراتيوية. واتسقع  ورهققا أياقا  ليسقتويب للطلوققات المتواينقة
المنظمققات  مليققة ومرا يققة للتاققاليف فققي تطققوير ظظمهققا الخالققة بققالتقييم، وينطوقق   لققظ 
 لققى الترتيوققات الهياليققة المتخققذة وظمققا ج العمققل الم ققممة   ارة التقيققيم وإجرا قق . ريققر 

يتإليقر كقيقرا  بالقيمقة الحقيقيقة. ويلقزم  لقم أظ  مت الواو  أن تدبير الموار  للوظيفة المركزية
ة األمم المتحدة أن تفار فقي مقد  رروتهقا الوقا ة فقي معرفقة أثرهقا والطريققة التقي لمنظوم

 يمات بها أن تعزز أهميتها في الساحة الوونية وا قليمية والعالمية.
 

 الدور المتإلير  
 
عنيييدما ءاتيييت  (20 1977 عيييام شييياد العملييييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا ويييواج ءبيييرياج منيييذ -36

 (21 ااءيييز عايييي ا اجييي  إس اليييع ا  ملالعاسييينيلاعملييييي  اليييذال مندومييي  اومييي  اىعايييدا تعلييييز بنديييام 
ضييلال الامابيي  اىاءزايي  ملالعنسيييق ل"ملءاتييت تمليي. عاييي مفاتيي  العمليييي  اىاءزايي  اىسيي مللي  اوملس عيين 

ىاءيييزي بييني اىندليييات ملءيييال دملي مفعيي  العمليييي  ا  (22 "جييودا ملحمداء تدييام العملييييي  الييذال اىايييلن
اويبييي. ملال شييياان اىشيييايء  يف ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  اليييي جييياو ،ا ييياا ميييد تنيييوع ملميييت إجيييااء 
الدياايي  ملبيييات ااءيييز عايييي دعييي  اختييياق الملييياايات االايييماتيجي  ملاى اسيييي   ملتايييت مندليييات ءثيييريا 

اياييييي  ملالعملييلييييي   ؤ ملجملوعيييي  ميييين اىاييييام العاماءزايييي ال تملييلييييات حممل جتيييياي تملييلييييات قاتييييي  موااايييي 
  1977 عام حمدتاا توويااج هلذا العطوي منذ 1 لاوخاو لالاعجاب  لاطابات  ملاعضلن ا دمل 

 

__________ 

 اتدييييا الديااييييات اىناجييييي  ملالشيييياما  الييييي حمجا ييييا ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء  لوتيفيييي  العمليييييي  يف الفييييما ميييين (20  
  1985 عام حا 1977 عام

حزااال اوتيييو  6ؤ A/34/286.6يف ت ااييا العمليييي   تييذا  باععبييايا حمداا علاييي  لاييع ا  ملا دايا   اعجسييد قلييك (21  
1979 ) 

  4ؤ ال فا  JIU/REP/81/6ؤ "العملااا الثاو عن العمليي  يف مندوم  اوم  اىعادا" (22  

http://undocs.org/ar/A/34/286
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 الترتيب الهيالي  
 
حمذيييبح مومييي. ملحيييدات العملييييي  يف ذيفييي  اىندليييات حمءثيييا اايييعملااياج  ملخيييالل السييينوات  -37

 ءاتيييت حممل ؛اىندلييياتبفبييياي اىسييي مللني العنفييييذاني يف "اوملسؤ ءاتيييت ذيييذا الوحيييدات مااملييي  
ءاتييييت مملاملتيييي  بوحييييدات ا ييييدمات اىالييييي   حممل ؛تشييييف  جييييزءاج ميييين حمتشييييط  العخطييييي  ملالربجميييي 

مط ليي  يف اهلياءيي  الملاإلليي  عاييي "  ملءاتييت ملحييدات العمليييي  اىاءزايي  توذييا برُنييا (23 "ا دايايي 
 ت ييييبح ب ييييد مماييييخ  ب ييييويا حمليملييييي  ءجييييزء ململ  ييييو أييييري م ءييييد ملأييييري مضييييلول إس حييييد ميييياؤ

ءييال اايي   تييذا  ذييو ال ييدد ال ييغري ميين اىييوتفني  ملمييا  (24 "جييزحم ميين علاييي  إدايا اىندليي اع ال
موتفيياج ميين الفتيي  الفنييي  يف حمعلييال تدييام العمليييي  خييالل تاييك الفييماؤ ملذييو  60 غالييذي ءييال ابايي
 18 500يف اىاإلييي ( مييين جمليييوع اىيييوتفني مييين الفتييي  الفنيييي    0.7يف اىاإلييي    1 نمثييي  حممييي  مييي
اعنااييي  مييي.  ال مبيييا مندلييي (ؤ ملمبيييوايد ويييدملدا لاغااييي  23 ااىندليييات البيييالغ عيييددذموتيييا يف 

  (25 عدد ملتطاحل تعاإل  مشايا. اىندلات ملبااجماا
مندليي  ميين اىندلييات الثليياو ملال شيياان  24  ملءاتييت ذنييا  ملمييت إجييااء ذييذا الدياايي -38

ددا بووييو  لااوءليي  اىشييايء  يف ملحييدا العفعيييق اىشييمء  لييدااا ايااييات وييددا ملتاتيبييات ويي
ملتاتيبيات ذيفايي  ملتديي  ملاويا  ملويياقج علي  لع زايز ءفيياءا العملييليات مل، اليعاييا  ملءاتيت لييدااا 
حماضييياج جملوعييي  ءبيييريا مييين اآللييييات لع زايييز اايييعملالل ملتيفييي  العملييييي  ملتطييياحل تغطيعايييا ملم يييداميعاا 

 ملمنف عاا  ملان   المءيز يف ذذا الدياا  عاي مسعوو تطوي تاك اآلليات 
ملاالحيييين اىفعشييييول حمل اىندلييييات تاييييت علاييييي  ملمااعييييي  لاعفيييياليا يف تطييييواا تديييي   -39

العملييييي ؤ ملانطبيييق قليييك عايييي المتيبيييات اهليفايييي  اليييي ءاتيييت تضييي اا خمعايييا اىندليييات ملوييياقج 
ال ليي  اى ييلل  ءييل تسييعخدم بففيياءا اىزااييا النسييبي  لالييوتفني ملا ييرباء االاعشيياياني يف إجييااء 

ن أيييري الواويييح ااميياج لالفعشيييني حيييدملث تغييييريات مالواييي  يف مسيييعوو العملييلييات  عايييي حمتيييو مييي
 االلعزام ملتدبري موايد العمليي   ملتربا الفملاات ملا داملل الوايدا حمدتاا تاك اىساإل  

__________ 

 اىاج. تفسو  (23  
 تفسو اىاج.  (24  
  18اىاج. تفسوؤ الفملاا  (25  



JIU/REP/2014/6  

 

GE.15-03144 17 

 

  1 لا دمل   
 أووار وظيفة التقييم واأل وار المتإليرة لوظيفة التقييم المركزية

 

   

 األهداف والتركيز

 الع ا 
 

ت لي  العملييي  الايعخدامو 
 يف اىشايا.

 الع ا 
 

االاييييييييييعخدام يف اىشييييييييييايا. 
ملبدااييييي  ت زايييييز ا يييييودا مييييين 

 اىاءزا جات  الوحدا 

 اىساءل 
 

المءييييييييز عايييييييي االايييييييعملالل 
ملحتسييييني الييييربام  ملاىشييييايا. 

 يف حتمليق اوذدا 

 حتمليق العواال:
 اىساءل 

 االاعملالل
 ا ودا
 الع ا 

 االتساحل
العملييييييي  اليييييو   ملالطابيييييات 

 اوخاو

 االجتاذات الناشت  
 

حتملييييق العيييواال بيييني خمعايييا 
الطابييييييييييييييييييات ملالعغيييييييييييييييييييريات 

 ملالعاداات الناشت 

الطابع المهيمت  لى 
 ظظام التقييم

دميييييي  تملييليييييييات اىشيييييييايا. 
الوااييييي   النطييييياحل يف تنفييييييذ 

العملييييييييي  اليييييييذال  اىشيييييييايا. 
الييييذي بييييات ا ييييا  الحمليييياج 
 باا  العمليي  الالماءزي( 

 

دميييييي  تملييليييييييات اىشيييييييايا. 
الوااييييي   النطييييياحل يف تنفييييييذ 

 اىشايا.

إيايييييييييياء العمليييييييييييي  اىاءييييييييييزي 
 اى اسل: 

المءييييييز عايييييي ملوييييي. تديييييام 
لاوتيييييييييييييييييييييييياإلا اىاءزايييييييييييييييييييييييي  

 ملالالماءزا  

تطييوي الييند  عاييي اىسييعوو 
اىاءييييييييييييييزي ميييييييييييييين حيييييييييييييييي  
االايييييييييييييعملالل ملاى يييييييييييييدامي  

 عايييييييييي حماييييييييياس  فاإليييييييييداملال
مواعيييد ملم يييااري ،اايييق اومييي  

 اىعادا اى   بالعمليي (

اودملاي االاييييييييييييييييييييييييييييييييماتيجي  
ملالاملتينيييي  ملالعفليايييي  ليييند  
العمليييييي  اىاءزايييي  ملالالماءزايييي  
ويييييييلن إ ييييييياي اايييييييماتيجل 

دد ليييييييييدع  ا ذيييييييييال  وييييييييي
 ملالعاول العنديليني

العنسيييييق ملت زاييييز ا ييييودا يف  
العملييليييييات الالماءزاييييي  مييييين 
جاتيييييييييي  ملحييييييييييدا العمليييييييييييي  

 اىاءزا  

العمليييييييييييييييييييييييي  الالماءييييييييييييييييييييييزي 
بااييييييييييييييييييعخدام وييييييييييييييييييوقجني 

 تديييييييييييييييييييام‘ 1‘يإليسييييييييييييييييييييني 
ماءيييييييييزي ميييييييييزملد با ييييييييياي  ال

تدييييييييييييييييام  ‘2‘م اسيييييييييييييييل؛ 
خم يييييييص حسييييييي  تمليييييييداا 

 اىوتفني ملاىدااان

ماءييزي بااييعخدام  ال تمليييي 
‘ 1‘ويييييييييوقجني يإليسييييييييييني: 

ماءزي ميزملد با ياي  ال تدام
تدييييييييييييييييام ‘ 2‘م اسيييييييييييييييل؛ 

خم يييييييص حسييييييي  تمليييييييداا 
 اىوتفني ملاىدااان

حتالفييييات ملعالمييييات ت يييياملل 
من حمج  تمليي  المليلي  عايي 

 تطاحل اىندوم  
حتالفييييات ميييين حمجيييي  تنلييييي  
الملييييديات الو نييييي  ملتفييييوان 

 شااءات عاىي  

  
اىوميييي. العنديلييييل لوتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  يف اىندلييييات اويبيييي.  مللييييذلك تبيييياان اخعييييياي -40

 10ملال شيييياان الييييي لييييدااا ملتيفيييي  تمليييييي  ماءزايييي  تييييدع  ذيييين. الملييييااي عاييييي اىسييييعوو اىاءييييزي: 
 9 امشيييمء ؤ مناييي 14مندليييات ليييدااا ملتييياإلا تملييييي  ماإللييي  بيييذا ا ملويييددا ب يييويا جييييدا؛ مل

ق مفعييي  الامابييي   ايييواءج ءوحيييدا منف يييا  هليييا مشيييمء  مييي. ملتيفييي  الامابييي  اوملاييي. ملختضييي. لييياإلي
مشييمء  ميي. ا دايا العنفيذايي   5اعجييزحم ميين ايياإلا ملتيياإلا الامابيي (؛ مل ال اج تشييف  جييزء حممل يإليسيياا

 حمدتاا(  2 لالباوث(  اتدا ا دمل  حممل ا دايا حممل العخطي  حممل  ملمدجم  م. السيااات
ا مابو ييي  مييين خيييالل حمشيييفال ملتشيييري العملييياياا إس حمل اخعيييياي اىومييي. اعيييرثا ب وامييي  ءثيييري  -41

مييييين اىندليييييات  4 مليف  فاإليييييداشيييييا بزايييييادات مفموييييي  يف االايييييعملالل ملالففييييياءا ملاىالءمييييي  ملال
الفييربو السييب.  اَّييددا ميين حييي  خم  ييات اىيزاتييي  ملا تفيياحل العنديلييل السيينوي الييذي ازاييد 

بييذا اؤ ملقلييك يف عاييي ماييياي دملالي حمماافييل(ؤ مييي  االخعييياي  ييو إتشيياء ملحييدا مسييعملا  ماإلليي  
 جات  منو تابي  لملواعد ملم ااري ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي ؤ مل ابيات ا ايق العنفييذي 

 الفما
 الطور األول

(1977-1980) 

 الطور القاظي
 )ثماظينات القرن الماوي(

 الطور القال 
(2000-2005) 

 الرابعالطور 
(2006-2013) 

 الطور الخام 
 ف ا دا ( -2013)
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اىملابييي  اغاييي  اخعيييياي االشيييما  مييي. الوتييياإلا اوخييياو يف اىندليييات ال يييغريا  اليييي املييي   مليف
ا العفيياليا مايييول دملالي حمماافييل يف السيين ( ملا ييرب قلييك عيين مااعييا 300 نإتفاماييا السيينوي عيي

اايييل:  حم( إياييياء االايييعملالل  عييين  اايييق ج ييي  ملتيفييي  العملييييي   ىيييا إعطييياء اومللواييي  حممل ملالففييياءا
 ب( ال ييا  اىع ييويا ميين جاتيي  ا دايا بييني  حممل مشييمء  ميي. ملتيياإلا الامابيي  اىسييعملا  اوخيياو(

ا الوتيفييييي  ملالثملا،ييييي  العنديليييييي  ملحمثاذيييييا اىباشيييييا عايايييييا  عييييين  اايييييق ج اايييييا مشيييييمء  مييييي. ا داي 
العنفيذايي (  ملتملييدم الدياايي  ااييعنعاجات بشييرل تييرثري اىواميي. اهليفاييي  اىخعافيي  عاييي تطييوي ملتيفيي  

 العمليي  
مين  4 توجيد ملتيفي  تملييي  ماءزاي  يف ال مندلي ؤ 28 املمن بني اىندلات البيالغ عيددذ -42

الرباييدي ذييذا اىندليياتؤ ملذييل االحتيياد الييدملو لالت يياالتؤ ملمندليي  السييياح  ال اىييي ؤ ملاالحتيياد 
ال اىلؤ ملمفعي  اومي  اىعايدا  يدمات اىشيايا.  ملذيذا اىندليات ليدااا حمايباب خمعافي  هليذا 

ااييل:  حم( عييدم إاييالء حممللوايي  عايييا لاعمليييي  بسييب  عييدم الطايي  عايييو ميين  مييا ا اليي ؤ ميين حمبااذييا
ذ جاتييي  ذيتيييات ا دايا ملبالعييياو اواايييو اَّيييدملد؛  ب( ثملا،ييي  تنديليييي  موجاييي  حمءثيييا  يييو تنفيييي

اوتشيييييط  حمءثيييييا مييييين النديييييا يف حتملييييييق النعييييياإل ؛  ج( اىيزاتيييييي  ا مجاليييييي  اىعواوييييي   اىخ  ييييي  
إويا،عو ميلي  تديااج  حممل   ملحمشايت العملاياا حماضياج إس خميامل  مين عيدم جيدملو العملييي (26 لالندل 

 يف قلك مدي ا ملاياماا الثملايف  مبا لنوع اىندل ؤ
تييربي ااميياج عييدم ملجييود ملتيفيي  تمليييي   ملااييزم هلييذا  ال ملايياو اىفعشييول حمل ذييذا العفسييريات -43

اىندليييات حمل ت ييييد النديييا يف دملي ملتيفييي  العملييييي  يف ت زايييز ، اليييي  علاايييا ملءفاءتيييو ملاايييعدامعو  
ملحمثنييياء إ ييياا ذيييذا العملااييياؤ قءيييا ءييي  مييين االحتييياد اليييدملو لالت ييياالت ملمندلييي  السيييياح  ال اىيييي  

وي كققد المفتشققون أظقق  فققي ظققل فيي  لاعمليييي   حمُنلييا اشيياعال حالييياج يف ملويي. خطيي  لعطييواا ملتي
الظقققققروف السقققققا دة ينوإلقققققي أن ياقققققون التفايقققققر الحقققققالي فقققققي ووقققققع ا وقققققار الم سسقققققي 
 والسياسققات لوظيفققة التقيققيم فققي المنظمققات ال ققإليرة مسققووقا  بر يققة محامققة واسققتراتيوية،

وظظققم يشققمل قيمتهققا الماققافة وأولويتهققا وتوزراتهققا وتحالفاتهققا مققع سققا ر ظظققم الرقابققة  بمققا
تنميقققة المعرفقققة القا مقققة فقققي المنظمقققة، وكقققذلظ التحالفقققات مقققع وكقققاالت األمقققم المتحقققدة 

ملاثيي  حاليي  مندليي  السييياح  ال اىييي  الييي تسييعخدم خييدمات األ ققر  والشققركاء الخققارجييت. 
موتييييا اوخالميييييات يف مفعيييي  اوميييي  اىعاييييدا  ييييدمات اىشييييايا. بييييدالج ميييين إتشيييياء مفعيييي  

 مات علاي  بففاءا خاص هبا مثاالج لعملدن خد

__________ 

مايييول دملالي حمماافييل يف  196اباييغ إمجيياو ا تفيياحل العنديلييل السيينوي يف ثييالث ميين اىندلييات اويبيي.  ييو  (26  
ماييياي دملالي حمماافييل يف  5.3مايييول مل 27السيين   ملتييمامل  ميزاتييي  اىندلييات الثليياو ملال شيياان اىشييايء  بييني 

 السن  
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  2 لا دمل   
هياقققل وظيفقققة التقيقققيم المركقققزي: حومهقققا وترتيواتهقققا الهياليقققة فقققي المنظمقققات األربقققع 

 والعشريت المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة
  

 المتي  اهليفال

 حج  اىندل  حس  ميزاتيعاا السنوا 
  بالدملالي اوماافل(

 ءبريا
ماياي دملالي  1-5.5

 حمماافل

 1-مايول 300  معواط
 ماياي دملالي حمماافل

 ذغريا
مايول دملالي  300 نحمم  م

 حمماافل

 

    

: الوظيفقققققة تعمقققققل كماتقققققب تقيقققققيم 1-ألقققققف
 منف ل تماما  

باتييييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 ا واإلل

 باتام  اوأذا  ال اىل 
 مندل  اوأذا  ملالزياع 

 مندل  ال ل  الدمللي 
ذييييييندملحل اوميييييي  اىعاييييييدا 

 لاسفال
 

اوميييي  اىعاييييدا لاعنلييييي  مندليييي  
 ال ناعي   اليوتيدمل(

 

: الوظيفققققة تعمققققل كماتققققب منف ققققل 2-ألققققف 
  ا ل ماتب الر ي  التنفيذي

مندليييييييي  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 لاطفول   اليوتيسيا(

باتييييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 لابيت 

باتييييييييييييييييام  اوميييييييييييييييي  اىعايييييييييييييييييدا 
لالسييييييعو نات البشيييييياا   موإليييييي  

 اوم  اىعادا(
 لالاحماذيت  اوم  اىعادا 

مفعييييي  اومييييي  اىعايييييدا اى ييييي  
 باىخديات ملا ام 

 مشتركة  -باء 
 13العد  = 

: الوظيفقققة تققققع  ا قققل ماتقققب الرقابقققة 1-بقققاء
 الدا لية المستقل

 

 الوظيفقة تعمققل فققي وحققدة منف ققلة ولهققا ر ققي 
 مدير، بالتوازي مع سا ر وظا ف الرقابة أو
 منظمات 3

اوماتيييييييييي  ال اميييييييييي  لتميييييييييي  
اىعاييييدا مفع  خييييدمات 

 الاماب  الداخاي  

مندليييييييي  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
لامبيييييييييي  ملال اييييييييي  ملالثملا،ييييييييي  

  اليوتسفو(
 اوملتاملا

 

الوظيفققققة تشققققال جققققزءا  مققققت وظققققا ف الرقابققققة 
 األ ر 

 منظمات 6

الوءاليييييييي  الدمللييييييييي  لاطاميييييييي  مندلييييييييييييييييييييييييييي  ال يييييييييييييييييييييييييييا  
 الذيا 

اىندلييييي  ال اىيييييي  لالافيييييي  
 الففاا  

 مندل  الطريال اىدو الدملو
 اىندل  البااا  الدمللي  

 اىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا 

: مشققققققققتركة مققققققققع ا  ارة التنفيذيققققققققة 2-بققققققققاء
 )السياسات والتخطيط والوحوث(

   

 الوظيفققققققة مدموققققققة تمامققققققا  مققققققع السياسققققققات
 الوحوث: أو ا  ارة أو التخطيط أو
 منظمات 4

مفووييييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا 
 لش ملل الالجتني 

باتييييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 اىشم  اى   با ادا

مييييي اا اومييييي  اىعايييييدا لاعجيييييايا 
 ملالعنلي  

   ماءز العجايا الدمللي  

__________ 

  ملتشيل  ب ي  العغيريات اهليفايي  اوخيريا تغيريات 2013 عيام بياتيات اىسيعخدم يف العاايي  إسا ود م دي ال (27  
بنمليي  اىسيي مللي  عيين ملتيفيي  العمليييي  ميين مفعيي   2014يف مندليي  ال ييا  ال اىييي  الييي مامييت يف  ب حمأسييطق 

ملاليييع ا  عايييي مسيييعوو ذييل العملييييي  "خييدمات الامابييي  الداخايييي  لي يييبح ماإللييياج بذاتييو ءجيييزء مييين ملتيفييي  جدايييداؤ 
  "اى اس 
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 إلدار التقارير لد م لنع القرار -الوظيفة األساسية   
 
تملييليات ملإذييداي تملياياا تمليييي  باععبياي قلييك ااءيز دملي ملتيفي  العمليييي  اىاءزاي  عاييي إجيااء  -44

ملتيفعاييا اوااايييي  ليييدع  ذييين. الملييياايات اىع امليي  بالسياايييات ملاليييربام  ملاىشيييايا. ملال لايييياتؤ يف 
تفيييق الوميييت اليييذي جتييياي ،ييييو حماضييياج جملوعييي  معنوعييي  مييين اىايييام اىع يييا  بيييالعمليي  ليييدع  تاايييي  

عمليييي  اىاءزايي  يف اىندلييات اويبييي. ؤ حمذييديت مفاتيي  ال2013-2012 االوتيفيي   ملخييالل الفييم 
يف اىاإلي  م مليدا تعنياملل بياام   26 اتملاايااج مين تملياياا العملييي  اىخعافي  اوتيواعؤ مناي 584 نملال شاا

يف اىاإليييي  تملييلييييات ىشييييايا.  64يف اىاإليييي  تملييلييييات مشييييمء ؛ مل 4مواوييييي ي  ملإمايلييييي  ملعاىييييي ؛ مل
دليييات اليييي اغاييي  عايييي ملالاعايييا الطييياب. اى ييييايي ذيييغريا ملءبيييريا  ملجتييياي اىندليييات ال يييغريا ملاىن
  علوميييييياج اىشييييييايا. يف اىندلييييييات الفبييييييريا السييييييب. مليييييييا تملييلييييييات اىشييييييايا. ال ييييييغريا ملالفبييييييريا  ملته 
  ويييددا ب يييويا حمااايييي  عايييي مسيييعوو العملييييي  ماءزاييي ال ملاىندليييات اليييي ليييدااا تاتيبيييات ذيفايييي 

ييياو(28 الالماءيييزي   ملتديييااج هليييذا ال يييددؤ اثييي  العملييياياا (29 اييينوااج  اج تملييلييي 636 يازايييد عاييي ميييا ؤ ملنه
  (30 ال اديا عاي اىسعوو اىاءزي ملالالماءزي جمل اج م ا،ياج ءبرياج ىندوم  اوم  اىعادا

أيييري حمل ذيييذا اوذيييول اى ا،يييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا مب ثييياا بيييني اىفاتييي  ملاىوامييي.  -45
ملب يييد اييينوات مييين النمليييايؤ حمتشييير ،اايييق اومييي   ا لفمملتيييي  ى اسيييات مندومييي  اومييي  اىعايييدا 

مسعودعاج عاماج لفي  تملياياا العملييي  ال ياديا عين  2014 اىعادا اى   بالعمليي  يف حمااول ابعلرب
 تملاايييا ا يييود تايخيايييا إس 4 800 نحمعضييياإلو ملاىفاتييي  اىاءزاييي   ملحيعيييوي اىسيييعودع عايييي حمءثيييا مييي

  ملمفيييين لملاعييييدا (31 حمعضيييياء الفااييييقميييين  11  ملايييياذ  ،ياييييا خييييالل تاييييك اىاحايييي 1997 عييييام
البياتييييات اىييييذءويا حمل ت ييييزا ءثييييرياج ميييين تملاايييي  اى ا،يييي ؤ ملاثيييي  جاييييداج يإليسييييياج لعيسييييري العاايييييالت 
اىعملا    ملت ا  الديملس لالاعفادا مناا عاي تطاحل اىندوم   ملتوذل دياا  ااعمل اإلي  حمجاايت 

ا يف جميال العنليي  باليدخول إس ميوايد م خااج لاعغيريات ملالعاداات يف عل  مندوم  اوم  اىعايد
وثيياإلق اليف  إاليياي الغابيياءذيي وب  "م يياي  اوميي  اىعاييدا ملمنشييويا ا ميين بوابيي  ملاحييدا بييالندا إس 

__________ 

مندليي  اليوتسييفوؤ ملباتييام  اوأذايي  ال يياىلؤ ملذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحماؤ ملمندليي  ال ييا  ال اىييي ؤ ملذييندملحل  (28  
 اوم  اىعادا لاسفالؤ ملمندل  اليوتيسياؤ ملباتام  اوم  اىعادا ا واإلل 

 الالماءزا  يف اىندلات السب.  اسعدل عاي قلك من البياتات اىملدم  عن العملييلات (29  
ايييزداد ال يييدد اايييادا ذاإلاييي  إقا حمويييفنا إلييييو العملييياياا ال ييياديا عييين ا دايات اىنشيييرا داخييي  اوماتييي  ال امييي  لتمييي   (30  

 اىعادا 

تيوع  حممل السيع لاني الباي  عين العملياياا حسي  الوءالي   ملمفين لwww.uneval.org/evaluation/reportsاتديا  (31  
 ءالات مفعا  البا   حممل اىنطمل  حممل الباد حممل العمليي 

http://www.uneval.org/evaluation/reports
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  ملذييذا ا اييد ميين ،ااييق (32 "،اااييعاالتميي  اىعاييدا عاييي شييبف  ا تمتييت ملويي ا   ا لفمملتييي
 اب  هلذا اىطا  اوم  اىعادا اى   بالعمليي  مث  خطوا  و االاعج

ايييييجاي تملييليييو عايييي جملوعيييي  مييين اى ييييااري  ميييا مليف م دييي  ا ييياالتؤ اعومييييا اخعيييياي -46
  ملاشييياي إس حمل العغطيييي  ليسيييت ءا،يييي  لالايييعجاب  لاطابيييات مييين (33 االايييماتيجي  اَّيييددا بدمييي 

داخيي  اىندليي   ملاالحيين حمل المليييد الاإليسييل الييذي حيييد ميين العغطييي  الفا،ييي  ذييو تملييص اىييوايد  
ملااييزم حماضيياج يف تفييق الومييت حتداييد حممللواييات ااييعخدام اىييوايد الملاإلليي  لع زاييز جييودا العملييليياتؤ 

 ملبالعاو ا د من احعلاالت و ا اى دامي  
 

 ظما ج العمل  
 
اايعخدمت الوحيدات اىاءزاي  اويبي. ملال شياملل عنييد إجيااء ذيذا العملييليات خايطياج ميين  -47

 (34 الوتيفيييي  اىاءزايييي  ءاتييييت تفاييييا يف السيييينوات اوملسحييييني حمل  مليف ويييياقج ال ليييي  اىخعافيييي  
باجااء عدد ءبري من العملييلات عايي ايد خيرباء ااعشياياني خيايجيني مسيعملاني ءاتيت الوتياإلا 
اىاءزاييي  ملميييت إجيييااء ذيييذا االايييع ااا تسييييطا اييييطاا ءاماييي  عايييي ءييي  تملييياياا العملييييي  ملتعالييي  

النلييوقج الاإليسييل اىسييعخدم ذييو النلييوقج اىسيي مللي  الفامايي  عناييا  ملذنييا  بضيي   ااييعثناءات  مل 
ملويييلال االلعيييزام مب يييااري العملييييي  ملالدمييي   (35 اليييذي امليييوم ،ييييو اىوتفيييول بيييدملي مييييادي يف ا دايا

اى اسيييي  ملميلييي  العملييييي  عنيييد ال لييي  مييي. خيييرباء ااعشييياياني يف إجيييااء العملييييي   ملختعايييا وييياقج 
ليييات بسيييب  ا اجييي  إس ت زايييز ءفييياءا ال لييي  اىسيييعخدم  يف إدايا إجيييااء العملييييي  يف شيييا اىند

ااييييعخدام اىييييوايد ملحتسييييني ا ييييودا يف الومييييت الييييذي تففيييي  ،يييييو حماضيييياج ا يادايييي   اتدييييا اىا،ييييق 
 السادس( 

 
__________ 

  32) Barbara Crossette, “Is a Better United Nations system possible? Global Experts Respond to an 

Independent Survey”, 26 May 2014. Available from http://passblue.com/2014/05/26/is-a-better-

un-system-possible-global-experts-respond-to-an-independent-survey/.  

اايييل:  حم( ال يييا   ميييا  ايييعجااااؤ ملمييين حمبااذييياتسيييعخدم اىندليييات جملوعييي  مييين اى يييااري الخعيييياي العملييليييات اليييي (33  
مندليييي (؛  ج( الطايييي   20مندليييي (؛  ب( الطايييي  الييييداخال ميييين جاتيييي  ا دايا   20با  يييياي العنديلييييل  

مندلييي (؛  د( ممليييداي  17عنيييدما اوجيييد اتفييياحل باملتوءيييوو   عيييام ا يييايجل مييين جاتييي  ا ايييات اىا ييي  بشيييف 
مندلييي (  ملمشايييت اى يييااري اوخييياو اىطبملييي : تملييييي   12النشيييا   مندلييي (؛  ل( إمفاتيييي  تملييييي   14العلواييي   
(ؤ ملاالتسيييياحل ميييي. خطيييي  م اسييييات مندوميييي  اوميييي  9(ؤ ملمااعيييياا االجتاذييييات ال اىييييي  الناشييييت   10اىخييييا ا  

 ( 4(ؤ ملإمفاتي  تواي. تطاحل النشا  عاي حمااس العمليي   8اىعادا اوخاو  

لسيييطاا ذيتييات خايجييي  اهع امييد م اييا عاييي إجييااء العمليييي  ملإعييداد  العملييلييات ال ييادي تفايييا باجااإلاييا ختضيي. (34  
 تملاااا  ملايتب  اتعشاي ذذا الشف  من العمليي  يف اىاول باال،عملاي إس االاعملالل يف ب   ملتاإلا العمليي  

ميي.  اشييل  قلييك حتداييد االخع اذييات ملالع امييد ميي. ا ييرباء االاعشيياياني ملإدايا ال ملييود ملتندييي  إجييااء العمليييي ؤ (35  
إاالء اىااعاا الواجبي  لاايفي  العنديليل ملاهليفي  اى اسيل ملءيذلك اى يااري ملا طيو  العوجيايي  لوحيدات العملييي  

 مللفااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي ؤ ملولال ا ودا 

http://passblue.com/2014/05/26/is-a-better-un-system-possible-global-experts-
http://passblue.com/2014/05/26/is-a-better-un-system-possible-global-experts-
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 التوظيف والخوراء االستشاريون  
 
تملييلييياج يف الوتييياإلا اىاءزاييي   584 اتيييوس إدايا ملإجيييااء علاييييات العملييييي  البيييالغ عيييددذ -48

موتفيياج ،نييياج معفاأيياج ملمييداااج يف الوحييدات  160 لا يياد مييا 2013-2012 خييالل ،ييما السيينعني
يييياو  (36 يف اىاإلييي  ميييين مييييوتفل اىندلييي  0.18 واىاءزاييي ؤ ملمثيييي  ذيييذا ال ييييدد  يييي العملييلييييات  ملجته

 32 لا ييياد ميييا خبيييرياج ااعشيييايااج تشيييري العمليييدااات إس حمُنييي  ايييو،املل 989 تباالايييع ات  ايييدما
امليياب  مييا اىوتفييول ملا ييرباء االاعشيياياول  الييذان ا لفييولملتيفيي  بييدملام ءاميي   ملبييذلك اشييف  

ؤ (38 يف اىاإلي  مين ميوتفل اىندلي  0.3 ن( م ياج حممي  مي(37 ملتيف  مفا،ت  بدملام ءامي  192 نم
ؤ ملذيييل تسيييب  تملييي  ءثيييرياج عييين النسيييب  اليييي حمشيييايت إليايييا العملييياياا يف مثاتينيييات المليييال (38 اىندلييي 

،  إس خبييري ااعشييايي( يف مندوميي  يف اىاإليي   ملا ييدي ءيي  موتييا  با وييا 0.7 اىاوييلؤ ملذييل
اوم  اىعادا يف اىعواي   يو ثالثي  تملياياا تملييي  خمعافي  اوتيواع ءي  اينعني  ملذيذا اويميام اثي  
تملييييدااات مسييييعندا إس اى اومييييات اىعاحيييي  ملذييييل م اومييييات ليسييييت مسييييعملاا يف ءيييي  ا يييياالتؤ 

مي  تديااج لتدلي  اىعفامي  الييي ملتعطاي  تيوخل ا ديا يف تفسيريذا  ملذيذا النملطي  اىوجبيي  لاايذي ذا
 ااعات اومياج  8 نتشري إس حمل موتفل العمليي  ا لاول يف الوام. حمءثا م

 يف اىاإليي  ميين ملميعا  وتشييط  حمخيياو مع ييا  بييالعمليي  24  ملافياس اىوتفييول يف اىعوايي -49
أييييييري قلييييييك ميييييين حمتشييييييط  الامابيييييي  ملالباييييييوث ملا دايا االاييييييماتيجي ؤ ملاملييييييدمول الييييييدع  إس  حممل
ملييليييات الالماءزاييي  إس جاتييي  إجيييااء العملييييي   ملاعضيييلن اىا،يييق السييياب. م اوميييات عييين تطييياحل الع

اىايييام الييييي اضيييطا. هبييييا اىوتفيييول يف االاييييعجاب  لاطاييي   ملتعبيييياان اىندليييات يف تييييوع ملتطيييياحل 
ال ليي  يف حمتشييط  إعييداد تمليياياا أييري مع ييا  بييالعمليي   ملتعسيي  اى اومييات الييوايدا يف ذييذا اىا،ييق 

 تسييياي  الضيييوء عايييي حمل حتايييي  حمثيييا ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي  ملءفاء ييياؤ ملءيييذلك اواييي  برييعايييا يف
الوتيف ؤ انبغل حمل ارخذ يف ا سبال ذيذا ا لوعي  مين اوتشيط  اليي ت يزا تطيواا ثملا،ي  العملييي  

 يف اىندلات با وا،  إس إذداي تملاياا العملااا 
لعملييييدم يف جميييياالت حمخيييياوؤ ملذنييييا  ملبينلييييا حمحيييياا تملييييدم يف ب يييي  ا يييياالتؤ تفيييياملت ا -50

انبغييل المليييام بييو ميين حمجيي  تطييواا الوتيفيي  ملااييعلااي تملييدماا ملالناييوا هبيياؤ ميي. إاييالء  ممييا الفثييري
__________ 

وتفني ميين اىندلييات اىشييايء   ملاباييغ جملييوع تفيياليا اىيي 17اسييعند العااييي  إس البياتييات الفامايي  اىعاحيي  عيين  (36  
موتيييا  ملابايييغ جمليييوع  160لعغطيييي  تفييياليا  2013-2012دملالياج حمماافيييياج لافيييما  534 711 127 يييو 

 دملالياج حمماافياج  21 856 019خبرياج ااعشايااج  989تفملات ا رباء االاعشاياني البالغ عددذ  

توجيد  ملال اىاإلي  مين ميوتفل اىندلي  يف  0.3مث  اىوتفيول اىفيا،تول اىعفاأيول ملا يرباء االاعشياياول حممي  مين  (37  
 1981 عييام يف اىاإليي  يف 0.7حمي م ييااري لعمليييي  ذييذا النسييب   أييري حمل ذييذا النسييب  حمميي  ميين النسييب  الييي باغييت 

 حمعالا  36جاء يف الفملاا  ما حس 
ا اع اييق ،يليي 2012 عييام مثيي  قلييك تملييداااج إمجالييياج عاييي حمايياس اويمييام اىعاحيي   ملا علييد ا سيياب عاييي بياتييات (38  

موتفيييياج  ال اشييييل  قلييييك إدايات اوماتيييي  ال اميييي  تدييييااج ل ييييدم إدياجاييييا يف  52 915بيييياىوتفني البييييالغ عييييددذ  
 الدياا ( 
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اىااعاا الواجب  لادملي الذي مفين حمل ت دايو يف ت زايز ، اليي  مندومي  اومي  اىعايدا ملاايعدامعاا  
ذييييات بشيييرل حتسييييناا  ملا ااييي  يف ملتيييربا اومسيييام العاليييي  مسيييعواات تطيييوي الوتيفييي  ملتطيييا  تو 

ذييييذا ال ييييدد ذييييو اوخييييذ بييييينا  حمءثييييا تفييييامالج اتطالميييياج مييييين ُنيييي  ااييييماتيجل وفيييي  ملموااتييييي  
اومللوايات ملحتدايد الووي. اليذي مفين ملتيفي  العملييي  مين ت زايز ميلعايا اىضيا،  ملدمليذيا يف دعيي  

  (39 عاي مفمحل  احل العنلي "مندوم  اوم  اىعادا الي ذل حالياج 
  

األ اء  لققى المسققتو  التنظيمققي: األظمققاط السققا دة بققيت المنظمققات والتواينققات  -باء 
 بينها
  

: قطعققت وظيفققة التقيققيم المركزيققة فققي كققل م سسققات منظومققة األمققم 2 جاالسققتنتا  
المتحقققدة أدقققواوا  ها لقققة فقققي المسقققتو  العقققام للتطقققور مقققت حيققق  تلويقققة المعقققايير المحقققد ة 

أي ا وققققار الم سسققققي؛ واألهميققققة التقيققققيم العاليققققة األثققققر )للماوظققققات األساسققققية لوظيفققققة 
ريقر أن هنقا  واالسقتعدا  لمواجهقة التحقديات النادقئة؛ واالسقتقًل؛ والوقو ة؛ والفا قدة(.

ا تًفات ملموسة بيت المنظمات فقي مسقتو  تطقور تلقظ الماوظقات ووويعتهقا. واسقتنا ا  
ت قنيف المنظمقات إلقى أربقع إلى مسقتو  التطقور ووتيرتق  فقي مختلقف الماوظقات، يماقت 

 التطور. أو مومو ات مت حي  مستو  النات
افشييا العااييي  العييايخيل لنشييوء الوتيفيي  اىاءزايي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييدا الييي ا ييود  -51

إقا ءاتيييت  ميييا عييين تمليييدم يف مسيييعوو اءعليييال تطيييوي تنفييييذ اليييند :  حم( 1977 عيييام تايخيايييا إس
 إقا ءاتييت معطييويا مللفناييا خم  يي  مييا يف ماييدذا؛  ب( االييت ملمييا تديي  الوتيفيي  ميييد العطييواا

إقا ءاتييت معفامايي  بشييف  جيييد ملتعملييدم  ييو مسييعواات حمعايييي  مييا  ج( حممل نيياي إدماجاييا؛ حممل
ميين تنفيييذ الييند  مللييدااا مندييوي ااييماتيجل حمملايي. ملمنفييعح عاييي ا ييايج يف ت زاييز جييودا ملتيفيي  

 العمليي  ملحمييعاا ملحمثاذا 
ذيييو ملاويييح مييين اىا،يييق الثيييامن ملمييين اودلييي  اىعناماييي  عييين  ءليييا ملاشيييري اجتييياا البياتييياتؤ -52

خمعايييا اىسييي مللني يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا اليييذان شيييايءوا يف تطيييواا الوتيفييي  اىاءزاييي ؤ إس حمل 
افيين اسييري بييوتريا ملاحييدا ميين حييي  ايياععو ملحجلييوؤ ملإس حمل الوتيفيي  مييات بفييمات  مل العطيواا

ا الوتيفيي  اىاءزايي  مييد تسييايع يف منع ييا ال ملييد اوملل ايياد ا حاليي  ميين الاءييود  ملابييدمل حمل تطييوا
اايييل:  حم( اليييد،. بملييوا  يييو اىسييياءل  عييين النعييياإل   مبيييا ميين المليييال ا يييادي ملال شييياان ملايتييب  قليييك

الفياحل اليذي حمحدثعيو مندومي  اومي  اىعايدا؛  ب( االاع ااويات اليي حمجا يا ملحيدا  حممل ملالمليل 
ذييي  بشييرل إتشيياء ملتيياإلا لاعمليييي  ب ييا  الندييا عيين العفعيييق اىشييمء  لااوءليي  ملالامابيي  ملالعو 

ذيييغا حجييي  اىندلييي ؛  ج( تطيييواا مانييي  العملييييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا حتيييت مييييادا ،اايييق 
__________ 

  39) Bruce Jenks and Bruce Jones, “United Nations Development at a Crossroads”  ؤ ماءييييييييييييييييييييييييييييز 2013ؤ
 الع املل الدملوؤ جام   تيواوي ( 
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  ملتشييييف  ذييييذا (40 2005 عييييام اوميييي  اىعاييييدا اى يييي  بييييالعمليي  ملإذييييداي مواعييييدا ملم ييييااريا يف
تسييييا   ءلييييا  العمليييييي  ملالامابيييي  عايايييياؤالملواعييييد ملاى ييييااري إ يييياياج م اسييييياج مناجييييياج لعطييييوي ملتيفيييي  

مبيييييييدخالت يف اى يييييييااري اىسيييييييعخدم  لعوجييييييييو العاايييييييي  الشيييييييام  لوتيفييييييي  العملييييييييي  يف الديااييييييي  
  (41 ا الي 
باىسييعوو ا يياو لاعطييويؤ ااييعند تمليييي  اىفوتييات إس مملييياس الع يينيفات  اع اييق ،يلييامل  -53

ميييين مخسيييي  مسييييعواات ممفنيييي   حمدتييييااؤ ملمييييي  العملييييدم عاييييي حمايييياس ااسييييا  3 لالييييوايد يف ا ييييدمل 
الءعلييال وييو الوتيفييي  ميين حييي  مفوتا يييا ا لسيي   ملمفيين الاجيييوع إس تفاذييي  عيين حماييياوب 
العملييييي  يف م يييفو،  النضييي  اليييي ملوييي عاا ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  يف اىيييواد الداعلييي  يف اىومييي. 

 ا لفمملو لاوحدا 
  3 لا دمل   

 يات النات(مستو  تطور وظيفة التقييم المركزية )مستو 
  

مسعوو  حممل النض مسعوو 
 العطوي

تطاحل 
 ملذا اووا  يف حتمليق اى ااري اَّددا* الديجات

 1 واىسعو 
 بداإلل

 منخف  جداج 

1-2 
 
 

ملجيود  حممل ا رب عن عدم ملجود حمي مسعوو من العطيوي يف مفوتيات النديام
مسيييعواات بداإليييي : يف حم،ضييي  اوحيييوال تباييي  اىندلييي  عييين ءيفيييي  إتشييياء 

 ملالنعاإل  اىعوم   ملالند  ملاآللي  ملذيف  ا دايا اىطاوب ملتيف  

 2 واىسعو 
 خم ص
 منخف 

3-4 
 
 

تدام العمليي  خم ص: توجد ب   عناذا مين خمعايا مفوتيات الوتيفي ؤ 
اييدعلاا إ ييياي م اسيييل ويييدد حتدايييداج  ال حممل مللفناييا ليسيييت معسيييمل  اامييياج 

 جيداج 

 3 واىسعو 
 منعد  مليملتي 

 معوا *

ويييييددا بشيييييف  جييييييد: توجيييييد تيييييدابري يإليسيييييي  مل لييييييات ىخعايييييا الوتيفييييي   5-6
ا د العنفييذ خم  ياج مللفنيو حمذيبح يملتينيياج ملمسيعملااج توعياج ميا   ململ اىفوتات

ملان ييي  المءييييز عايييي ت زايييز العفامييي  ملا يييودا ملإويييفاء ال يييف  اى اسيييي  
 عاي ال ناذا  ملبذلك ،ال الوتيف  تعجو يف اوأا  إس الداخ  

 4 واىسعو 
 ني ملت زاز االاعخدامالعاس
 ماتف.

حتمليييق م دييي  العفامييي  ملإويييفاء ال يييف  اى اسيييي  عايييي عناذيييا اىفوتيييات  7-8
ملحتيييول تاءييييز العاسيييني  يييو ت زايييز حمثيييا المليلييي  اىضيييا،  بالنسيييب  لالندلييي ؤ 
ملءذلك مندوم  اوم  اىعادا ءف   ملاوجو اذعلام معزاايد إس الشيااءات 

 اءا ملاالاعدام  ملاوثا ملالطاحل البداا  لع زاز الف الي  ملالفف

__________ 

  www.uneval.orgاتدا  (40  

اى يااري اوخياو ذييل اى يااري اىسيعخدم  حماضيياج يف حمه يا اىملايتي  اى يايايي  لالندليات اىع يددا او يياا  عنيد تمليييي   (41  
 م اسات مندوم  اوم  اىعادا 
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مسعوو  حممل النض مسعوو 
 العطوي

تطاحل 
 ملذا اووا  يف حتمليق اى ااري اَّددا* الديجات

 5 واىسعو 
 العجداد
 ءبري جداج 

يف ذييذا اىاحايي  ان يي  المءيييز عاييي الوتيفيي  باععبايذييا عن ييااج يإليسييياج يف  9-10
مندوميييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا ملعاييييييي  مليف العغيييييييري عاييييييي اىسييييييعوو العنديلييييييل

ال اىييييييي   ملاعجييييييو المءيييييييز حماضيييييياج إس  حممل ا مايلييييييي  حممل اىسييييييعواات الو نييييييي 
اىساي  يف حمحدث حماالي  العمليي  ملمواذا  ت زاز ميل  العمليي  عاي ءا،ي  
اىسييعواات بطاامليي  معفامايي   اىندليي ؤ ملمندوميي  اوميي  اىعاييداؤ ملاىسييعوو 

 ال اىلؤ ملاىسعوو الو  ( 
  
ملابييييني الشييييف  الثيييياو حمدتيييياا ءيفييييي  ت يييينيا اىندلييييات الثليييياو ملال شيييياان اىشييييايء  يف  -54

 "العطيوي ال يام"ملحدا العفعيق اىشمء  إس حميبي. جملوعيات خمعافي  عنيد ا في  عايايا مين حيي  
 لوتاإلا العمليي  الفادا  يف ء  مفوتات الوتيف  

  2  الشف  
لمركزيقة فقي المنظمقات القمقاظي والعشقريت المستو  العقام الكتمقال ظمقو وظيفقة التقيقيم ا

 المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة
    

  

 المومو ة األولى

ال إلى قققققاالظتق
 3المستو  

 الرابعةالمومو ة  القالقةالمومو ة  القاظيةالمومو ة 
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ؤ تشيل  اىالميح البياياا 2013 عيام تاخيص حالي  اىندليات يف ءي  جملوعي  يفملعند  -55
 اال:  ما الاإليسي  ملالسلات اىليزا

تشيييل  تسييي. مندليييات ملوييي ت ملحماسيييت بشيييف  جييييد م دييي  اليييند  ا لوعييي  اوملس  • 
ملالسياايييات اىعوم ييي  ليييدع  ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي   ملتمليييي  ذيييذا اىندليييات باععبايذييييا 

اىاإلييي  مييين معواييي  مسيييعوو النجيييا  يف تابيييي  اى يييياي اَّيييدد ىفوتيييات يف  65 تحململييي
الوتيفييي   ملافلييين العايييدي اليييذي تواجايييو حماااييياج يف ءيفيييي  ت زايييز اايييعخدام منعجيييات 

اشييل  حمداء دملي يإليسييل يف العغايي   مبييا العمليييي  ملحمثاذييا ملاىوااتيي  بييني الطابييات اىعزااييداؤ
ملاىندليات اىنديجي  يف ذيذا ا لوعي  ذيل عاي العايداات العنديليي  ملال اىيي  الناشيت   

يف اواييياس ذيييناداق ملبييياام   مخسييي ( ملمندليييات ليييدااا ملتييياإلا ماءزاييي  ماإللييي  بيييذا ا 
معواييييط  ا جيييي   اييييت(  ملاالحيييين حمل مسييييعوو تطييييوي  حممل  اييييب.(ؤ ملمندلييييات ءبييييريا

ال يييييناداق ملاليييييربام  افيييييل بالعوم يييييات تديييييااج لعايخيايييييا الطواييييي  يف ال لييييي  ا وييييياإلل مييييي. 
الييذان اطابييول إجييااء تملييلييات لالشييايا. اىلوليي   بيييد حمتييو ميين اىايي  ا شييايا الشيياءاء 

افشييا عيين حمي ،يياملحل مالوايي  يف مسييعوو العطييوي بييني  ال إس حمل العااييي  ا ح يياإلل
ال ييييناداق ملالييييربام  ملالوءيييياالت اىعخ  يييي   ملتفيييياس اىندلييييات الييييي تنييييديج يف ذييييذا 

ميوتفل الفتي  الفنيي  يف الاتي  الوتيفيي   ا لوع  موايد ذاإلا  لاعملييي  ملليدااا الفثيري مين
 ال ايا 

تشل  ات مندليات ملت فيق مسيعوو معوايطاج مين العطيوي يف ملتيفي  ا لوع  الثاتي   • 
العملييييي   ململوييي ت ذيييذا اىندليييات عيييدداج ءبيييرياج مييين اليييند  ملالسياايييات اىعوم ييي  ليييدع  

اال  مييا ميي   ملبييذلكتييدخ  مجي يياج  ييوي العنفيييذ الفا مل ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي ؤ مللفناييا
ملا مييين العطيييوي يف عالمءييييز الاإليسيييل لاوتيفييي  اىاءزاييي  من يييباج عايييي حتملييييق مسيييعوو مسييي

وييلال تاءيزذييا اىنفييعح عاييي ا ييايج لع زاييز  حممل حمثاذييا حممل العنفيييذ ملليييق عاييي ااييعخداماا
المليليي  اىضييا،  لاعمليييي   ملحململييت مندلييات ذييذا ا لوعيي  إمجيياالج مسييعوو معواييطاج ميين 

 يف اىاإلييي  ميين اى يييااري اىعوم يي  يف الديااييي  لفيي  مفوتا يييا ا لسييي   56  ابييياوداء يف ت
تفييياس ذييييذا ا لوعييي  مييييوايد ءبييييريا لاعملييييي   ملاالحيييين حمُنييييا باىملايتييي  ميييي. ا لوعيييي   ملال

 اوملس تسعخدم عدداج ءبرياج من ا رباء االاعشاياني  جااء ال ل  
ياييييييا ب ييييييد ءيييييي  جملوعيييييي  الييييييند  توويييييي. ، مل تضيييييي  تسيييييي. مندليييييياتا لوعيييييي  الثالثيييييي   • 

عاييي  ييو  حممل ت ليي  بفاميي   امعاييا ال ملالسيااييات اىعوم يي ؤ ملحييا تاييك الييي ملويي ت
معفامييي   ملاملييي  حمداء اىندليييات يف ذيييذا ا لوعييي  عييين اىسيييعوو اىعواييي  مييين حيييي  

ااييييل:  حم( اىندلييييات ال ييييغريا  الييييي تمليييي   مييييا النضيييي   ملاايييييلن عاييييي ذييييذا ا لوعيييي 
 دملالي حمماافيييل( اىشيييمء  مييي. ملحيييدات مااج ييي  ا سيييابات ماييييول 300 نميزاتيعايييا عييي

ملحيدات ا دايا اليي ت يا  مسياإل  السياايات ملالعخطيي ؛  ب(  حممل ملحدات الامابي  حممل
الييي تواجييو تفييق العاييداات  حممل اىعواييط  ا جيي  اىشييمء  حماضيياج  حممل اىندلييات الفبييريا
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 40 ومعوايي  ملتباييغ تسييبعالييي تواجااييا اىندلييات ال ييغريا  ملاوداء يف ذييذا ا لوعيي  
 اال عاياييا مطيي. شييو   وايي   ييو تطييواا الوتيفيي   ملمييا حمميي  ميين اىعوايي ؤ حممل يف اىاإليي 

اوجييييد لييييدو اىندلييييات يف ذييييذا ا لوعيييي ؤ باىملايتيييي  ميييي. أريذيييياؤ عييييدد ءبييييري ميييين  ملال
(  جيييييااء 2-إس مييييد 4-اىييييوتفني يف الاتيييي  الوتيفيييييي  ال الييييي  ميييين الفتييييي  الفنييييي    

 العملييلات 

تشيييل  االحتييياد الربايييدي ال ييياىلؤ ملمندلييي  السيييياح  ال اىيييي ؤ ملاالحتييياد لوعييي  الااب ييي  ا  • 
ملتيفيي   تهنشيير ب ييد ململ الييدملو لالت يياالتؤ ملمفعيي  اوميي  اىعاييدا  ييدمات اىشييايا. 

لييوحن  ملءلييا تمليييي  ماءزايي  م اسييي  بييالاأ  ميين ملجييود ب يي  اوشييفال اومللييي  لاعمليييي  
حتييييياد اليييييدملو لالت ييييياالت ملمندلييييي  السيييييياح  ال اىيييييي  حمعيييييالاؤ بيييييادي اال 43 ايف الفمليييييا 

 ب لايات لعطواا ملتيف  وددا 
مللاا يول عايي م اوميات إويا،ي  عيين االخعال،يات بيني اىندلياتؤ ااجيي الاجييوع إس  

 اىواد الداعل  يف اىوم. ا لفمملو لوحدا العفعيق اىشمء  
المشقققتركة مقققع وحقققدات : تاشقققف األ لقققة  قققت أن وظقققا ف التقيقققيم 3 جاالسقققتنتا  
المدموقة مقع وحقدات ا  ارة التنفيذيقة متخلفقة  مومقا   قت الركقب فقي مسقتو   أو الرقابة

التطقققور. ويإللقققب  لقققظ ب قققفة  القققة  لقققى المنظمقققات ال قققإليرة حيققق  قيقققو  المقققوار  فقققي 
ً  وراء ادترا  الوظيفقة فقي ماقان واحقد مقع وحقدات أ قر . ريقر أن  المنظمة تشال  ام

فققي قيققو  الحوققم. وتشققمل معققايير  أو واء فققي االدققترا  فققي الماققانهنققا  اسققتقناءات سقق
النوققققاح وجققققو  هياققققل للحوكمققققة وا  ارة يققققدر  القيمققققة االسققققتراتيوية والقيمققققة الماققققافة 

 للتقييم بالنسوة لسا ر وظا ف الرقابة، وتوفير موار  كافية وومان جو ة التقييمات.
ميين اىندلييات الييي لييدااا ملتيفيي   مندليي  24 لملابييني العااييي  ا ح يياإلل الييذي تنييامل  -56

تمليي  ماءزا  حمل الوتاإلا الملاإللي  بيذا ا حمءثيا تطيوياج مين الوتياإلا اىشيمء  مي. ملتياإلا حمخياو؛ 
ملاىندلييات الفبييريا ملاىعواييط  ا جيي  حمءثييا تطييوياج ميين اىندلييات ال ييغريا  ملاعبييني بالعيياو عنيييد 

 الييييي اباييييغ حمدا ذييييا مسييييعوو معواييييطاج اىندلييييات العسيييي. اىنديجيييي  يف ا لوعيييي  الثالثيييي  الندييييا إس 
حمل ليييييدااا مجي ييييياج ملتييييياإلا تملييييييي  ماءزاييييي  مشيييييمء : مخيييييق مييييي. ا دايا ملحميبييييي. مييييي. منخفضييييياج  حممل

ملحييدات الامابيي  اوخيياو  ملتشييل  ذييذا ا لوعيي  اييت مندلييات ذييغريا  تمليي  ميزاتيعاييا السيينوا  
 حمدتاا ترثري ذذا العفاع   4 لمايول دملالي حمماافل(  ملابني ا دمل  300 نع
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  4 لا دمل   
مسققتو  تطققور وظيفققة التقيققيم حسققب حوققم الميزاظيققات السققنوية ا جماليققة للمنظمققات 

 وموقع وظيفة التقييم المركزية
  

 ءبريا معواط  ذغريا 
 الاتب  اىندل  الاتب  اىندل  الاتب  اىندل 

 ماإلل  بذا ا

مفعيييييييي  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 اى   باىخديات ملا ام 

 مندلييييييييي  ال لييييييييي  5.2
 الدمللي 

 607 باتام  اوأذا  ال اىل 6.7

باتييييييييييام  اوميييييييييي   6.4 اليوتيدمل
 اىعادا لابيت 

باتييييييييييييام  اوميييييييييييي  اىعاييييييييييييدا  5.8
 ا واإلل

7.1 

ذيييييييندملحل اومييييييي   6.4 ذيت  اوم  اىعادا لالاحما
 اىعادا لاسفال

 6.3 اليوتيسيا 6

باتييييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
 لالسعو نات البشاا 

 5.9 اوأذا  ملالزياع مندل     4.2

 

مشمء  م. 
 ا دايا

 ماءز العجايا الدمللي 
 

باتييييييييييام  اوميييييييييي   4.9
اىعاييييدا اىشييييم  

 اى   با ادا

مفووييييييييييي  اوميييييييييي  اىعاييييييييييدا  5.3
 لش ملل الالجتني

3.8 

  4.4 اوملتفعاد

 

مشييييييييييييييمء  ميييييييييييييي. 
الاماب  مااج ييييييييييييييي  

 ا سابات

خيييييييييدمات الامابييييييييي  مفعييييييييي   6.1 اليوتسفو 3.7 اىندل  البااا  الدمللي 
 الداخاي  يف اوم  اىعادا

6.2 

اىندلييييي  ال اىيييييي  لتيذييييياد 
 ا وا 

 4.7 مندل  ال ا  ال اىي  3.4 اوملتاملا 3.5

مندليييييييي  الطييييييييريال اىييييييييدو 
 الدملو

اىندلييييييي  ال اىيييييييي   3.9
 لالافي  الففاا 

5.2  

الوءاليييييييي  الدمللييييييييي   
 لاطام  الذيا 

5.9 

 
 
 

 = حمم  من اىعوا  ملمنخف  4.9-3   من اىعوا  ملماتف. = حمعاي8-6.1 = معوا 5-6
   
تشييري إس حمل عييامال ا جيي  ملاىفييال مفييامن تفييوحل أييري حمتييو ميين اىايي  مالحديي  ملجييود  -57

تطيواا ملتيفي  ي،ي ي  اىسيعووؤ حيي  توجيد اايعثناءات يف ءاعيا  دمللحمي مناليا  حيول ال اىشم 
ا ييالعني  ملعنييدما تسييعثلا اىندلييات ال ييغريا يف الوتيفيي   بييدع  جيييد ميين اىيزاتييي ؤ ملبااييعخدام 
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عيييدد م مليييول مييين ميييوتفل العملييييي  مييين الفتييي  الفنيييي  ملمييين الاتييي  ال ايييياؤ ملباتبييياع ي اييي  ملاويييا  
( مثالييييا يف حاليييي  ذيتيييي  اوميييي  اىعاييييدا لالسيييياملاا بييييني لييييدمليذا ملميلعاييييا اىضييييا،  ملدعيييي  اىندليييي 

ا نسييني ملافييني اىيياحما  ذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحما(ؤ ملمندليي  اوميي  اىعاييدا لاعنلييي  ال ييناعي  
 اليوتييدمل( ملمفعيي  اوميي  اىعاييدا اى يي  باىخيديات ملا اميي  يف ا لييوععني اوملس ملالثاتييي ؤ ،ييال 

 ايييييي   ملباىثيييييي  ،ييييييال اىندلييييييات الفبييييييريا ملاىعواييييييط  ا جيييييي مسييييييعوو العطييييييوي ازاييييييد عاييييييي اىعو 
الفياتييياتؤ مثييي  مفعيييي  خيييدمات الامابيييي  الداخايييي  ملمندليييي  اومييي  اىعاييييدا لامبيييي  ملال ايييي   حممل

ملالثملا،يييي   اليوتسييييفو(ؤ حييييي  تشييييم  الوتيفيييي  يف اىفييييال ميييي. ملحييييدات حمخيييياو مللفناييييا ت ليييي  
اىييوايد  حممل بملييدي م ملييول ميين اىييوتفنيب يويا منف ييا  عيين ملتيياإلا الامابيي  اىشييمء  م ايياؤ مييزملدا 

ا ءيييد ءيييذلك حمل جمييياد االشيييما  يف اىفيييال لييييق  ميييا ملاعجييياملا حمدا ذيييا اىسيييعوو اىعواييي ؤ ملذيييو
 ال ام  اَّدد الخنفاا مسعوو اوداء 

ملاشيييري حتايييي  ال وامييي  العوويييياي  إس حمل اىشيييفا  يف الوتييياإلا اىشيييمء  مييي. مفاتييي   -58
تع ايييق بفمليييدال ذواييي  ملتيفييي  العملييييي   ملاشيييري العاايييي  إس حمل قليييك الامابييي  يف ب ييي  اىندليييات 

اشيل  ميديا الوتيفي  عايي العفييا ملماملتعايا يف م ا ي   مبيا حييد مين المليلي  اىضيا،  مين العملييي ؤ
حمل  لييات ويلال ا يودا ملت زايز ا يوداؤ مثي   ءليا  العغيري ملت زاز ثملا،  العمليي  ملاىندل  اىع الي  

مليييييي  تمليييياياا ا ييييوداؤ وييييي يف  حماضيييياج يف عييييدد ميييين حيييياالت الوتييييياإلا ااع ااوييييات اوميييياال ملت
مفين حمل ا يرب عين اخنفياا االايعثلاي يف الوتيفي   ملباىثي  ،يال  ميا ال غريا مل حممل اىشمء ؤ ملذيو

 مفييييين ويييييلاُنلا اامييييياج ول ذيييييذا اىندليييييات ال حممل ذيييييويا الوتيفييييي  ملميلعايييييا اىضيييييا،  ويييييدملدال
تنامشييييو يف ال ييييادا  ملحمشيييياي  ملال ااج ايييينوااج ءييييامالج عيييين العمليييييي تملييييدم إس ذيتعاييييا العشيييياا ي  تملاايييي ال

العاايييي  ا ح ييياإلل إس حمل ذيييذا اىنامشييي  مييي. اهليتيييات الامابيييي  تشيييا  ثبعيييت حمييعيييو الفيييربو يف 
م دييي  ا يييياالت تييييدم  م اومييييات عيييين العمليييييي  يف  مليف ويييلال إبييييااا ذييييويا الوتيفيييي  ملتطويذييييا 

تشيييط  الامابيييي  اوخييياو  ملانبغيييل حمل ت خيييذ ذيييذا العملاايييا السييينوي إس جاتييي  م اوميييات عييين او
ال وامي  يف االععبياي لع زاييز ميديا ملتيفي  العمليييي  ملإبيااا ذييوي ا يف ءي  اىندليات الييي توجيد ،ياييا 

 ملتيف  تمليي  مشمء  
عييدم  حممل ملخال،يياج لاعوم يياتؤ افشييا العااييي  عيين اخنفيياا مسييعوو ااييعخدام العمليييي  -59

ملتييياإلا العملييييي  اىدجمييي  مييي. ملتييياإلا ا دايا اوخييياوؤ مثييي  ملجيييود مندلييي  مع الييي  ياايييخ  يف 
العخطيييييي  االايييييماتيجل ملالبايييييوث ملا دايا ال امييييي   ملتفيييييما ذاتيييييال السيييييلعال يف ءثيييييري مييييين 

حتملييق بالضييامليا  ال اوحيييال  وييا،  ميليي  لعاييك الوتيياإلا اىشييمء   أييري حمل اىندلييات اىشييمء 
مندلييي  اليييع ا  بديجييي  مالواييي   حممل   العملييييي يف اايييادا تطيييواا ثملا،ييي حممل ديجيييات حمعايييي يف العمليييدم

افشيا حتايي  وي  جواتي  المليوا ملالضي ا يف تايك الوتياإلا عين حمي وي   ملال داخ  اىندل  
 بوجود ُن  خم ص يف ملتيف  العمليي   لاوح ما حتداد اومللوااتؤ ملذو حممل مالوس لالتساحل

 ف  ملاي دي تنفيذ العوذي  الوايدا حمدتاا إس حتسني ، الي  الوتي -60
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  1 ةالتولي
ينوإلققي للر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة األمققم المتحققدة التققي تاققون فيهققا  

متااملققة مققع  أو وظيفققة التقيققيم المركزيققة مشققتركة ومتااملققة مققع الوظققا ف الرقابيققة األ ققر 
وظقققا ف ا  ارة التنفيذيقققة، تعزيقققز الوظيفقققة ووقققمان جو تهقققا وظزاهتهقققا ولقققورتها وقيمتهقققا 

 الماافة.
  

 ماوظات الوظيفة: جواظب القوة والتحديات والقيو  العامة -جيم 
  

الويئققة التماينيققة، : مسققتو  التطققور بققيت الماوظققات األربعققة للوظيفققة )4 جاالسققتنتا  
فقققي المنظمقققات األربقققع والعشقققريت هقققو ظفسققق  تقريوقققا ،  (واألهميقققة، واالسقققتقًل، والوقققو ة

 فقققي مقيقققاس تقيقققيم مسقققتو  الناقققت. ريقققر أن  لقققظ "متوسقققطة"ولقققنفت كلهقققا فقققي مرتوقققة 
ينطو   لى الماون الخام ، وهو فا قدة الوظيفقة، مقع التركيقز  لقى اسقتخدام التقيقيم.  ال

ومسققتو  التطقققور فقققي هقققذا الماقققون مققنخفم كقيقققرا  و ون المتوسقققط فقققي مقيقققاس التقيقققيم. 
عف فققي وتًحققع  مومققا  فققي كققل ماققون جواظققب للقققوة والاققعف. ويعوققر ظمققط القققوة والاقق

 كقيققققر مققققت األحيققققان  ققققت ا ققققتًالت فققققي النظققققام، وقيققققو   امققققة وتوققققايت فققققي ظظققققم القيمققققة
  وامل المخاورة التي يمات أن تاون مشتركة بيت المنظمات. أو

ملا يرب الشيف  الثاليي  حمدتياا عيين االايعنعاج اليوايد حمعييالا ملابيني مسييعوو تطيوي اىفوتييات  
 ا لق لاوتيف  

  الشف  الثال   
   وظات التقييم الخمسة ومتوسط  رجة كل منهامستو  تطور ما
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ملااييييييعناداج إس حتاييييييي  النعيييييياإل  اىع امليييييي  مواتيييييي  الملييييييوا ملالضيييييي ا يف ءيييييي  مفييييييول ميييييين  -61
اىفوتييات ا لسيي ؤ  احييت اىالحدييات ملاالاييعنعاجات العالييي  بشييرل ءيي  مفييول ميين مفوتييات 

 الوتيف 
  

  1 نالماو   
 الم سسي، وظُظم الد مالويئة التماينية، وا وار 

  
حييا يف تديي  العمليييي      "قءييات ملحييدا العفعيييق اىشييمء  بالف يي  يف تملااييا اييابق حمتييو  -62

مفين حمل تينجح بيدملل الطاي  ملاليدع  الاااي  مين  ال الي تنطاق مين تيي  ايايل  ملت يل  ب نااي 
مفناييييا  ال ءلييييا   اهليتييي  الاإلااييييي  ملاهليتيييي  العشييياا ي  ملميييين ا دايا ملاىييييوتفني عاييييي تطييياحل اىندليييي 

  "(42 البملاء بدملل إ اي م اسل ودد لاسياااتؤ ملاى ااريؤ ملمواعد الا ب ؤ ملاىملاايق
جواتيي  الملييوا ملالضيي ا تب يياج لال شيياات الييي جيياو تملييلاييا يف ذييذا  5 لملابييني ا ييدمل  -63

 اى شا  مل،يلا اال ماخيص لاعاايي  اليذي تنياملل ب ي  اوويا  الاإليسيي  اىنبثملي  عين تعياإل  ذيذا
 اىفول ملاالاعنعاجات الي ق العوذ  إلياا 

  5 لا دمل   
 جواظب القوة والتحديات -الويئة التماينية 

  
 ت ترخا إحااا تملدم ،ياا جماال حمحاا تملدم ،يااجماالت 

  ميييين ذيتييييات ا دايا شييييرل العمليييييي  بالوالاييييات الملاايات
 ملاهليتات العشاا ي 

 ملاىس ملليات اَّددا ذيف  ا وءل  ملاىساءالت 

  دملي اليييييييييييدملل اوعضيييييييييييياء اهليت  العشييييييييييياا ي   مييييييييييييد،وعاج
 باىساءل (

  اياا  تمليي  تغطل مواعد ملم ااري ،اايق اومي  اىعايدا
 اى   بالعمليي 

  االاع ااا الدمليي لعنفيذ السياا  ملإدخيال تنمليايات
 عاياا

  ااعخدام اىوايد أري اواااي  لدع  تنفيذ الربام 

 اايييييق اومييييي  اىعايييييدا اى ييييي  بيييييالعمليي   مواعيييييد ملم يييييااري،
 ملتطبيملاا ملتفييفاا

 ءفاا  اىوايد 

 إ اي م يايي ودد لعوجيو خت يص اىوايد 

   الييييييدملي المليييييييادي لييييييإلدايا ال ايييييييا ملميليييييي  العمليييييييي
 ملالمملا  يف اىندل 

   تاايي  جييذملي الثملا،يي  العنديلييي  ميين حمجيي  النعيياإل
 ملاىساءل  ملالعمليي  ملالع ا  يف اىندل  

 ملاالاماتيجي  الملاإلل  عاي اىندل  الا ا   

   اىواءمييي  مييي. اييياإلا تدييي  اى ا،ييي  ملالاماب  اىااج ييي
العاالفيييييييات  - ملالعفعييييييييق ملدعييييييي  اختييييييياق المليييييييااي

 االاماتيجي  حام 

  

__________ 

  JIU/REP/85/10حال  العمليي  الداخال يف م اسات مندوم  اوم  اىعاداؤ  (42  
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  ور الدول األ ااء والواليات والسياسات  
 

: يوقققدو أن اسقققتمرار الطلقققب الققققوي سقققوب ر يسقققي وراء زيقققا ة  قققد  5 جاالسقققتنتا  
المنظمققات التققي لققديها ظظققم وسياسققات راسققخة للتقيققيم. وينوققع هققذا الطلققب المسققتمر فققي 
معظمقق  مققت هيئققات ا  ارة. ريققر أظقق  أ   بوظققا ف التقيققيم إلققى التركيققز أساسققا   لققى تلويققة 
الطلققب  لققى المسققاءلة. وأ   أياققا  ووققع سياسققات للتقيققيم  لققى أسققاس قوا ققد ومعققايير 

تقييم إلقى تعزيقز التطقوير. ويإللقب أياقا   لقى تلقظ القوا قد فري  األمم المتحدة المعنقي بقال
 والمعايير هيال تحرك  المساءلة.

ل بيييت مييياايات ا ل يييي  ال امييي  ملالوالايييات العنديليييي  ملالسياايييات دملياج يإليسيييياج يف ملوييي.  -64
ا  يياي اى اسييل لاعمليييي   ملذييدي عييدد ءبييري ميين المليياايات الييي ا ييود تايخياييا إس مثاتينييات الملييال 

ؤ ذيديت ثالثي  مياايات بشيرل ملتيفي  2013 عيام حيا 2000 عيام اول  ملخالل الفما ميناى
   ملماميييييت اليييييدملل اوعضييييياء بيييييدملي ذيييييام ايييييواء يف توجييييييو ذيييييياأ  ايااييييي  العملييييييي (43 العملييييييي 

 تنفيييييذذا  ملاشيييييري العااييييي  إس اخنفييييياا مسيييييعوو تطييييوي ملتيفييييي  العمليييييي  يف اىندليييييات اليييييي حممل
بيدملي ميوي  أيري حمل اليدملل اوعضياء يءيزت حمءثيا عايي اىسياءل  تشاي  ،يايا اليدملل اوعضياء  ال

عييين النعييياإل  ملاايييعخدام اىيييوايد مملابييي  اوذيييدا  اوخييياو لوتيفييي  العملييييي ؤ ملاعسييي  ذيييذا المءييييز 
عايييي اىسييياءل  برييييي  ءيييربو يف تابيييي  الطاييي  عايييي ، اليييي  اى وتييي  ملت ديييي  حمثاذييياؤ ملإل ءيييال يف 

  السييلات الاإليسييي  لوتيفيي  العمليييي  الييي ت ييزا الف الييي  حاجيي  إس حتمليييق تييواال حم،ضيي  ملااييادا ،ايي
 ( 6 جاالاعنعا  -ا واإلي   اتدا حماضاج الملس  العاو 

ملتيييرثا تاايييي  الوتيفييي  تيييرثااج ءبيييرياج بادخيييال مواعيييد ملم يييااري ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي   -65
ليذلك  ملاوجييد  ملد،ي. قليك م دي  اىندليات إس مواءمي  اياايا ا تب ياج  2005 عيام بيالعمليي  يف

ليييدو ثاثيييل م اسيييات مندومييي  اومييي  اىعايييدا اياايييات تملييييي  تسييي ي إس حتملييييق العوا،يييق مييي. 
مواعيييد ملم يييااري ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي  بيييالعمليي  بينليييا ت لييي  اييياإلا اىندليييات ويييلن إ ييياي 

 تملييوم مييا لالسيياءل   ملحمدت ايااييات العمليييي  دملياج ذاميياج يف حتداييد إ يياي الوتيفيي : عييام تنديلييل
بيييوؤ ملحمدملايذييياؤ ملمسييي ملليا ا ملمسييياءال اؤ ملحمتيييواع العملييلييياتؤ ملذياءييي  العملييييي   ملانبغيييل مالحدييي  
 ااعناد مواعد ملم ااري ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي  إس ذيف  مايلن مد،وع باىساءل  

ملاييياذ  حماضييياج ملوييي. اياايييات لاعملييييي  بيييدملي يإليسيييل يف تطيييواا الوتيفييي   ملابيييني حتايييي   -66
ايااييييات العمليييييي  الملاإلليييي  حمل اىندلييييات حمديجييييت ب ييييويا موايييي   يف تاييييك السيااييييات  وعييييوو

أاابي  يف قليك ول ءي  اىندليات اويبي.  ملال مواعد ملم ااري ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي  
يف  46 لايييبقؤ تبيييني حم مميييا ملال شييياان اليييي ليييدااا ملحيييدات ماءزاييي  حمعضييياء يف الفاايييق  ملبيييالاأ 

ذا اىندلييات لييدااا ايااييات ت ييا بعف ييي  شييداد تفييييا مواعييد ملم ييااري اىاإليي  ،مليي  ميين ذيي
__________ 

  43) A/58/587 ؤA/RES/59/250 ؤA/59/488Add.1 ؤA/62/424/Add.2 ؤA/RES/62/208/19 ؤA/RES/67/226 ؤ
A/RES/67/226  ؤ 30من  27ؤ)A/RES/67/226  30من  28ؤ ) 
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الفااييق ملإدميياج أريذييا ميين الملواعييد ءييل تناايي  اييياحل اىندليي   أييري حمتييو ميين اىيياجح حمل تفييول 
تنطاق ااماج من حممللوايات اىندلي  ملحمتيواع العايداات اليي تع يدو هليا حمذيدا   ال السيااات الي

يييييي  اىندلييييياتؤ باايييييعثناء ثيييييالث  مندلييييي  ال لييييي  الدملليييييي  اىندلييييي  حممييييي  جيييييدملو  ملتفعمليييييا حمأاب
ملاليوتسيييفو ملذيتييي  اومييي  اىعايييدا لالييياحما(ؤ إس اايييماتيجي  تنديليييي  لوتيفييي  العملييييي  ملاايييعخدام 

ويولقققى الر سقققاء التنفيقققذيون لم سسقققات تايييك االايييماتيجي  يف توجييييو ذيييياأ  السياايييات  
تحديقدا  جيقدا  ومتسققة ودقاملة  منظومة األمقم المتحقدة باقمان ووقع اسقتراتيوية محقد ة

ترتاقققز إلقققى المنظمقققة و ططهقققا مقققت أجقققل ا لقققًح فقققي السقققياأل القققراهت. ويشقققمل  لقققظ 
المنظمققات ال ققإليرة التققي تتسققم تحالفاتهققا  ا ققل المنظمققات وفيمققا بينهققا بتهميققة بالإلققة فققي 
تعزيقققز الافقققاءة والحفقققاظ أياقققا  فقققي الوققققت ظفسققق   لقققى النزاهقققة المهنيقققة لوظيفقققة التقيقققيم 

 متها الماافة بالنسوة للمنظمة.وقي
 

  ثقافة التعلم والقيا ة  
: اسققتوابة لهيئققات ا  ارة، ركققزت معظققم م سسققات منظومققة األمققم 6 جاالسققتنتا  

 المتحققققدة  لققققى التقيققققيم و لققققظ أساسققققا  با توققققاره آليققققة فعالققققة لققققد م المسققققاءلة التنظيميققققة.
ظسقققيت المنظمقققة  يقابقققل  لقققظ تركيقققز مماثقققل  لقققى وقققمان  مقققت وظيفقققة التقيقققيم فقققي ولقققم

والمساهمة في تطويرها، واستخدام التقيقيم لتماقيت المنظمقة مقت اتخقا  ووقع اسقتراتيوي 
يما نهققا مققت االسققتوابة للويئققة المتإليققرة باسققتمرار. ومققت الحاسققم معالوققة هققذا الواظققب مققت 

سيما في ظل القوتيرة السقريعة التقي يسقير بهقا  ال التقييم مت أجل تحقي  استدامة الوظيفة،
يسقتود مقت ولوققات وتحقديات معققدة. ومقت دققتن تطقوير وظيفقة تقيقيم توققن   ومقا إلييقر،الت

 إلى المساءلة وتعزف  ت تطوير منظمة متعلمة أن يحد مت قيمة الوظيفة واستدامتها.
تييزال ذييل اوذيي ؤ تعطايي  الييداناميات ال اىييي   ال يف حييني حمل الثملا،يي  اىد،وعيي  باىسيياءل  -67

يف قليييك الطابيييات الناشيييت  عييين النملاشيييات  مبيييا شيييت  يف السييياح  ال اىيييي ؤاىعغيييريا ملاىعطابيييات النا
ؤ ااييادا المءيييز عايي الييع ا  ملتطييواا ثملا،يي  الييع ا  2015 عييام ب ييد ىيا ا اياي  حييول خطيي  العنلييي 

 ملالعمليي   حمي اىندل  اىع ال ( 
( يف ملاامشييييد تطييييواا اىبييييادي اواااييييي   حمي اى ييييااريؤ ملالملواعييييدؤ ملمسييييعواات العطييييوي -68

حمعييالا ملاآلياء الييي  احييت خييالل  9 ام ييفو،  النضيي  بع ااييا اىندليي  اىع اليي  الييوايد يف الفملييا 
اىشييييامليات  ملاعضييييلن اىا،ييييق العاايييي. م شيييياات اىندليييي  اىع اليييي  ملثملا،يييي  العمليييييي  الييييي مج ييييت 

  م ييااري اوداء اىسييعخدم  يف العمليييي  يف م ييفو، حممل م اومييات عناييا  ملمفيين الاجييوع إس اىبييادي
النض  الي ملو عاا ملحدا العفعييق اىشيمء  لاوتيفي  اىاءزاي  يف اىيواد الداعلي  اىعاحي  يف اىومي. 

 ا لفمملو لاوحدا 
اايل:  حم( ميدو تااي  النعياإل  ملثملا،ي  اليع ا  ملاىسياءل   ميا ملتناملل تمليي  اىندل  اىع الي  -69

يف اىندل  تفساا؛  ب( اايعخدام العملييي  مين جاتي  حمءثيا مين مفينا  االايعفادا منيو  اليع ا  
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اىيييزدملج(؛  ج( تملااييي  اى اوميييات ملتطيييواا مجاعيييات اىلايايييني حيييول اى اوميييات الملاإللييي  عايييي 
لا ملجتداييد الوتيفيي  قاتييياج ملالملييديات ا بداعييي  اودليي ؛  د( الملييديا عاييي العفيييا ملالعاييول اىسييع

ملالعوليدايييييي  يف إتعيييييياج اى ا،يييييي  ملا ايييييياام يف الناييييييوا بييييييالعمليي  ا ويييييياإلل؛  ل( إماميييييي  ذييييييالت 
 ااماتيجي  ملحتالفات م. ملتاإلا الاماب  ملتوليد اى ا،  

 حممييييي  مييييين"ملابيييييني العاايييييي  اليييييوايد يف اىا،يييييق العااييييي. حمل حمداء مندومييييي  اومييييي  اىعايييييدا  -70
 الييي تشييف  ،يايياا يياالت  اشييل  مبييا اىندليي  اىع اليي ؤ الملواعييد الييي حتييدد يف تطبيييق "اىعوايي 

النعياإل  ملثملا،ي  العملييي  جيزءاج مين تسيي  اىندلي   ملابيني العاايي  حمل حمذي  جواتي  المليوا يف تطيواا 
اىلاياييني؛ مندوميي  اوميي  اىعاييدا لالندليي  اىع اليي  ذييل:  حم( تملاايي  اى ا،يي  ملتطييواا مجاعييات 

 ب( تملييييييي  الوتيفييييي  ملتفييفايييييا باايييييعلااي؛  ج( ا ايييييود اىوجاييييي   يييييو اىسييييياي  يف النايييييوا 
حمويييييي ا جميييييياالت اوداء ،اييييييل:  حم( إماميييييي  ذييييييالت ااييييييماتيجي  ميييييي.  ملحممييييييا بييييييالعمليي  ا ويييييياإلل 

الوتييييياإلا قات ال يييييا   تدييييي  الامابييييي  ملإدايا اى ا،ييييي  اوخييييياو(؛  ب( العواذييييي  ملدعييييي  ملتيفييييي  
اليند  الشيااف  اوخياو؛  ج( اايعخدام العملييي  يف ذين.  حممل النديام اليو   حممل ماءزاي العمليي  الال

المليييياايات ملاختيييياق ا جييييااءات  ملتنييييامق ذييييذا ا يييياالت يف اومسييييام الييييوايدا حمدتيييياا الييييي تعنيييياملل 
الف يي  الييذي اعنيياملل  مليف الشييامل  اهلاميي  وثييا الوتيفيي  يف حتمليييق العغيييري ملمواجايي  العاييدااتؤ

 ماءزا  الوتيف  الال
ملميين اىايي  ا شييايا إس حمل عييدداج ميين اىندلييات يءييز يف السيينوات اوخييريا عاييي تطييواا  -71

اىندليييي  اىع اليييي ؛ ملتشييييل  ذييييذا اىندلييييات باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا لابيتيييي ؤ ملمندليييي  ال ييييا  
ال اىييي ؤ ملمندليي  ال ليي  الدمللييي   ملحمجييات مندليي  ال ييا  ال اىييي  علاييي  إعييادا ذيفايي  يإليسييي  

ملحييدا تمليييي  ماإلليي  بييذا ا يف إ يياي ملتيفيي   2014 قفيي  العمليييي ؤ ملحمتشييرت يف  ب حمأسييطلوتي
  "العمليي  ملالع ا  العنديلل"جدادا من حمج  

ملمن ا اا  لعطواا اىندل  اىع الي  اليدملي الملييادي لالندلي  ملتطيواا تديام حيا،ز امليي   -72
تسيييييلح  ملال عمليييييا إس ا ييييياحمااالبعفييييياي ملإدايا اىخيييييا ا ىنييييي. ممايايييييات اايييييعخدام الييييينا  اليييييي تف

ت ييا  العاييداات م ا يي  ملا،ييي   ملاعطايي   ييا  ملتيفيي  العمليييي  ميييادا موايي ؤ  ملال بايتفيياب حمخطيياء
ملذييل ذاميي  لعاداييد االجتيياا ملإدايا اىخييا ا الناشييت  عيين االبعفييايات  ملتفشييا اودليي  عيين حمل 

جيي  ءبييريا  ملحمبييدت يف حمداء اىندلييات يف ال ييفات ملاىلاياييات المليادايي  الاإليسييي  ليييق موايياج بدي 
اىعواييي  حميبيييي. مندليييات ،مليييي  مسيييعواات عالييييي  مييين اوداء يف ءيييي  اى يييااري اىسييييعخدم  لعمليييييي  
المليادا  ملميلت المليادا يف اىندلات اليي  تشيل  ذيفات الملييادا ا ليق اليي حيدد ا ملحيدا 

ا حمل  اتديييا اىا،ييييق ال اشيييا(  ملاعبيييني مييين حتاييييي  جواتييي  المليييوا ملالضيييي  (44 العفعييييق اىشيييمء  
 11 ءالييدملي المليييادي حمعاييي ميين اىعوايي  يف م ا ييي  تديي  اىسيياءل  ملاالاييعملالل  ملافشييا اذيييا

__________ 

ذيييفات الملييييادا اليييي حيييدد ا ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  ذيييل الملييييادا بيييالملي  ملالمليييدملاؤ ملباى اوميييات ملاالت يييالؤ  (44  
 يف ااعخدام العمليي   ملبالعوجيو ملاالتضبا ؤ ملباىشايء  ملاالخناا 
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تااييي  العمليييي  ملباييويا ي ايي  ململويي.  ملحممييا مندليي  عيين مسييعواات عالييي  ميين اوداء يف ذييذا اى ييياي 
ااييماتيجي  لاوتيفيي  ،اييو حمميي  مييوا  ملاييو  ايي دي تنفيييذ العوذييي  الييوايدا حمدتيياا إس ت زاييز ملويي. 

 ااماتيجل مل، الي  الوتيف   ُن 
  

  2 ةالتولي
ينوإلققققي للر سققققاء التنفيققققذييت لم سسققققات منظومققققة األمققققم المتحققققدة األ ققققذ بققققنهت  

تطقوير منظمقة متعلمقة لقديها ظظقم  وفقي متوازن في تناول ررض التقييم مت أجقل المسقاءلة
 التخ  ات.حوافز مناسوة لتشويع االبتاار والمخاورة واستخدام منظورات متعد ة 

  
  الموار  والتمويل والقوا د المناسوة لتخ ي  الميزاظية  

: يتوقققققف الحفققققاظ  لققققى مسققققتو  اكتمققققال وظيفققققة التقيققققيم المركزيققققة 7 جاالسققققتنتا  
ووققققمان التإلطيققققة الاافيققققة للقاققققايا المطلققققو  تقييمهققققا والحفققققاظ فققققي الوقققققت ظفسقققق   لققققى 

األثقققر،  لقققى تقققوفير مقققوار  كافيقققة مسقققتو  متقققوازن مقققت الوقققو ة الاافيقققة فقققي التقيقققيم وتحقيققق  
يماققت التنوقق  بهققا وتققدار بطريقققة سققليمة. وتعققاظي وظققا ف التقيققيم فققي منظمققات كقيققرة ظققق  

يوجقد  وال التمويل،  الة في المنظمقات ال قإليرة؛ والتمويقل ريقر مسقتقر ويتعقذر التنوق  بق .
مققات تاققع سققو  ثققًث منظ ولققم  مومققا  إوققار معيققاري لتوجيقق  ووققمان تخ ققي  الميزاظيققة.

قوا قققد للميزاظيقققة فقققي سياسقققاتها الخالقققة بقققالتقييم، ولاقققت األسقققاس القققذي تسقققتند إليققق  هقققذه 
 القوا ققد يوققدو مخ  ققا  وريققر قققا م  لققى أسقق  قويققة للتاققاليف والتحليققل المققالي السققليم.

ينوإلققي أن ياققون  ليقق  هققذا ا وققار التحليلققي، و لققظ فققي  مققا توجقق  األولويققة إلققى تحديققد ولققم
يشققمل  ققدم تإلطيققة هياكققل وظيفققة التقيققيم كققل  بمققا ال ققعوبات، جاظققب منقق  بسققوب  ققد  مققت

 المقارظة المعيارية بيت المنظمات. أو ظطاأل الوظيفة و دم سماحها بالمفاولة
 

 ظق  الموار  و دم إمااظية التنو  بها  
 
مفين  ىيا ملااعناداج إس اى اوميات اىسيعلدا مين ي اياء مفاتي  العملييي  ملالعاايي  اومل و -73
تعطابييو االايييعجاب  لاطابييياتؤ مفيين المليييول بيييرل ملتيفييي  العمليييي  اىاءزاييي  يف م دييي  م اسيييات حمل 

 0.3  مندوميي  اوميي  اىعاييدا ت يياو بديجيي  ءبييريا ميين تملييص العلوايي   ملت ليي  يف اىعوايي  بنسييب
 يف اىاإلييييي  0.3  يف اىاإلييييي  مييييين ا تفييييياحل العنديليييييل  ملاشيييييري العاايييييي  إس حمل اايييييعثلايات بنسيييييب

ليييات ءيييل تشيييغ  ملتيفييي  عاليييي  ا يييودا افييين مندومييي  اومييي  اىعايييدا مييين ،اييي  تففيييل اىند ال
 حياا الناس الذان عادت إلياا مس مللي  مساعد    مليف الفاحل الذي حتدثو يف ال امل

يف اىاإلي   1.3 تملبااعثناء مندلعني ذغريتني  ذيتي  اومي  اىعايدا لالياحما اليي خ  ي -74
يف  0.5 تاىاءزايي  ملالالماءزايي ؤ ملاليوتيييدمل الييي خ  يي لاييوتيفعني 2013 عييام ميين ميزاتيعاييا يف

اىاإل  من ميوايد اىيزاتيي  لالسيعوو اىاءيزي( ايمامل  مسيعوو العلواي  يف م دي  اىندليات اوخياو 
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يف اىاإلييي   ملت ءيييد العااييييالت ا ح ييياإلي  يف ذيييذا الديااييي  حمييييي    0.39مل  يف اىاإلييي 0.05 بيييني
وي بيييني اىسيييعواات اىمليالييي  لففااييي  العلواييي  ملاىسيييعوو ءفااييي  العلواييي  حيييي  تبيييني االيتبيييا  الملييي

اىمليييا  الءعلييال وييو ملتيفيي  العمليييي   ملخت ييص حماضيياج اىندلييات ال الييي  اوداء يف ا لوعيي  اوملس 
 ملاىندلات الي لدااا ملتاإلا ماإلل  بذا ا موايد حمءثا تسبياج لاعمليي  

ا جملوعييات بياتييات ءا،ييي  لعااياايياؤ باىندلييات الييثالث عشيياا الييي تعييو، اع اييق ،يلييامل  -75
يف اىاإليي  ميين مييوايد ذييذا ا لوعيي  بييالاأ  ميين العبيياان الفبييري بييني  24  اثيي  اىييوايد أييري اواااييي

اىندلييات  ملحمشييايت العمليياياا إس حمل اىييوايد اواااييي  ايياعدت بديجيي  ءبييريا عاييي تنفيييذ بيياام  
ملتنطيييوي عايييي تفييياليا م يييامالت ءبيييريا العملييييي   ملمييي. قليييك اع يييذي حماضييياج العنبييي  بعايييك اىيييوايد 

ملتيي ثا عاييي ااييعملااي الوتيفيي  ملحميييي  النطيياحل الييذي تغطيييو ملءفاء ييا ملااييعملالهلا  ملاشييري العااييي ؤ 
 وبيالاأ  مين إجااإليو باايعخدام بياتيات أيري ءا،يي  الايعخالص اايعنعاج ميويؤ إس ايتفياع مسييعو 

اييل بييالاأ  ميين حمل قلييك أييري ذييام العطييواا يف اىندلييات الييي ااتفيي. ،ياييا مسييعوو العلوايي  اواا
إح يياإلياج  ملاغايي  حماضيياج عاييي ذييذا اىندلييات اختيياق تييدابري موايي  لضييلال االاييعملالل ملا ييد ميين 
تفييياليا اى يييامالت ملاايييعخدام اىيييوايد اوااايييي  بف اليييي  ليييدع  العنفييييذ  ملتفشيييا اىندليييات 

مسييعوو اىييوايد أييري حماضيياج عيين ايتفيياع مسييعوو االاييعملالل مملايتيي  باىندلييات الييي ااتفيي. لييدااا 
 اواااي   اتدا اىا،ق ا ادي عشا( 

 
  قوا د الميزاظية وأس  تحديد القوا د  

تشييف  ياايي  مييوايد اىيزاتييي  اىخ  يي  لاعمليييي  علوميياج يف السييياحل الييااذن الييذي اشيياد  -76
ختفيضييييات يف اىيزاتيييييات ملإذييييالحات تنديلييييي  مسييييرل  مثييييريا لاملاييييق بييييني حمذييييااب اى يييياا  

ماإللي  عايي المليلي  لالامشياد هبيا يف توااي.  حممل توجيد علومياج مواعيد ملحم يا م ياياي  ملال  الاإليسييني
خم  ييات اىيزاتييي   ملا عملييد علوميياج حمل ملويي. مواعييد حتفيي  خت يييص اىيزاتييي  اسيياعد عاييي إبييااا 
ميلييي  الوتيفييي  ملويييلال ذيييالحيعاا  ملحيييددت حميبييي. مندليييات مواعيييد لعخ ييييص اىيزاتيييي   ذيتييي  

احماؤ ملذيييييندملحل اوميييي  اىعايييييدا لاسييييفالؤ ملاليوتيسيييييياؤ ملمندليييي  ال يييييا  اوميييي  اىعايييييدا لاليييي
ال اىيييي (  ملتسييييعخدم ذييييذا اىندلييييات م الييييات خمعافييي  يف ذييييياأ  مواعييييدذا؛ أييييري حمل اوايييياس 

  (45 اىاو الف ال لعاداد الملواعد أري ملاوح

__________ 

 يف اىاإليي  ميين ميزاتيييي  الييربام  ايييواء لاوتيفيي  اىاءزاييي  3اباييغ اىسييعوو اىسيييعاد  يف ذيتيي  اومييي  اىعاييدا لالييياحما  (45  
يف اىاإليي  ميين جملييوع ميزاتيييي   3ذييندملحل اوميي  اىعاييدا لاسييفالؤ اباييغ اىسييعوو اىسييعاد   مليف الالماءزايي ؛ حممل

يف  5مل 3زا  ملالالماءزاي   ملايمامل  اىسيعوو اىسيعاد  يف مندلي  ال يا  ال اىيي  بيني الربام  لوتيف  العمليي  اىاء
يف  1الالماءزا   ملتملضل اياا  مندل  اليوتيسييا بعخ ييص  حممل اىاإل  من ميزاتي  الربام  اواء لاوتيف  اىاءزا 

اليثالثؤ ملذيل مندلي  ال يا  اىاإل  مين حمميوال اليربام  لاعملييي   ملاطيا  ااثي  مواعيد العفياليا يف ءي  اىندليات 
ال اىييييي  ملذييييندملحل اوميييي  اىعاييييدا لاسييييفال ملذيتيييي  اوميييي  اىعاييييدا لاليييياحماؤ ملذييييل مندلييييات خمعافيييي  اوحجييييامؤ 

مبذملليي  لعاداييد ميليي   اج تسييا الت حييول اواييق اىسييعخدم  لعاداييد الملواعييد  أييري حمُنييا تشييري إس حمل مثيي  جاييود
  ملتيف  العمليي  يف اىندل  ملا فاة عاي ذالحيعاا
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ملا ءيييد ي اييياء ملحيييدات العملييييي  حمل تبييياان  ييياحل ملوييي. مواعيييد اىيزاتيييي  مثييي  مشيييفا  يف  -77
العوحيييييد بييييني مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا  حمملالجؤ افييييما ملويييي. مواعييييد عاييييي  مليف اىملايتيييي  اى يايايييي 

عنييدما تملييوم ملتيفيي  العمليييي  يف  إال جتيياي تملييلييات لاييربام  ال حمايياس ميزاتييي  الييربام  حمل الوتيفيي 
اييبقؤ بيياجااء جملوعيي  ملاايي   ميين اوتشييط  اوخيياو  مييا مندوميي  اوميي  اىعاييداؤ با وييا،  إس

يف  ممييا عاييي ت مليييدات حمءثييا حالييياج ع ييا  بييالعمليي  اهلاميي  لالندليي   ملثاتييياجؤ تنطييوي العملييلييات اى
علاييييات تملييييي  اوداء النلطيييي  اليييي ءاتيييت جتييياو يف اىاويييل  ملبالعييياو ،يييال حمايييق العلواييي  يف 
حاجييي  إس العغاييي  عايييي ت مليييد خمعايييا حمتيييواع العملييييي  ملجود يييا  ملثالثييياجؤ اشيييري اخيييعال  حجييي  

ؤ إس حمل جتيياوامتيي  عاييي قلييك ميين  ثيياي عاييي حمتييواع العملييلييات الييي  ملمييا ململالاا ييااىندلييات 
  ملن يي  (46 اناايي  ا لييي.ؤ ملتيياتب  بييذلك وييامليا الندييا يف مل،ييويات ا جيي  ال ا جيي  الواحييد

ذييذا اىبييدحم اىندلييات ال ييغريا تنفييق حمءثييا تسييبياج ميين اىندلييات اوءييرب  ملاه عملييد علوميياج يف ذييذا 
يف اىاإليي  ميين النفملييات العنديلييي   3يف اىاإليي  مل 0.5 لعلوايي  الييذي اييمامل  بيينيال ييدد حمل تطيياحل ا

جييداا بييالندا تب يياج لوالايي  اىندليي  ملحجلاييا ملحمتييواع العملييليياتؤ ملدملي الوتيفيي  يف حتمليييق الماييي  
 ملالدع  لع زاز العمليي  الالماءزي ملالملديات الو ني  يف جمال العمليي  ملالشااءات يف العمليي  

ا،  إس ذيييذا ال وامييي ؤ اايييزم العففيييري بطااملييي  اايييماتيجي  عنيييد حتدايييد تفييياليا ملبا وييي -78
ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي ؤ مييي. مااعييياا جواتييي  العفامييي  ملالعييي اي مييي. الوتييياإلا اوخييياو اليييي تيييو،ا 
ماعيييدا مييين اودلييي  ل ييين. الملييياايات العنديليييي   ملليييذلك اايييزم النديييا يف ملتيفييي  العملييييي  الالماءزاييي  

  يف تمليييييي  اوداءؤ ملدملي إدايا اى ا،يييي  يف د،يييي. ءيييي  جملوعييييات اى يييياي  ملعليييي  مفاتيييي  الامابيييي
الملاإلل   و باويا الديملس اىفيدا لالندل   ملتيو،ا ءي  ذيذا الوتياإلا ماعيدا مين اودلي  اىعنوعي  
ل ييين. المليييااي العنديليييل  ملاايييزم حماضييياج مااعييياا  بي ييي  علاييييات ءييي  ملءالييي : اىومييي. الواحيييد مملابييي  

 غري السيامات العنفيذا ؤ ملتملدن ا دمات مملاب  إدايا ا ملتنديلاا اىوام. اىع دداؤ ملت
ملانبغييييل الندييييا يف ذييييذا ا لوعيييي  ميييين ال واميييي  عنييييد ملويييي. إ يييياي م يييييايي لعخ يييييص  -79

يي   اىييوايد  ملاملييم  إجييااء ت يينيا لتعلييال الييي جتاااييا اوميي  اىعاييدا لاسييلا  بييالعو،يق بييني ُنه
  ملتياو جملوعي  خمعيايا مين حمعضياء ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  العمليي  اَّيددا ملاىيوايد قات ال يا 

بيالعمليي  ويامليا إجيااء حتاييي  ملتطيواا لالم اليات ملحم ييا اىملايتي  اى ياياي  الييي ايعوجو ملوي. مواعييد 
اىيزاتييييي  اىسييييعخدم  يف خت يييييص اىييييوايد لالندلييييات مبخعاييييا حمتواعاييييا  ملميييين شييييرل قلييييك حمل 

مندوميي  اوميي  اىعاييدا ،اسيي ؤ بيي  ملءييذلك عاييي ت ييود بييالنف. عاييي  ليين اشييف  خطييوا ذاميي 

__________ 

ملتنشر مل،ويات ا ج  عين ال المي  اىيزا العفاليفي  الناشت  عن ااادا خماجات منع  ما  "ت ااا مل،ويات ا ج :  (46  
ال فسييي  بييني الفلييي  اىنعجيي  ملالعفيياليا الثابعيي  لفيي  ملحييداؤ حمي تيينخف  العفافيي  الثابعيي  لاوحييدا بزاييادا ءلييي  

 مين السييا.  ملمفين لو،ييويات ا جيي  حمل تملاي  حماضيياج ميين السيا   اىنعجيي  تعيجي  لعواايي. العفيياليا عايي عييدد حمءييرب
العفييياليا اىعغيييريا لاوحيييدا بسيييب  الففييياءات ملالعييي ايات العنفيذاييي   ملمفييين ت ييينيا مل،يييويات ا جييي  إس تيييوعني 
يإليسيييني: داخاييي ؤ ملذييل الييي تنشيير داخيي  الشيياء ؛ ملخايجييي ؤ ملذييل الييي تنشيير عيين عواميي  خايجييي ؤ مثيي  حجيي  

 ( Investopedia.comموم.    تملالج عن "ال ناع 
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اشييل  اىندلييات الثناإلييي  ملاىع ييددا او يياا    مبييا عييدد ءبييري ميين الشيياءاء اآلخيياان يف العنلييي ؤ
ملتشيييري اودلييي  اىع املييي  مبخ  يييات اىيزاتيييي  ملالملواعيييد اىنطبملييي  إس حمل ذييي الء الشييياءاء يف العنليييي  

  (47 اواجاول تفق العاداات اَّددا حمعالا
 

  تقدير التااليف وهياكل الميزاظية  
يف تيي  العاييداات الااذنيي  حممييام حتداييد مواعييد ميزاتييي  ملتيفيي  العمليييي ؤ اشيياي إس ا اجيي   -80

إس ملويييي. باتييييام  عليييي  حتسيييي  تفاليفييييو الفامايييي  ملااذييييد عاييييي مييييا الييييزمن ءرايييياس لعاداييييد 
ت اوخييريا ىندليي  تملعضيييو السيااييا مييا الملواعييد باععبييايا مسييرل  ذاميي  انبغييل الندييا ،ياييا حسيي 
يف اىاإليي  ميين ميزاتييي  الييربام   أييري  3 صال ييا  ال اىييي  ملذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحما الييي خت يي

حمتييو ايييفول ميين اىفيييد حماضيياج ت زاييز إمفاتييي  اىملايتيي  بييني حمه ييا اىيزاتيييات  ملتوويي. حالييياج ذياءيي  
اتييييي  الييييي تسييييعخدم تفييييق اىيزاتيييييات يف اىندلييييات بطاامليييي  خمعافيييي  ملختعاييييا مييييدلوالت بنييييود اىيز 

توحيقققد وريققققة تقيقققيم وويعقققة  ملهقققا ثقققم ظهقققت الفاليييات  ملاايييزم لوتيفييي  العملييييي  يف اىندليييات 
 ي احب  لظ مت متطلوات هيالية وموار . وما التقييم  ي ال لة الذي تسير  لي 

 
   يارات تعزيز كفاءة استخدام األموال  

الطابييييات اىعزااييييدا عاييييي العمليييييي ؤ حمشيييياي ي ايييياء بينلييييا ااييييزم اىزاييييد ميييين العلوايييي  لعابييييي   -81
ملحيييدات العملييييي  إس اهيييبه  الع ييياملل ملال لييي  م ييياج بيييني اىندليييات لع زايييز الففييياءا  ملاشيييل  قليييك 
جتلييي. اومييوال ملااييعخدام مييويةد ملاحييد  جييااء حمتشييط  مشييمء  م ينيي ؤ ملميين اومثايي  ا يييدا عاييي 

يف ذيذا االجتياا اليديملس اىسيعفادا مين خيربا  ميد افييد ميا قلك تمليي  جودا تملاياا العمليي   ملل ي 
ملتيفي  العمليييي  يف إدايا العنليي  الدمللييي  يف اىلافي  اىعاييدا حيي  تسييعخدم جاي  ملاحييدا لاعمليييي  
يف ء  الوحيدات  ملبا ويا،  إس قليكؤ مفين حماضياج لايديملس اىسيعفادا مين العملييليات اىشيمء  

يف م اسييييات مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا حمل اويبيييي. ملاويب ييييني خييييالل السيييينوات ا لييييق اوخييييريا 
تشف  حمااااج جييداج لعملييي  الملييود ملحتدايد جمياالت الع ياملل بيني اىندليات ملايب  ت زايز الففياءا 
عاييييي تطيييياحل اىندوميييي   ملذنييييا  حماضيييياج ديملس مفيييين االاييييعفادا مناييييا ميييين مبيييياديا شييييبف  الييييع ا  

ي  الييذي جتااييو الشييبف  لعمليياياا النشيي  ميين حمجيي  اىسيياءل  ملاوداء يف ال ليي  ا تسيياوؤ مثيي  العملييي
ذيذا ال يددؤ مفين ت يوي دملي حمميوو لفاايق اومي  اىعايدا اى ي   مليف العمليي  ا اذ  برعضاإلاا 
وتولققى وحققدات التقيققيم بقققوة بققتن تسققتخدم الققدروس المسققتفا ة بييالعمليي  يف تمليييي  ا ييودا  

تخدام مققوار  التقيققيم لتعزيققز المواءمققة والتعققاون والتاققامت بققيت المنظمققات لتعزيققز كفققاءة اسقق
 ودراكات .

 

__________ 

 "Better Aid: Evaluation in Development Agencies"اتدا مندلي  الع ياملل ملالعنليي  يف اىييدال االمع ياديؤ  (47  
 ( 2010 م وت  حم،ض : العمليي  يف الوءاالت ا واإلي (  
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التمويقل وإ ارة المقوار   تدبير الموار  للمنظمات ال إليرة والمنظمات التي تعقاظي ظقق   
 بفعالية

 
تبييييني الدياايييي  حمل م ديييي  الزاييييادات يف مييييوايد العمليييييي ؤ بييييالاأ  ميييين عييييدم تنااييييباا ميييي.  -82

المءيييييز عاييييي ت زاييييز الطايييي  عاييييي الوتيفيييي ؤ مييييد حييييدثت يف ملتيييياإلا يااييييخ  بالف يييي   ملااييييزم 
تييييزال مسييييعواات اءعلاهلييييا منخفضيييي  ملاىفاتيييي  الييييي ت يييياو تمل يييياج شييييداداج يف  ال اىفاتيييي  الييييي

 اوجد ،ياا موتفول من الات  الوتيفي  ال الي  من الفت  الفني   ملال العلوا 
ملافشيييييييا الييييييينل  اىسيييييييعخاص مييييييين حتايييييييي  البياتيييييييات حمل تيييييييدو حمداء اىندليييييييات يف  -83

س تفيييياملت ءبييييري يف مسييييعواات اوايييي  ملتيفيييي  العمليييييي   ملتفشييييا الطااملعييييال اشييييري إ 3  ا لوعيييي
مين  0.6مندلياتؤ مل 4 مين العلواي  يف 0.07 ومعوايط ميا اىعب عيال يف العلواي  عين خت ييص

عييدد   3  مندلييات حمخيياو  ملاوجييد يف ذييذا الفتيي  اىنديجيي  يف ا لوعيي 4 ا تفيياحل العنديلييل يف
(  ااجييييي 3-مل  2-ى ينييييني يف الاتيييي  الييييدتيا   ءبييييري ب ييييويا أييييري معنااييييب  ميييين اىييييوتفني ا

الاجوع إس ا داملل الوايدا يف اىواد الداعلي (  ملاغاي  حماضياج عايي ذيذا الفتي  اايعخدام جملوعي  
 حمدتاا(  8 لاىوتفني الملاإللني  جااء جملوع  معنوع  من اوتشط  أري العملييلي   اتدا ا دمل 

مييين الوتييياإلا ال يييغريا ملاىشيييمء   ملتوجيييد حمدلييي  ملتضييي  ذيييذا الفتيييات حماضييياج عيييدداج ءبيييرياج  -84
موا  عاي حمل اىندلات الي ليدااا ملتيفي  مشيمء  خت يص ميوايد حممي  مين اىندليات اليي توجيد 
،ياييا ملتيياإلا ماإلليي  بييذا ا  ملتشييري اودليي  إس وييامليا الندييا مدايي  يف ااييادا اوايي  ملتيفيي  العمليييي  

 ري اودليييي  حماضيييياج إس حمل تاييييك الوتيييياإلاؤيف اىندلييييات الييييي توجييييد ،ياييييا ملتيفيييي  مشييييمء   ملتشيييي
ا داياؤ انبغيييل  حممل ايييلا يف حيياالت ملتييياإلا العمليييي  اىدجمييي  ااميياج مييي. ايياإلا ملتييياإلا الامابيي  ال

حمل ت ييزا االاييعخدام الف ييال لومييت مييوتفل العمليييي  ميين الفتيي  الفنييي  ملحمل تاءييز ذييذا الومييت عاييي 
 إجااء العمليي  بدالج من إجااء ماام حمخاو 

  6 لا دمل   
ظفقققققات المنظمققققات بمختلققققف أظوا هققققا والوقققققت المخ قققق  لوظيفققققة إلققققدار التقققققارير 

 األساسية مقابل المهام األ ر 
  

 توع اىندل 

النسييييييييييييب  اىتوايييييييييييي  ميييييييييييين 
تفملييات اىندليي  اىوجايي  

 إس العمليي 

تسيب  الومييت اىخ يص  ذييداي تمليياياا 
العملييييي  ملت زايييز ا يييودا  مملايتييي  بالوميييت 

 الوحدا(اىخ ص لساإلا حمتشط  

   مستويات األ اء -ألف   

 69 0.33 مستو   اٍل مت التطورا لوع  اوملس 

 84 0.38 مستو  متوسط مت التطورا لوع  الثاتي  
 51 0.30 تطور أقل مت المتوسط مستو ا لوع  الثالث  
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 توع اىندل 

النسييييييييييييب  اىتوايييييييييييي  ميييييييييييين 
تفملييات اىندليي  اىوجايي  

 إس العمليي 

تسيب  الومييت اىخ يص  ذييداي تمليياياا 
العملييييي  ملت زايييز ا يييودا  مملايتييي  بالوميييت 

 الوحدا(اىخ ص لساإلا حمتشط  

   (48)حوم المنظمة -باء   

 68 0.18 مليار  والر أمرياي( 5-1)مندل  ءبريا 

مليقققققار  والر أمرياقققققي  1)مندلييييي  معوايييييط  ا جييييي  
 مليون  والر أمرياي( 300و

0.17 73 

مليققققققققون  والر  300 ت)أقققققققققل مققققققققمندليييييييي  ذييييييييغريا 
 أمرياي(

0.33 53 

   الموقع الهيالي -جيم

 73 0.33 ماإلل  بذا ا

 55 0.14 مشمء  داخ  الاماب 

   64 0.28 مشمء  داخ  ا دايا
العملييييي  بالنسيييب  لاف اليييي  العنديليييي  ملا واإليييي  ملاىخيييا ا اليييي انطيييوي ملبيييالندا إس ميلييي   -85

ايييلا يف السييياحل اىيياو الييااذنؤ اييي زا تنفيييذ العوذييي  الييوايدا  ال عاياييا عييدم إجييااء تملييليياتؤ
 حمدتاا ، الي  الوتيف  ملااعدامعاا ملميلعاا اىضا،  ملءفاء ا 

  
  3 ةالتولي

مققت الر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة  ينوإلققي للهيئققات التشققريعية أن تطلققب 
األمققم المتحققدة ووققع ُأوققر دققاملة للميزاظيققات و طققط لتخ ققي  المققوار  لوظيفققة التقيققيم  
كقققل فقققي م سسقققتها،  لقققى أسقققاس تالفقققة الحفقققاظ  لقققى وظيفقققة تقيقققيم فعالقققة ومسقققتدامة 
ا تاققيف قيمققة إلققى المنظمققة. وينوإلققي أن تقققدم الخطققط إلققى الهيئققات التشققريعية للنظققر فيهقق

 ومت إوار اآلليات والعمليات القا مة للميزاظية وإ دا  التقارير.
  

  2 نالماو   
 االستقًل الم حو  با  ماج مت أجل تعزيز الم داقية

  
اسييياعد االايييعملالل عايييي ويييلال تزاذييي  العملييييي  ملموويييوعيعو ملافضيييل قليييك بالعييياو إس  -86

ؤ اىفوتييات تطييوياج بييني ءيي  مفوتييات الوتيفيي حمل ذييذا ذييو حمءثييا اى ييدامي   ملتبييني تعيياإل  الدياايي  
ايزال ا لي  يف حيدملد اىسيعوو اىعواي  لانضي  تب ياج لال يااري اَّيدادا يف ذييذا  ال بيالاأ  مين حمتيو

__________ 

حيد ب ييد بياىفاوم اليوايد حمعيالا االحين حمل النسيب  اوءيرب مين اىيوايد اىخ  ي  لالندليات ال يغريا ماتبطي  إس  (48  
 بشرل مل،ويات ا ج  
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حمدتيياا جميياالت الملييوا ملالضيي ا يف ذييذا اىفييو ل  ملاتطالميياج ميين حتاييي   7 لالدياايي   ملاييربا ا ييدمل 
 النعاإل ؤ ختاص الدياا  إس االاعنعاجات العالي  

  7 لا دمل   
 جواظب القوة والاعف في ماون االستقًل

  
 ترخا إحااا تملدم ،يااجماالت  حمحاا تملدم ،يااجماالت 

 االستقًل المهني التقني: 

   ملا ودا العملني  لالمليةلني ملمدااي العمليي النزاذ  اىاني 

 االستقًل الهيالي:

  موم. مفع  العمليي  خايج مفع  الاإليق العنفييذي ملا دايا ملمديتيو عايي
 اختاق ماايات مسعملا  

 االستقًل الوظيفي:

  إعييييداد العملااييييا  مليف لايييياإليق ايييياط  تملدااايييي  ءامايييي  عاييييي باتييييام  ال ليييي
 لاوي ملليق من خالل يإليق اىندل ملإذدايا إس الدملل اوعضاء ملا 

 اىندل  ملا دايا اعياال الوذول الفام  إس اى اومات 

 اآلليات الدا لية للنزاهة والشفافية:

  اىشييايء  الواايي   ميين حمذييااب اى يياا  ميين حمجيي  اوخييذ مبندييوي معييواال
 مللعامليق الشفا،ي  ملااعخدام ا رباء ا ايجيني اىسعملاني

 االستقًل الهيالي

 الاإليقت يني  

  مييييدا ت يييييني اليييياإليق ملالعنيييياملب يف
 اىندل 

 االستقًل الوظيفي

  ااعملالل علاي  اىيزاتي 

 

  
: بققالررم مققت التقققدم الققذي تحققق  فققي تطققوير النظققام مققت أجققل تعزيققز 8 جاالسققتنتا  

تقزال الم قداقية المت قوَّرة مووقوو ظققا  لقد  هيئقات ا  ارة وكقل  ال اسقتقًل الوظيفقة،
األ اقققاء. ويحتقققاج النظقققام ب قققفة  القققة إلقققى معالوقققة القيقققو  المت قققلة  ولقققة مقققت القققدول 

سققيما التعيققيت، ومققدة الواليققة، والتنققوو، و لفيققة التعلققيم المهنققي  ال باالسققتقًل الهيالققي،
 بيت ر ساء وحدات التقييم. 

تيي  ااييعملالل الوتيفييي  موويي. اذعلييام مييين مجييي. حمذييااب اى ييياا   ملات يي  المءييييز  -87
ء عاييي  ايي  الييدملل اوعضيياء الييي تيياو حمل اىسيياءل  ميي. االاييعملالل حاميي  عاييي االاييعملالل بنييا

لال يدامي   مليءييزت ملحييدات العمليييي  بمليوا حماضيياج عاييي ذييذا ا ييال مين ملجايي  تدييا مانييي  ملءييذلك 
اتطالميياج ميين االذعلييام بزاييادا إمبييال اىندلييات الثناإلييي  عاييي ااييعخدام تملييلا ييا ملا ييد بالعيياو ميين 

ااايييا تايييك اىندلييياتالعملييليييات اىواااييي  ا   ملل بيييت ا دايا حماضييياج دملياج بيييالغ اوييييي  يف (49 ليييي جته
__________ 

  49) Ian C. Davies and Julia Brümmer, “Lessons-Learned Study of Peer Review of UNEG Evaluation 

Functions. Final Report”  دياايي  الييديملس اىسييعفادا ميين ااييع ااا اوميياال لوتيياإلا العمليييي  العاب يي  لفااييق 
  2013ى   بالعمليي   العملااا النااإلل(ؤ حمااي مااو اوم  اىعادا ا
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مندلييي  عايييي تمليييدااات ،يييوحل اىعواييي  مييين حيييي  مسيييعوو  12 تويييلال االايييعملالل  ملح يييا
ميييييين حيييييي  وييييييلال ملوييييي. اليييييينهد   "معوايييييط "مندليييييات يف ماتبيييييي   6 تاالايييييعملالل  ملذهيييييينةف

مشييوالج ى ا يي  ءيي  م ييااري االاييعملالل ا لسيي ؤ ملتنفيييذذا  ملاىندلعييال الاعييال لييداالا حمءثييا اليينهد  
اهليفاييي  ملالوتيفييي  ملالعملنييي  ملالشييفا،ي  ملاالاييعملالل السيياوءلؤ يييا باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل 

 ملباتام  اوأذا  ال اىل 
  الشف  الااب.  

 مستو  اكتمال ظمو المنظمات المشاركة في تحقي  استقًل الوظيفة
  

   
ململاجايييييت  العساسييييي  ا دايي ملمييييين ا ييييياالت ا امييييي  اليييييي  ييييي  الفثيييييريان اايييييعملالل  -88

 ا نيييو قلييك تدييااج لوجييود ال داييد ميين العفسييريات ملالع يياياا مييا الدياايي  حتييداات ءثييريا يف حتداييد
باىسيي مللي  اىباشيياا حممييام ذيتييات  اع اييق ،يلييابالنسييب  الاييعملالل ملتيفيي  العمليييي   مل  ا نيييو قلييك ىييا

يف باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل ملذييندملحل اوميي   إال اوجييد تساسيي  إدايي مباشييا ال ا داياؤ
اىعاييييدا لاسييييفال ملمفعيييي  خييييدمات الامابيييي  الداخاييييي   ملاوجييييد حماضيييياج لييييدو مندليييي  اوأذايييي  

دا تساسيي  إدايي مباشييا حممييام ذيتيي  إداي ييا مليإليسيياا  أييري حمل اىثييال العيياو ملالزياعيي  لتميي  اىعايي
امتيي  عاييو مين تييرثري  ملميا حمدتياا( اشييري إس تفسيري العساسي  ا دايي 9مل 8  اىبينيا يف ا يدمللني

عايييي االايييعملالل  ملا ييينيا يإلييييق ملحيييدا العملييييي  يف ءييي  اىندليييات مييين جاتييي  الييياإليق العنفييييذي 
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(  ملعييييالملا عاييييي 9 ل ب يييي  ا يييياالت ميييين ذيتييييات ا دايا  اتدييييا ا ييييدمل لالندليييي  ملمبسيييياي  يف
مندليي  ملتيياإلا ت ليي  خييايج مفعيي  اليياإليق العنفيييذي بااييعملالل عيين  11 وقلييكؤ اوجييد لييد

مجيي. علاييات ذيين. المليااي  ملذنيا  مثيياو مندليات لييدااا ملتياإلا ت لي  داخيي  مفعي  اليياإليق 
تملييياياا بااييعملالل  اع ايييق ،يلييالعنفيذايي   مل ختضيي. ذيييذا الوتيياإلا لملييياايات ا دايا ا ملال العنفيييذيؤ
مباشياا إس اليدملل اوعضياء  ملت يدي تسي. مندلييات  تملياياا العملييي مندلي   11 يت يد العملييي ؤ

مباشيياا إس الييدملل اوعضيياء  ملحمشييايت اىملييابالت إس حمتييو يف حاليي  العملااييا السيينوي عيين العمليييي  
يف اودليييي   أييييري حمل اىشييييفا  حيييييدث حمي تالعيييي   ال ميييياملي العملااييييا ميييين خييييالل يإليييييق اىندليييي ؤ

ااييدةد االاييعملالل ملاضييلن ،ياييا ي ايياء  مييا اوجييد ،ياييا ال تفليين يف حمتييو حييا يف ا يياالت الييي
افيول اععلياد الوتيفي  عايي ا دايا  يذنياج بعغييريات  ال اىندلات ا اليول ااعملالل الوتيفي ؤ ميد

 المليادا( حالج داإللاج لإلبال  اىاءزي عاي اىسعوو اى اسل 
 

  8 لا دمل   
 منظمة 24 يالتسلسل ا  اري في وظيفة التقييم ف
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الوحييييييدا خيييييييايج مفعييييييي   -1 
اليييياإليق العنفيييييذيؤ ملااييييعملالل 
ءام  عن ءي  م د  ملتياإلا 

 ا دايا

                        

  أو
الوحييييييدا داخيييييي  مفعيييييي   -2

 الاإليق العنفيذي 
                        

  و
تملاايييييييييا العملييييييييييي  ا يييييييييدي  -3

مباشييييياا إس الييييييدملل اوعضيييييياء 
دملل تيييييييدخ  ميييييييين ا دايا  يف 
ب يييييي  اوحيييييييال ميييييين خييييييالل 
 نيييي  يمابييييي  ملااعشييييايا  تاب يييي  

 لالجاق(

                        

العملااييييييييييا السيييييييييينوي عيييييييييين  -4
العمليييييييييي  ا ييييييييدي مباشيييييييياا إس 
الييييدملل اوعضيييياء دملل تييييدخ  
ميييييييين ا دايا ملالعملااييييييييا افييييييييول 

 شامالج 
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باتييييام  ال ليييي  ابييييت ،يييييو  -5
ملا يييييييدي مباشييييييياا إس اليييييييدملل 
اوعضيييييييييياء  ملحي يييييييييي  عايييييييييييي 
 اىوا،مل  من الدملل اوعضاء(

          
× 

             

 ابييييييييات اىيزاتييييييييي  تملييييييييدام  -6
مباشييييياا إس الييييييدملل اوعضيييييياء 

 دملل تدخ  من ا دايا

                        

االاييييييعملالل ا دايي  مبييييييا  -7
يف قلييييييييك السيييييييييطاا الفامايييييييي  
عاييييييييييييي إدايا اىييييييييييييوايد اىالييييييييييييي  
ملالبشييييياا ؤ ملاخعييييييياي اىييييييوتفني 
ملا رباء االاعشايانيؤ ملاىوا،ملي  
عاييييييييييييي الوتيييييييييييياإلا ا دايايييييييييييي  

 اىعفايا(

                        

  
  اآللي  منطبمل 

   ليات حمخاو منطبمل 
اىوا،مليييييي  ليسييييييت ميييييين الييييييدملل 

 اوعضاء
× 

 
  توجد يف الوءال  الدمللي  لاطام  الذيا  ب   حمملجو العفاملت ا اذ  باىندل  * 

  
إس  اي دي مبيا ملمن اىساإل  الاإليسي  الي تشيغ  االذعليام تاءييز ا ايود عايي االايعملالل -89

عييزل الوحييدا اىاءزايي  ااميياج ملإاالعاييا ميين اىندليي  الييي اعوميي. حمل ختييدماا  ملاهندييا بشييف  معزااييد إس 
إدمياجا  بييدالج ميين عييزهل  باععبييايا حاميياج  حممل االايعملالل إس جاتيي  مشييايء  حمذييااب اى يياا 

افشييييا لعامليييييق اى ييييدامي  ملالثمليييي  ملالشييييفا،ي  يف ملتيفيييي  العمليييييي  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا  مل 
بييرس بييو ميين اىندلييات عيين مسييعوو  ييي  ميين اوداء يف ذييذا اى شييا  ملتعيييح اآلليييات  ال عييدد

اىسيييعخدم   شييياا  حمذيييااب اى ييياا  يف خمعايييا مااحييي  علايييي  العملييييي  بيييداإل  ذامييي    ييياحل 
 الوتيف  بالاإليق العنفيذي إقا ءال الغاا من قلك ذو ت زاز ال ا  باىندل  

لييي مجه ييت يف ذييذا الدياايي  حمل العاييدي الاإليسييل حممييام الوتيفيي  ذييو ملاعبيينيا ميين اودليي  ا -90
االايييعملالل اهليفايييل  ملاىسيييرل  الاإليسيييي  اليييي يف حاجييي  إس اذعليييام تع ايييق بييياإليق ملحيييدا العملييييي  

مين املياةي ت ييني يإلييق العملييي ؛  حممل ملالعساس  ا دايي  ملتفلين اىشيفا  يف اآلل:  حم( مين خيعياي
إقا ءيييال مفنيييو العنييياملب يف ال يييودا إس إدايا اليييربام  ب يييد يإلاايييعو  املمييي  ب( ميييدا ت ييييني الييياإليق
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حمثنيياء توليييو من ييبو؛  ج( خافييي  ملت اييي  اليياإليق يف جمييال العمليييي ؛  د( العنييوع  حممل ملتيفيي  العمليييي 
حمدتيياا ا اليي  الااذنيي  الييي  9 لا مايلييل ملا نسيياو يف تيي  االخييعالالت الااذنيي   ملا يياا ا ييدمل 

 ىندلات يف تملايااذا حمشايت إلياا خمعاا ا
ملتنطييييوي ذييييذا اىسيييياإل  اىثييييايا بشييييرل ميييييادا ملتيفيييي  العمليييييي  ملدمليذييييا اىباشييييا يف ت زاييييز  -91

 اى ييدامي  ملالثمليي  بييني جملوعيي  معنوعيي  ميين حمذييااب اى يياا  عاييي حتييداات ى ديي  اىندلييات 
جاتييي   حممل خيايييو االخعييياي مييين جاتيي  الا اييياء العنفيييذاني ال حاليي  اخعييياي الييياإليق ملت يينييوؤ مليف

اليييدملل اوعضييياء مييين العاي يييز السياايييل  ملعنيييد دعييي  اايييعملالل ملتيفييي  الامابييي ؤ  احيييت ملحيييدا 
فيمققا يت ققل بتعيققيت ر ققي  الرقابققة الدا ليققة، يوققب العفعيييق اىشييمء  توذييي  قءييات ،ياييا حمتييو 

يلقي: )أ( تحديقد المردقحيت  مقا أن تقر ر الهيئات التشريعية فقي كقل منظمقة مقت المنظمقات
ى أساس إلدار إ ًن  ت الوظيفة يُنشقر  لقى ظطقاأل واسقع؛ ) ( يوقب أن الم هليت  ل

يخاقققع التعيقققيت لسقققاب  استشقققارة الهيئقققة المقققديرة وموافقتهقققا؛ )ج( يوقققب أن ياقققون إظهقققاء 
الخدمققة لسققوب  ققا ل ويوققب أن يخاققع لمراجعققة الهيئققة المققديرة وموافقتهققا؛ ) ( يوققب 

أ ققوام ريققر قابلققة للتوديققد، مققع  ققدم اظتظققار أي  7و 5 تبققي مققا إقامققة قا ققدة واليققة مققدتها
 .(50 تعييت آ ر في ظف  الم سسة مت م سسات األمم المتحدة في ظهاية مدة الوالية

ململ تعناملل الدياا  ايوو النملطي  اوخيريا ملاياإلا ال وامي  اليي تضيلن اايعملالل الياإليقؤ  -92
   م ا يي  ذييذا اىسييرل ؤ ملذييومثيي  العساسيي  ا دايي  ملافشييا العااييي  عيين تبيياان ءبييري يف ويي

اه ييييرب عيييين حاجيييي  مجييييي. اىندلييييات إس إعييييادا ،اييييص ءيييي  جملوعيييي  م شيييياات االاييييعملالل  مييييا
 ملااعاداث ُن  عملالو ملمعواال يف الس ل إس ت زاز االاعملالل ملا فاة عايو 

مندليي  توجييد ،ياييا ملتيياإلا تملييييي  أييري مسييعملا  ذيفاييياج عيين ا دايا ال اييييا  13  ملذنييا -93
مدجمييي  اامييياج مييي.  حممل ءوتيفييي  تملييييي  ماإللييي  بيييذا اٌء    مفعييي  يإلييييق اىندلييي   ايييواملت لييي  داخييي

اوجييد يف اييت ميين ذييذا اىندلييات حمي ااييعملالل يف ا بييال   باتييام   ملال ا دايا يف اىفعيي ( 
اوميي  اىعايييدا لابيتييي  ملمفعييي  اومييي  اىعايييدا اى يي  باىخيييديات ملا امييي  ململءالييي  اومييي  اىعايييدا 

لالجتييييني الفاسييييطينيني يف الشيييياحل اود   اوملتيييياملا(ؤ ملباتييييام  اوميييي  اىعاييييدا  أاثيييي  ملتشييييغي  ا
لالسيييييعو نات البشييييياا   موإلييييي  اومييييي  اىعايييييدا(ؤ ملماءيييييز العجيييييايا الدملليييييي ؤ ملاىندلييييي  الباااييييي  
الدمللي (  ملحململت مخيق مندليات مسيعوو ويدملداج مين االايعملالل يف ا بيال   مندلي  الطيريال 

  اىعايدا لالياحماؤ ملمي اا اومي  اىعايدا لاعجيايا ملالعنليي   اوملتفعياد(ؤ اىدو الدملوؤ ملذيت  اوم
ذييييو  ءليييا  ملمندلييي  اومييي  اىعاييييدا لاطفولييي   اليوتيسييييا(ؤ مل اليوتيييييدمل((ؤ مييي. ملجيييود تفاملتييييات

مييين بيييني ي اييياء العملييييي  الثالثييي  عشيييا ب مليييود ويييدادا  11 حمعيييالا  ملعهييينية  8 لماايييوة يف ا يييدمل 
دليي  ب ييد تييا  الوتيفيي   ملتوجييد حييدملد ىييدا الوالايي  يف مندلعيينيؤ يييا اىييدا ملاعنيياملبول داخيي  اىن

مفيين جتداييديا ب ييد اىييدا الثاتييي ؤ ملمندليي  الطييريال  ال اليوتيسيييا حييي  ا يينيا اليياإليق لفمتييني
__________ 
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اىدو الدملو الي ا نيا ،ياا الياإليق ىيدا ملاحيدا تيمامل  بيني مخيق ملايب. اينواتؤ مللفي  مناليا 
وينوإلققي للهيئققات التشققريعية فققي هققذه المنظمققات أن اسيي  ا دايي  ااييعملالل وييدملد يف العس

تعيققد فحقق  سياسققاتها بشققتن االسققتقًل الهيالققي لوظيفققة التقيققيم وأن تقققر ر أفاققل وريقققة 
 يشمل تعييت ر ي  وحدة التقييم. بما لتعزيز االستقًل الهيالي والحفاظ  لي ،

ملحتملييق تملييدم حمءييرب ءثييرياج يف تسيي. مندليياتؤ ذييل مفعيي  خييدمات الامابيي  الداخاييي  يف  -94
اوميي  اىعايييداؤ ملباتييام  اومييي  اىعاييدا ا وييياإللؤ ملذييندملحل اومييي  اىعاييدا لاسيييفالؤ ملباتيييام  
اوأذايي  ال يياىلؤ ملاليوتسييفوؤ ملباتييام  اوميي  اىعاييدا لابيتيي ؤ ملاىندليي  ال اىييي  لالافييي  الففاايي ؤ 

ملويي. ‘ 1‘العفعييق ملالعملييي  العاب يي  ىفعي  خيدمات الامابي  الداخاييي ؤ ملقليك مين حيي  ملشهي ب  
‘ 3‘ت يييني يإليييق حيييمم االاييعملالل؛ ‘ 2‘الوتيياإلا يف مفييال خييايج مفعيي  اليياإليق العنفيييذي؛ 

االايييعملالل يف ا بيييال   أيييري حمل مفعييي  خيييدمات الامابييي  الداخايييي  ملاىندلييي  ال اىيييي  لالافيييي  
ت حمعاييي ديجييات االاييعملالل ليياإليق مليياليوتسييفوؤ ميين بييني ذييذا ا لوعيي ؤ حملالففاايي  ملمندليي  

العملييييي  اليييذي اه ييينيا ىيييدا ملاحيييدا تيييمامل  بيييني مخيييق ملايييت اييينوات عايييي العيييواوؤ ملأيييري ماباييي  
نيوا ليو ال يودا إس اىندلي   ملاهنديا إس ايااي  اىيدا الواحيدا أيري الملاباي  لاعجدايد  ملال لاعجداد

الج حمءيييرب مييين اىيييدا الملاباييي  لاعجدايييد  ملمييينح يإلييييق اىندلييي  العجدايييد يف باععبايذيييا اييينح اايييعملال
تمليييد االاييعملالل عنيدما اسيي ي شياأ  الوتيفيي  إس البمليياء يف  إسقلييك  ديحمأابيي  ا يياالتؤ ملاي  

اىندلي   ملتعيييح اىييدا الييي تييمامل  بييني مخييق ملاييب. ايينوات ،اذيي  لا ليي  برم ييي  اميي  عاييي مييا 
ين الوتيفي  مين دعي  العغييري ملالعطيوي   الومت لفا  اىندل  ملالعلفن من اخعيياي حم،ضي  ملوي. مفة

ملمن مندوي إدايا اىيوايد البشياا  ملمين حمجي  تطبييق حيوا،ز مناايب  الجعيذاب حم،ضي  اىواذي  مين 
ا ايجؤ تازم ءاد حمد  ،يما خدمي  ميد ا مخيق اينوات لالايعفادا مين ذيندملحل اومي  اىعايدا 

ات التشقققريعية فقققي برظقققامت األمقققم المتحقققدة ا ظمقققا ي وتوَلقققاى الهيئقققلال اشيييات العملاعداييي   
ولققندوأل األمققم المتحققدة للسققاان وبرظققامت األرذيققة العققالمي ب  ققا ة النظققر فققي سياسققات 
الفتقرتيت ريققر القققابلتيت للتوديققد والوقت فققي تنفيققذ فتققرة واحقدة ريققر قابلققة للتوديققد تتققراوح 

 بيت  م  وسوع سنوات.
المليواإل  اليوايدا يف الفملياتني السيابملعني مندلي  ال لي   ملتشل  اىندلات أيري اىديجي  يف -95

الدمللييي ؤ ملمندليي  ال ييا  ال اىييي ؤ ملاىندليي  ال اىييي  لتيذيياد ا وايي ؤ ملمندليي  اوأذايي  ملالزياعيي ؤ 
ملمفوويييي  اومييي  اىعايييدا لشييي ملل الالجتييينيؤ ملباتيييام  اومييي  اىعايييدا اىشيييم  اى ييي  با ايييداؤ 

لعيي. بييديجات معباانيي  ميين االاييعملالل اهليفاييلؤ ملاييدعو ملذييل يف م دلاييا ملءيياالت معخ  يي  تع
حمُنييا ماذوتييي   حمم قلييك إس العسييا ل عليييا إقا ءاتييت ا ييييايات اىعخييذا تسيييعند إس تففييري عمليييالو

ا جييي   ملاوجيييد يف مندلييي  ال لييي  الدملليييي  مفعييي  خيييايج مفعييي  الييياإليق  حممل بالوالاييي  ميييا توعييياج 
ا لفيييما حم يييول ملمفييين حمل اعنييياملب ال لييي  العنفيييذيؤ مللفييين يإلييييق ملحيييدا العملييييي  ا لييي  يف ال يياد

،متيييني أيييري مييياباعني  اهيييع داخييي  اىندلييي   ملمفييين لييياإليق العملييييي  يف مندلييي  اوأذاييي  ملالزياعييي  حمل 
اعلعيي. علاييياج بييري ااييعملالل يف ا بييال   ملا ليي  يإليييق العمليييي  يف مندليي   ال لاعجداييدؤ مللفنييو
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نييو اسييلح بالعنيياملب داخيي  اىندليي   يال يا  ال اىييي  خييايج مفعيي  اليياإليق العنفيييذيؤ مللفيين ت ي
ملا ليي  يإليييق العمليييي  يف اىندليي  ال اىييي  لتيذيياد ا وايي  خييايج مفعيي  يإليييق اىندليي ؤ مللفيين 
تفييياا مييييود شيييدادا عايييي االايييعملالل يف تساسييياو ا دايي  ملاعفامييي  اامييياج ي اييياء العملييييي  يف 

شيم  اى ي  با ايداؤ ملماءيز مفووي  اوم  اىعادا لش ملل الالجتينيؤ ملباتيام  اومي  اىعايدا اى
اعلع يييييول بيييييري اايييييعملالل يف تساسييييياا   ملال العجييييايا الدملليييييي ؤ ملاوملتفعييييياد يف ملحيييييدات ا داياؤ

وتولققققى الهيئققققات التشققققريعية فققققي هققققذه المنظمققققات ا دايي ملا يانييييول ب ملييييود وييييدادا اىييييدا  
المنظمقة مقت القماظي ب  ا ة فحق  االسقتقًل الهيالقي وتعيقيت ر قي  التقيقيم وتناوبق  فقي 

أجققققل تعزيققققز اسققققتقًل الوظيفققققة والحفققققاظ  ليهققققا، مققققع إيققققًء المرا ققققاة الواجوققققة للظققققروف 
 والتوار  التنظيمية في المنظمات المماثلة. 

 
  9 لا دمل   

االسققتقًل الهيالققي: وريقققة توزيققع المنظمققات  لققى أسققاس ظظققام التعيققيت والتنققاو  فققي 
 المنظمة

  

 

الع يني من جات  ذيت  
 ا دايا اهليت  العشاا ي 

الع ييييييييييني مييييييييين جاتييييييييي  الييييييييياإليق 
العنفيذي مبشايء  من ذيت  ا دايا 
مل حممل  لييييييي  مسييييييعملا  حمخيييييياو ميييييين 

 االخعياي حممل  ليات اىوايد البشاا 

الع يييييني ميييين جاتيييي  اليييياإليق 
بييييدملل مشييييايء  ميييين ذيتييييات 

 او اا  اوخاو حممل ا دايا

مييدا ملالايي  اليياإليق وييدادا بفييما 
بيني مخيق ملايب. ملاحدا تيمامل  

مفييييين ال يييييودا إس  ملال اييييينوات
 اىندل 

 (5اومات  ال ام  لتم  اىعادا   
اىندلييي  ال اىيييي  لالافيييي  الففااييي  

 5) 
 (6اليوتسفو  
 (5ا افامل  

 

تزايد عايي  ال مدا ملالاي  الياإليق
مفنيييييييو ال يييييييودا إس  ملال ،متيييييييني
 اىندل  

باتيييييام  اومييييي  اىعايييييدا ا وييييياإلل  
 4+4) 

 (4+4اليوتيسيا  
 (4+4باتام  اوأذا  ال اىل  
 (5+5مندل  اوأذا  ملالزياع   

ذيييندملحل اومييي  اىعايييدا لاسيييفال 
 5+5) 
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الع يني من جات  ذيت  
 ا دايا اهليت  العشاا ي 

الع ييييييييييني مييييييييين جاتييييييييي  الييييييييياإليق 
العنفيذي مبشايء  من ذيت  ا دايا 
مل حممل  لييييييي  مسييييييعملا  حمخيييييياو ميييييين 

 االخعياي حممل  ليات اىوايد البشاا 

الع يييييني ميييين جاتيييي  اليييياإليق 
بييييدملل مشييييايء  ميييين ذيتييييات 

 او اا  اوخاو حممل ا دايا

الع يييييييني ىييييييدا وييييييدادا ملتسيييييياي 
هطبامليي  يف ايياإلا 

تفييق الملواعييد اى
اىندلييييي  ،يليييييا خييييييص العنييييياملب 

 داخ  اىندل 

اومييييييي  اىعايييييييدا اى ييييييي   مفعييييييي  
 باىخديات ملا ام  

 اىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا  
 ذيت  اوم  اىعادا لالاحما
 مندل  ال ا  ال اىي **

تفعييييييييييييييييادؤ مل اليوتيييييييييييييييييدملؤ ملا 
ملباتييييييييييام  اوميييييييييي  اىعاييييييييييدا 
لابيتيييييييييييي ؤ ملباتييييييييييييام  اوميييييييييييي  
اىعاييييييييييييييييدا لالسييييييييييييييييعو نات 
البشييييييياا ؤ ملمفوويييييييي  اومييييييي  
اىعاييييدا لشيييي ملل الالجتيييينيؤ 
ملاوملتيييييياملاؤ ملمندليييييي  ال ليييييي  

البااايييييي  الدمللييييييي ؤ ملاىندليييييي  
الدملليييييييييي ؤ ملباتيييييييييام  اومييييييييي  
اىعاييييييييييدا اىشيييييييييييم  اى ييييييييييي  
با ايييييييداؤ ملالوءالييييييي  الدملليييييييي  

 لاطام  الذيا *
 

ايااي  ملءاليي  الطاميي  الذيايي  اىنطبمليي  عاييي مجييي. اىيوتفني تيينص عاييي ،ييما ملالايي  ملاحييدا مييد ا اييب.  * 
امتيي  عيين قلييك ميين  مييا ايينوات ملا يياملج ميين اىندليي ؤ مللفيين اسييلح بالعنيياملب داخيي  اىندليي  ميي.

 ترثري عاي االاعملالل 
ياي مندليي  ال ييا  ال اىيي  إعييادا ذيفايي  لوتيفي  العمليييي  يف **  ملنياي ملويي. ايااييات  2014 عييام جته

 جدادا 
  
ملباادايياد ت ملييد العمليييي  ملتدييااج لعاسيين ،الييو ءلانيي  ملءندييام لييو م ييااري وييدادا ملدميي  يف  -96

ت اييييي  الا ايييياء ملخافيييييعا  ءلمليةلييييني  ملتعنييييوع تطبيييييق حماييييالي  م ملاييييداؤ حمثييييريت تسييييا الت عيييين 
  ملي ايييياء ملتيييياإلا العمليييييي  يف ملحييييدات 5-مل  2-ملمييييد 1-خافيييييات الا ايييياء يف الاهتيييي  مييييد

يف اىاإليييي  ميييين الا ايييياء يف  38 والييييذان اداييييول حماضيييياج ي ايييياء لاامابيييي  ملاشييييفاول  يييي (51 الامابيييي 
ميين مااج ييل ا سييابات   اىندلييات اويبيي. ملال شيياان اىشييايء  يف ملحييدا العفعيييق اىشييمء  ذيي 

ملم ديي  ي ايياء العملييلييات اوخيياوؤ مللفيين ليييق ءاايي ؤ م يانييول عاييي حمايياس خافيييعا  يف جمييال 
ب يييي  ا يييياالتؤ اععهييييربت اى ا،يييي  اى اسييييي  الملوايييي  ميييييزا ذاميييي  لاعفييييوحل يف اى ا،يييي   مليف العمليييييي  

اىمليلييييني   بييييالعمليي   ملقهءييييا حمل خافييييي  العمليييييي  لييييدو الا ايييياء ليسييييت بريييييي  دعيييي  اليييياإليق ميييين
ملمفن يف الومت تفسيو حمل اي دي عيدم ملجيود  ااملي  تملداي  ملاايماتيجي  يف االايع الم إس عاماي  

 المليادا ملاى دامي  
ملممييييا حيييييد ميييين م ييييدامي  ملتيفيييي  العمليييييي  ملحالعاييييا يف السييييياحل الييييااذن لااياءيييي  اهلامييييي   -97

اييي ياج إس إذيييال  ذيييذا   مل 5 -ا اميييدا يف اومييي  اىعايييدا ت ييييني يإلييييق لاعملييييي  مييين الاتبييي    

__________ 

 : الاإليق ا داد ىفع  الاماب  يف اليوتسفو مملية  وم  2014 عام ااعثناء ملاحد يف (51  
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 1-الوويي.ؤ ذنييا  اجتيياا معزااييد اآلل يف اىندلييات الفييربو لع يييني ي ايياء لاعمليييي  ميين الاتبيي  مييد
اءعسيييبوا خيييربا مواييي  يف العملييييي  با ويييا،  إس اىعطابيييات  حممل ،ومايييا ممييين ح ييياوا عايييي ت ايييي  ملميييا

الا ايييياء تطييييا  اآلل  المليادايييي  اوخيييياو  ملحمخييييرياجؤ ابييييني العااييييي  حمل اى اومييييات الدمغاا،ييييي  عيييين
تسييييا الت عيييين مييييدو مااعيييياا مبييييادي اوميييي  اىعاييييدا اىع امليييي  با دميييياج ملالعنييييوع عنييييد اخعييييياي 

يف اىاإلييي  مييين  75الا اييياء  ملانعليييل مخسييي  ملمثييياتول يف اىاإلييي  مييين الا اييياء إس بايييدال معملدمييي ؤ مل
 الذءوي 

العمليييييييي   ملاييييييو  ايييييي دي تنفيييييييذ العوذييييييي  الييييييوايدا حمدتيييييياا إس ت زاييييييز م ييييييدامي  ملتيفيييييي  -98
مل، اليعاييا  ملتديييااج لاعفاملتييات الوااييي   اىبيانييي  حمعييالا يف تسيييق االايييعملالل بييني خمعايييا اىندلييياتؤ 
،ييييال العوذييييي ؤ ملإل ءاتييييت عاميييي ؤ انبغييييل حمل تهنفاييييذ ميييي. إاييييالء اىااعيييياا الواجبيييي  ىخعاييييا حمتييييواع 

 اىندلات 
  

  4 ةالتولي
التنفيقذييت لم سسقات منظومقة األمققم ينوإلقي للهيئقات التشقريعية أن توجق  الر سقاء  

المتحققدة إلققى اسققتعراض وتنقققي  السياسققات القا مققة بشققتن تعيققيت ر سققاء مااتققب التقيققيم، 
حسقب اللققزوم، مقت أجققل تعزيقز االسققتقًل والنزاهقة واأل ًقيققات والم قداقية وا  مققاج، 

 مع إيًء المرا اة الواجوة إلى المعايير التالية:
يققة بفتققرة واحققدة ريققر قابلققة للتوديققد تتققراوح بققيت  مقق  ينوإلققي تحديققد مققدة الوال • 

 وسوع سنوات مع  دم إمااظية  و ة دارل الوظيفة إلى المنظمة؛
ينوإلققي أن تاققون لققد  ر ققي  التقيققيم مقق هًت و وققرة واسققعة فققي التقيققيم تاملهققا  • 

 وقققرة فقققي الموقققاالت  ات ال قققلة بقققالتخطيط االسقققتراتيوي والوحققق  األساسقققي 
 المعرفة، وينوإلي أن يتحلى ب فات إ ارية وقيا ية متمي زة. والتنفيذي وإ ارة

   
  3 نالماو   

 الدقة التقنية وا  ارية مت أجل تعزيز الم داقية -الوو ة 
  
حمدتييياا جواتييي  المليييوا ملالضييي ا يف اى شييياات اىمليالييي  هليييذا اىفييييول  10 لايييوجز ا يييدمل  -99

 ذو وداد يف م فو،  النض    ما حس 
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  10 لا دمل   
 جواظب القوة والتحديات -جو ة  مليات ومنتوات التقييم وم داقيتها 

  
 جماالت ترخا إحااا تملدم ،ياا جماالت حمهحاا تملدم ،ياا

  الضلال الداخال  ودا العملييليات  ،اايق
اوميييييييياال اليييييييييداخالؤ ملمشييييييييايء  جملوعييييييييي  
ماج ييييي  ميييين ملحييييدات الييييربام ؛ ملمشييييايء  
،ااييق ااعشييايي ميين حمجيي  اىندييوي اوملايي. 

 ملالمليل  ال اىي (

   ءفيياءات اىييوتفني: اى ا،يي  العملنييي  ملاىانييي
 ملا دايا  ملاى اسي 

   تملييييي  خييييايجل مسييييعمل   يييودا العمليييياياا ملالوتيفيييي   مثيييي
ااع ااا اوماال اىشيم  بيني ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  
بييالعمليي  مل نيي  اىسيياعدا ا واإلييي  العاب يي  ىندليي  الع يياملل 

ل االمع ياديؤ ملاالاع ااويات اىسيعملا  ملالعنلي  يف اىيدا
اواوخاو الي   بناءج عاي  ا  ا الق( جته

  العمليي  تملايااجودا 

   لاوتيفي : ااييع ااا اومياال الييذي نااييو  ا ييايجلالعملييي
،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي  لالندلييات ال ييغريا 

 ملاىشمء 

 العطواا اىا  لالوتفني 

 لعمليي  ملحمتواعويف حماالي  ا االبعفايات 

  ا طو  العوجياي  ملاودملات العملني  ملا دايا 
  

: سقققعت المنظمقققات إلقققى وقققمان لقققًحية وظيفقققة التقيقققيم و قتهقققا مقققت 9 جاالسقققتنتا  
يشقمل الاقمان القدا لي للوقو ة فقي الوحقدة، واسقتخدام  بمقا  ًل مومو ة مقت التقدابير،

الم قققققلحة الر يسقققققييت الخوققققراء الخقققققارجييت، واسقققققتخدام مومو قققققة مرجعيقققققة مقققققت ألقققققحا  
وكفققققاءات المققققوظفيت المعققققزَّزة. وبينمققققا تسققققتخدم المنظمققققات مومو ققققة متنو ققققة مققققت آليققققات 
وقققمان الوقققو ة الدا ليقققة فققققد فاتهقققا اسقققتخدام تقققدبيريت  قققارجييت مت قققليت ات قققاال  وثيققققا  
بتحقيققق  مسقققتو   قققاٍل مقققت التطقققوير فقققي وظيفقققة التقيقققيم. وهقققذان التقققدبيران همقققا )أ( التقيقققيم 

يشققمل تقييمهققا مققت  ققًل اسققتعراض األقققران المشققتر  بققيت  بمققا لوققو ة الوظيفققة،الخققارجي 
فريققق  األمقققم المتحقققدة المعنقققي بقققالتقييم ولونقققة المسقققا دة ا ظما يقققة التابعقققة لمنظمقققة التعقققاون 
 والتنميققة فققي الميققدان االقت ققا ي، ) ( التقيققيم المسققتقل لوققو ة تقققارير التقيققيم المركققزي.

محققدو ة بشققتن جققو ة التقييمققات التققي ُتوريهققا وظققا ف التقيققيم  يتققاح سققو  أ لققة مسققتقلة وال
 .المركزية في منظومة األمم المتحدة. ويحد  لظ مت م داقية الوظيفة

تبني مين الديااي  حمل ملتياإلا العملييي  يف عيدد ءبيري مين اىندليات تسيعخدم عيدداج ءبيرياج  -100
جييودا الوحييدات الداخايييي  يف  ميين العييدابري لع زاييز ال ييالحي  ملاىوثومييي   ملتشييل   ليييات وييلال

اىندلييات اوخييياو ءجييزء مييين ،اايييق  حممل اايييل: ااييعخدام اومييياال يف الوحيييدا مييا مفاتيي  العملييييي 
وييلال جييودا العمليييي ؛ ملااييعخدام اهليتييات االاعشييايا  ا ايجييي ؛ ملااييعخدام جملوعييات ماج ييي  

 يياا  مين حمذيااب اى ياا  الاإليسيييني؛ ملعمليد اجعلاعيات عامي  ملاجعلاعييات مي. حمذيااب اى
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يف خمعاييا مااحيي  إعييداد العملااييا لاعثبييت ميين ذييا  النعيياإل  ملاالاييعنعاجات  ملاسييا  قلييك ءاييو 
 تملاياا العمليي  ملم داميعاا ملءذلك منف عاا  يف ت زاز جودا

ملاايييييل قليييييك يف ت زايييييز م يييييدامي  ملتيفييييي  العملييييييي  ءفييييياءات اىيييييوتفني  ملاشييييياي إس حمل  -101
ي  ملالربتاجمييييي  ملحتايييييا  بييييري،. م ييييااري النزاذيييي  اىانييييي  م ييييا،عا  العملنييييي  ملاىانييييي  ملا دايايييي  ملاى اسيييي

ملالشخ يييييي  اففيييييي  االاييييييعملالل ملاه يييييزةا إجييييييااء تملييلييييييات معوااتييييي  ملمووييييييوعي   ملاملييييييوم اىييييييال  
اواااييل ميين مييوتفل ملحييدا العمليييي  علوميياج بييدملي ميييادي يف وييلال تطبيييق مبييادي العمليييي  ميين 

لندليي  يف تفييق الومييت الييذي اشييا،ول ،يييو حمجيي  الدميي  العملنييي  ملالعرءييد ميين حمل العمليييي  مفيييد لا
حماضيييييييياج عاييييييييي اييييييييري العمليييييييييي  بف الييييييييي   ملنيييييييياي اىوتفييييييييول تملييلييييييييات باالشييييييييما  ميييييييي. خييييييييرباء 

م اييي  لع زايييز ذيييالحي  وعيييوو العملييليييات يف ا ييياالت اليييي  اهع اميييدخيييايجيني خرباء ااعشييياياني 
 ا دملماج ب ويا م ملول  تغطل ،ياا الوحدا جملوع  ملاا   من اىواوي. الي اع ذاي ا ىام هب

حمعييالا  100 امليف حييني حمل اآلليييات الداخاييي  لضييلال جييودا  الوحييدا( اىبيانيي  يف الفملييا  -102
مواييي  بديجييي  ءبيييريا ،يييال النديييام افعمليييا إس تملييييي  خيييايجل مسيييعمل  اعسييي  باى يييدامي  ملالشيييفا،ي  

ييييداج ملمووييييوعي   يييودا ملتيفييي  العملييييي  ملتملييياياا العملييييي  عايييي حماييياس حمايييالي  ويييدادا حتدايييداج ج
مندلييييات تملييلييييياج خايجيييييياج لوتيييياإلا العملييييييي  لييييدااا باايييييعخدام  لييييييات  9 تملمناجييييي   ملحمجيييييا 

اايييع ااا اومييياال العاب ييي  لفاايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي  بيييالعمليي  مل حممل العملييليييات ا ايجيييي  اليييي 
 من او،ام  الثناإلي    حممل ا دايا حممل ا دي تفايا هبا من ا اق العنفيذي

تشيل  الديااي  تملييلياج ، ايياج اعنياملل علايي   مل بعمليي  جيودا تملياياا العملييي ؤ اع اق ،يلامل  -103
مب دييي  الملواعيييد اوخييياو اىسيييعخدم  يف الديااييي ؤ حااييي  اىفعشيييول  اع ايييق ،يلييياتملييييي  العملييياياا  مل 

ا ييودا عاييي حمايياس العمليييي  ا ييايجل المليياإل  بشييرل جييودا تمليياياا العمليييي   ملحمجييات ثييالث عشيياا 
تملييلييات خايجييي   ييودا تملايااذييا  ملتشييري تاييك العملييلييات إس حمل اييب اج ،مليي  ميين ذييذا مندليي  

اىندلييييات حململييييت مسييييعوو عالييييياج ميييين جييييودا تمليييياياا العمليييييي  ميييين حييييي  تابييييي  اى ييييااري اىانييييي  
 مندل  ال لي  الدملليي  ملمفعي  خيدمات الامابي  الداخايي  ملاليوتييدمل ملاليوتيسييا ملباتيام  اومي  

ملباتيييييام  اومييييي  اىعايييييدا لابيتيييي  ملباتيييييام  اوأذاييييي  ال ييييياىل(  ملتسيييييعفيد شيييييا  اىعاييييدا ا وييييياإلل
تهطبةيق حماضيياج  ءلييا  اىندليات ميين م يااري ،ااييق اومي  اىعاييدا اى ي  بييالعمليي  بشيرل تمليياياا ا يوداؤ

 م ااري حمخاو ملتسعخدم تهد  مياس خمعاف   ملا دي قلك إس ذ وب  العفسري ملالعااي  اىملايل 
لمليييدي اَّيييدملد مييين العملييييي  ا يييايجل اىناجيييلؤ ملاى ا،ييي  اَّيييدملدا ميييودا تملييياياا ملاطيييا  ا -104

العمليييي ؤ ملاخنفيياا جييودا تمليياياا العمليييي  عيين اىسييعوو اىنشييودؤ ب يي  الشييواأ  الاإليسييي  بشييرل 
خماجيييات ملميلييي  ملتيفييي  النديييام ءفييي   ملمثاليييا يف الفثيييري مييين جمييياالت العملييييي  اوخييياوؤ توجيييد 

ملااداد العمليييي  ا ييايجل اىناجييل لوتيفيي  العمليييي  ملمنعجاتييو ميين جاتيي  تفاملتييات بييني اىندلييات  
 اىندليييات الثناإليييي   ملبيييالاأ  مييين حمييييي  قليييك ،يييال اتعشييياي تهدييي  العملييييي  ا يييايجل اىخعافييي  اليييي
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الملواعييييد مفيييين حمل اسييييفا عيييين اادملاجييييي  ا اييييود ملايتفيييياع  حممل تسييييعخدم مجي يييياج تفييييق اى ييييااري ال
  ل   تفاليا اى امالت ملتنا،ا ال

يييين  -105 ملاييييو  ايييي دي تنفيييييذ العوذييييي  الييييوايدا حمدتيييياا إس ت زاييييز م ييييدامي  الوتيفيييي  ملاياسة
 بالعاو من ، اليعاا 

  
  5 ةالتولي

ينوإلققي لألمققيت العققام لألمققم المتحققدة، ب ققفت  ر يسققا  لمولقق  الر سققاء التنفيققذييت  
المتحققدة المعنققي لمنظومققة األمققم المتحققدة المعنققي بالتنسققي ، أن يطلققب مققت فريقق  األمققم 

بالتقييم أن يتعاون في ووع ظظام  قي  ومنس  لاقمان جقو ة وظيفقة التقيقيم فقي منظومقة 
 األمم المتحدة.

  
  4 نالماو   

 االستخدام وأثر االستخدام - فا دةال
  

تناملليييت الديااييي  ا يييياالت العاليييي  ا امييي  تداايييياج لع زايييز تعييياإل  ملتيفيييي  العملييييي  ملحمثاذييييا:  -106
اشييييل  اودملات ملالعملنيييييات ملال لايييييات؛  ب(  مبييييا اىووييييوع  لع زاييييز االاييييعخدامؤ الشييييامل   حم(

تمليياياا ا ييودا؛  ج( مشييايء  حمذييااب اى يياا ؛  د( الثملا،يي  العنديلييي  ملالمليييادا؛  ل( مسييعوو 
ني ملاىيييييدااان دملاي العفليايييييي  ملمسييييي ملليات اىمليةليييييمل بي ييييي  اايييييعخدام منعجيييييات العملييييييي ؛  مل( او

 زايييييز االايييييعخدام؛  ا( الييييينهد  اىوويييييوع  لعملييييييي  حمثيييييا اايييييعخدام العملييييييي   ملذيتيييييات ا دايا يف ت
ملعو ييت الثملا،يي  العنديلييي  ملالملييياداؤ مليييا ميين حمذيي  جميياالت ااييعخدام العمليييي ؤ يف مسيي  اييابق 

 اغطيالا ذذا الملس   ال مللذلك
 الوتيفي  ذيو اووي ا بيني ءي  اىفوتيات فاإليداملتبني تعاإل  العمليي  حمل اىفول ا اص ب -107

ايييينخف  مسييييعواا علوميييياج عيييين اىعوايييي   تسييييعث  ميييين قلييييك اى شيييياات  إق ا لسيييي  لاوتيفيييي ؤ
حمدتييياا اليييذي ا ييياا اى شييياات اليييذي حمهحييياا تمليييدم  11 لاىديجييي  يف ال ليييود اواسيييا مييين ا يييدمل 

 مااوة ،ياا( 
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  11 لا دمل   
 الوظيفة  فا دةجواظب القوة والاعف المت لة ب

  
 ترخا إحااا تملدم ،ياام شاات  م شاات حمهحاا تملدم ،ياا

 التدابير التي تعز ز االستخدام 

  الطايي  ملتييي  االاييعخدام
ملم يييااري العخطيييي  قات 
ال ييييييييييييييييا  ملاىسييييييييييييييييعجيب  

 لاطا 

  مشييييييييييييييييايء  حمذييييييييييييييييااب
 اى اا 

 األ وات والقققققققققققققققققُنظم والتقققققققققققققققققدابير
 الموجَّهة ظحو تحقي  تتثير موادر

  حهسيييييييييييييييييييييين العوميييييييييييييييييييييييت
ملاىسييييييياي  يف علاييييييييات 

 ذن. الملااي

  إس ايييييييييييياول  الوذييييييييييييول
العملييييييييييييييييياياا يف اىوامييييييييييييييييي. 
ا لفمملتيييييييي  ملاىن يييييييات 
اوخاو من حمج  حتملييق 

 االاعخدام ملالشفا،ي 

  العملاا  داخاياج 

 استخدام التقييم )م در النتا ت(

 مسعوو االاعخدام من خالل م دالت تنفيذ العوذيات 

 تتثير الققافة السا دة

  يف مندومييييي  ثملا،ييييي  العملييييييي   الثملا،ييييي  العنديليييييي ؛ ملالملييييييادا؛ ملالعاالفيييييات
 اى ا، (

 األ وات والُنظم والتدابير الموجَّهة لتعزيز االستخدام )التتثير الموادر(

  ااماتيجي  النشا ملاالت ال 

 ) تدام تعب. العوذيات  لعنفيذ معاب   ااعخدام العمليي 

  العملاا  خايجياج 

 أثر ظظام التقييم:

 عمليي الا و ملاالاماتيجيات العنديلي  ملءيفي  دعلاا من خالل ال 

  م شاات حمثا ملتيف  العمليي 

  تدام معاب   اوثا ملا بال 

  
ملاعبيينيا ميين الييديجات الييي ح ييات عاياييا اىندلييات يف ذييذا اىفييوةل عييدم ملذييول حمٍي  -108

ؤ "،يييوحل اىعواييي "مييين اىندليييات إس ا يييدملد ال اييييا مييين اىمليييياس  ملحململيييت مندلعيييال مسيييعوو 
  "دملل اىعوا "( مسعوو 11ؤ ملتبوحمت ااإلا اىندلات  "معواطاج "مندل  مسعوو  15مل

 : يقققققل االسققققتخدام المنهوققققي أل لققققة التقيققققيم فققققي لققققنع القققققرار.10 جاالسققققتنتا  
يتناسقققب  لقققظ مقققع مسقققتو  الوهقققو  التقققي بقققذلتها وحقققدات التقيقققيم المركزيقققة  ظشقققاء  وال

للتقيقققيم  يسقققم  االسقققتخدام المحقققدو  وال آليقققات وظُظقققم تقيقققيم لتعزيقققز اسقققتخدام التقيقققيم.
بتعزيققز لققنع القققرار القققا م  لققى األ لققة وتحسققيت الممارسققة. ويحققد  لققظ بالتققالي مققت قيمققة 

تققزال ظُظققم تسققويل األثققر  وال تركققز المنظمققات  لققى أثققر اسققتخدام التقيققيم. ولققم الوظيفققة.
وتقييمققق  فقققي مهقققدها حيقمقققا وجقققدت. وتتطلقققب بلقققورة مفهقققوم أثقققر اسقققتخدام التقيقققيم ر يقققة 

ارا  اسقتراتيويا  للوظيفقة وظتا وهقا المتوقعقة وم دقراتها الخالقة بقاألثر، داملة ومتااملة وإو
 وكيفية مواءمة هذا األثر مع ظتا ت ظُظم الرقابة وظُظم إظتاج المعرفة األ ر  في المنظمة.
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  الشف  ا امق  
 فا دةمنظمة مشاركة في وحدة التفتيش المشتركة مت حي  ال 28 ءأ ا
  

   
 مستو  االستخدام والمتابعة لتقييم استخدام التقييم  

 
ميين الطيياحل اىالوايي  لعمليييي  ااييعخدام العمليييي  ،اييص ااييعخدام العوذيييات اىنبثمليي  عيين  -109

 توذيييات العمليييي  ءثييرياج عيين اىسييعوو اىعوايي  لييتداء اىعوميي. العمليييي   ملامليي  مسييعوو ااييعخدام 
يف اىاإلييي  مييين اىندليييات  ملا ييي  قليييك حمل  21 وحيمليييق مسيييعوو عاليييياج مييين االايييعخدام ايييو  ململ

يف اىاإليييي  ميييين العوذيييييات اهنفاييييذ يف أضييييول ،ييييما ثييييالث ايييينوات  ملتسييييعند ذييييذا  85 نحمءثييييا ميييي
نفييذ يف تهدي  تعبيي. اىعاب ي   ملاشييفة  تديام تعبيي. النعيجي  إس اى اوميات اىسييعلدا مين م ييدالت الع

 اىعاب   من يذيد تنفييذ العوذييات حماااياج مواياج لعملييي  مسيعوو اايعخدام تعياإل  العملييي  ملتوذيياتو

االظتقال إلى  4المستو  
 4المستو  

االظتقال إلى  3المستو  
 3المستو  

 2المستو  

 1المستو  

 باتام  اوم  اىعادا
 ا واإلل

 اليوتسفو

 مندل  اوأذا  ملالزياع 
 الوءال  الدمللي  لاطام  الذيا 
 باتام  اوم  اىعادا لابيت 

باتام  اوم  اىعادا اىشم  
 اى   با ادا

مفع  اوم  اىعادا اى   
 باىخديات ملا ام 

 مندل  ال ل  الدمللي 
 باتام  اوأذا  ال اىل

 ذيت  اوم  اىعادا لالاحما
 اليوتيدمل

 اليوتيسيا
مفع  خدمات الاماب  

 الداخاي  يف اوم  اىعادا
ذندملحل اوم  اىعادا 

 لاسفال

 ماءز العجايا الدمللي 
اىندل  البااا  

 الدمللي 
اىندل  ال اىي  
 لالافي  الففاا 

 

مندل  ال ا  
 ال اىي  اوملتفعاد
باتام  اوم  

اىعادا 
لالسعو نات 

 البشاا  
اىندل  ال اىي  
 لتيذاد ا وا 
مفووي  اوم  
اىعادا لش ملل 

 الالجتني

االحتاد الدملو 
 لالت االت

مفع  اوم  اىعادا 
  دمات اىشايا.

 االحتاد الربادي ال اىل
 مندل  السياح  ال اىي 
مندل  الطريال اىدو 

 الدملو 
 اوملتاملا

 5المستو  
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ليييدااا تهدييي  تعبييي.  (52 (11يف اىاإلييي  ميين اىندليييات   40ملاىسيياإل  اليييي تثييياي يف العملييليييات   حممل
 يااخ  مللدااا  ليات جيدا لإلبال  عن حال  ااعخدام العمليي  

 
 وويعة االستخدام  

 
حييييددت الدياايييي  مخسيييي  حمتييييواع ميييين ااييييعخدامات العملييلييييات  تاءييييز عاييييي ااييييعخدامو   -110

ءييييييييرداا(  ملذييييييييذا اوتييييييييواع ا لسيييييييي  ذييييييييل االاييييييييعخدام  حم( الختيييييييياق المليييييييياايات االاييييييييماتيجي ؛ 
ت ييلي  الييربام   -اى اسييي ( ا عامييي ؛  ج( لتأييااا ا تشيياإلي   حممل تاجمييي الرب  لتأييااا   ب(

الشيييياءاء يف  حممل ملاىشييييايا. ملت ييييداااا؛  د( ميييين جاتيييي  الشيييياءاء ا ييييايجيني  الشيييياءاء الو نيييييول
او،ام  اىاني (؛  ل( االايعخدام لع زايز المليلي  اىضيا،   ملقليك عايي ايبي  اىثيال مين  حممل العنلي 

ييلييييات ملاىالحدييييات عاييييي الييييديملس اىسييييعفادا(ؤ ملاىسيييياي  يف مانيييي  العمليييييي  خييييالل حتاييييي  العمل
ملالناييييوا مبناجيييييات ملُنيييي  العمليييييي   ملتشييييري النعيييياإل  إس حمل العملييلييييات تسييييعخدم يف اوأايييي  
لعاسيييني بييياام  اىندلييي  ملحتملييييق النعييياإل  ملتسيييعخدم ب يييد قليييك يف اختييياق الملييياايات االايييماتيجي  

  (53 (21 ق اتدا اىواد الداعل ؤ اىا،
 

 الشروط المووو ة لتعزيز استخدام التقييم  
 

،ا يييت الديااييي  الشيييامل  ملال ناذييييا اليييي حيييدد ا خمعاييييا اىندليييات لضيييلال تدييييام  -111
 يف قلك:  مبا تمليي  حيملق حمثااج ءبرياجؤ

 العرثري عاي الثملا،  الساإلدا ملالمليادا؛ • 

 الي املدماا؛الطا  عاي ااعخدام الندام ملتي  ااعخدامو ملالعغطي   • 

جملوعيييييي  وييييييددا حتداييييييداج جيييييييداج ملمباشيييييياا ميييييين اودملات ملال لايييييييات ا اميييييي  لع زاييييييز  • 
 االاعخدام ملاوثا 

ملابني العااي  حمل حمءثيا  لييات تديام العملييي  تطيوياج لع زايز االايعخدام ذيل جايود ج ي   -112
العغطييي  قات ذييا  ملتفييل بالطابييات؛ ملمشييايء  حمذييااب اى يياا ؛ ملايياول  الوذييول ملالشييفا،ي  
ميين خيييالل اىواميي. ا لفمملتيييي  ملمواعييد بياتيييات العمليييي ؛ ملحسييين توميييت إذيييداي تمليياياا العملييييي   

مييين العطيييوي ملنييياي  "اج معوايييط"ملشيييامل  ت زايييز اايييعخدام العملييييي  مسيييعوو ملباغيييت علومييياج تدييي  
ايييلا ميين جاتيي  ا داياؤ لع زاييز  ال انبغييل المليييام بييوؤ ممييا تاايييخاا م اسييياج  أييري حمل مثيي  الفثييري

__________ 

ا واإللؤ ملذيت  اوم  اىعادا لالياحماؤ ملاليوتيسيياؤ مفع  خدمات الاماب  الداخاي ؤ ملباتام  اوم  اىعادا  (52  
ملالوءاليييي  الدمللييييي  لاطاميييي  الذيايييي ؤ ملمندليييي  الطييييريال اىييييدو الييييدملوؤ ملاليوتسييييفوؤ ملاليوتيييييدملؤ ملمندليييي  ال ليييي  

 الدمللي ؤ ملاىندل  ال اىي  لالافي  الففاا ؤ ملاىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا  

  .www.unjiu.org/en/Pages/default.aspxاتدا  (53  
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ثملا،  العمليي  ملالع ا   ملبياديت مندلي  ال لي  الدملليي  ب لايي  ماءيزا ملمناجيي  لع زايز االايعخدامؤ 
  (54 ملاا  الديملس اىسعفادا منو عاي تطاحل حمملا.ملانبغل توثيق قلك ملت

 
 تزال في مهدها ال النظم المووو ة لتقييم أثر التقييمات  

 
تبييني حمثنيياء حتداييد تطيياحل الدياايي  حمتييو بييالاأ  ميين ملجييود حمدليي  معنامايي  ،ملييد ات ييدم تملاابيياج  -113

لك ميالييييت تملييييي  اوثييييا الناشييييلء عيييين ااييييعخدام العملييييي  ملمنعجاتييييو يف خمعاييييا اىندلييييات  مللييييذ
ااييل عنييد ملويي. الييند :  مييا الدياايي  الييند  اىووييوع  لعمليييي  اوثييا  ملتفشييا اودليي  عيين إأفييال

 حم( ي ا  ملااماتيجي  لوتيف  العملييي  تشيل  إ ياياج لانعياإل  ملجملوعي  شياما  مين اى شياات لوتيفي  
اايي  لعنفيييذ العمليييي ؤ ملمواءميي  إ يياي تعيياإل  الوتيفيي  ميي. النعيياإل  العنديلييي ؛  ب( تدييام إلزامييل ملي 

العوذيييات ملتعبيي. تنفيييذذا؛  ج( ا بييال  عيين حاليي  العنفيييذ ملاآلثيياي مل،مليياج لإل يياي اَّييدد لانعيياإل ؛ 
 د( ا بييال  عيين ال واميي  اوخيياو الييي تسييا  حماضيياج يف تييرثريات االاييعخدام ملحمثيياا  ملاع ييني عاييي 

يؤ ملحمثييا ااييعخدام اىندلييات حمل جت يي  ااييعخدام العمليييي  لاعييرثري يف اىسيياءل  ملالييع ا  ملذيين. المليياا
العملييليياتؤ حممللوايي  ااييماتيجي   ملتع يي  بييذلك حماضيياج العوذييي  بشييرل ا اجيي  إس تطييواا مندليي  
مع اليي  تسييعخدم م اومييات العمليييي  ميين حمجيي  العغيييري ملتطييواا اىندليي  ملت زاييز مييدي ا عاييي حتمليييق 

 العمليياياا تعيياإل  حم،ضيي   ملانبغييل حماضيياج لالندلييات حمل تملييدم تمليياياا عيين حمثييا ااييعخدام العمليييي  يف
 السنوا  عن العمليي  اى املو  عاي اهليتات العشاا ي  

 ملاو  ا دي تنفيذ العوذي  الوايدا حمدتاا إس ت زاز ، الي  ملتيف  العمليي   -114
  

 6 ةالتولي
ينوإلققي للر سققاء التنفيققذييت لم سسققات منظومققة األمققم المتحققدة جعققل التقيققيم أولويققة  

واسقققتراتيوية وإوقققار للنتقققا ت مقققت أجقققل وظيفقققة التقيقققيم، تنظيميقققة اظطًققققا  مقققت ر يقققة واوقققحة 
 وإبًغ هيئاتهم التشريعية بمستو  استخدام التقييم ووويعة  لظ االستخدام وأثره.

  
  5 نالماو   

األهمية واالستعدا  لد م منظمقات األمقم المتحقدة وا لقًحات  لقى ظطقاأل 
 المنظومة والت دي للتإلييرات والتحديات النادئة

  
ا يا  ذييذا اىفييول  حم( اويييي  ملالففيياءا مين خييالل العمليييي  اىشييم ؤ  ب( مييديا ملتيفيي   -115

العملييييييي  ململوييييي اا االايييييماتيجل ىسييييياعدا مندومييييي  اومييييي  اىعايييييدا عايييييي الع يييييدي لاعغييييييريات 
__________ 

  54) Janet Neubecker, Matthew Ripley and Craig Russon, “Building for Utilization: The Case of the 

International Labour Organization (ILO)” in Marlène Läubli Loud and John Mayne (eds.), 

Enhancing Evaluation Use: Insights from Internal Evaluation Units (Sage, London, 2014)  
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اسعجد من جداملل حمعليال مين حمجي  العغييري العايواال ملالعنليي  اىسيعدام  ايواءج  ملما ملالعاداات
 عاي تطاحل اىندوم   حممل داخ  اىندل 

ملحمثييريت يف السييياحل الييااذن لاعغيييريات ملالعاييداات الييي اشييادذا ال ييامل تسييا الت بشييرل  -116
  ملميين (55 حميييي  ملتيفيي  العمليييي  يف دعيي  مندوميي  اوميي  اىعاييدا ملذييل عاييي مفييمحل  يياحل العطييواا
حييييد مييين  اىسييياإل  اىطاملحييي  ذيفييي  مندومييي  اومييي  اىعايييدا ا يييزحم ملاليييوتيفل اليييذي مييين شيييرتو حمل

يف قلييك خطييي   مبييا العاييول  ييو مندييوي عاييي تطيياحل اىندوميي  ليييدع  جييداملل اوعلييال الناشييت ؤ
من حمج  العنليي  اىسيعدام   ملحييد قليك بينفق المليدي مين بايويا ي اي   2015 عام ب د ىا العنلي 

عايي تطياحل اىندومي  لاعمليييي  اليي  تفيول مع ييا  ب لي  العملييي  ملتي ثا عايييو يف ءي  مندلي  عاييي 
يف  "،اعييي  اج تدليي"  ملب بييايا حمخيياو اع ييبح ملتيياإلا العمليييي  اىاءزايي  اى اسييي ؤ ءاييد حمد ؤ حييدا

أيييري حمل الوامييي. حمب يييد عييين قليييك  ملاعومييي. يف ذيييذا   "تديييام عايييي تطييياحل مندومييي  اومييي  اىعايييدا"
السييييناياو ي اييي  ذيييالت بيييني ملتييياإلا العملييييي  اىاءزاييي  تييي ثا عايييي بييياام  علييي  ءييي  منايييا ملتطيييا  

الج بنوع العملييي  اليذي مفين حمل اضييا حمءيرب ميلي  مين منديوي اومي  اىعايدا  تسا الت تع اق مث
ءفيييي  ملليييييق ميييين مندييييوي ءيييي  مندليييي  عاييييي حييييداؤ ملالييييذي بييييدمليا ايييي ثا يف المليييياايات اىع امليييي  

 بعخ يص اىوايد بني خمعاا ملتاإلا العمليي  اىاءزا  
ل حيا اآلل اغفي  ايزا ال 2015 عيام ب يد ىيا أري حمل النملاي الداإلا حول خط  العنليي  -117

بشف  مافت ا اج  إس تمليي  افل بعايك اى يااري  ملاطغيي المءييز عايي البياتيات ملا بيال  عين 
البياتات ءجزء من إ اي اىسياءل  عين ا بيال  عايي العففيري اىفثيا يف تيداعيات خطي  العنليي  

دعيييي  العمليييييي   يف قلييييك الييييدملي ا اايييي  لاعمليييييي  الالماءييييزي يف مبييييا اىسييييعدام  عاييييي دملي العمليييييي ؤ
ا تشيياإلل ملالع ييايح يف منع ييا اىسيياي  ملاغفيي  النمليياي بيينفق الملييدي حميييي  الييند  الو نييي  يف 

 العمليي  ملتنلي  مديات العمليي  ملدملي مندوم  اوم  اىعادا يف ت زاز تاك الملديات 
ملتنامللييت الدياايي  بييالفاص ملالعمليييي   اامليي  م ا يي  خمعاييا اىندلييات لا ييا  بالطايي   -118
يف الوميييت  يف قليييك مييين خيييالل العملييييي  اىشيييم ؤ ملالع يييدي حماضييياج  مبيييا ليييل عايييي العغطيييي ؤالعندي

تفسيييو ل يييدد مييين ال وامييي  اهلامييي  لاعجييياملب ملاالايييع داد ليييدع  ا ذيييالحات ملالعغييييريات يف ذيييذا 
 الومت 
: سققققعت وظيفققققة التقيققققيم فققققي المنظمققققات األربققققع والعشققققريت التققققي 11 جاالسققققتنتا  

ومواءمققة العمققل أساسققا  مققت  ققًل فريقق  األمققم المتحققدة  اققعت لًسققتعراض إلققى تنسققي  
المعنقققي بقققالتقييم، وإلققققى اسقققتخدام القوا ققققد وا ردقققا ات التقققي ووققققعت ب قققورة جما يققققة 
أساسا   ا ل كل منظمة  لى حدة. ويتعقيت  ليهقا بقالررم مقت  لقظ أن تتعقاون وأن توقري 

الموقققزأ "الطقققابع  يعرققققل جهقققو  التقيقققيم المشقققتر  وممقققا أ مقققاال  مشقققتركة بقققيت الوكقققاالت.
يقرتوط بق  مقت  مليقات منف قلة متعلققة بالحوكمقة  ومقا لمنظومة األمقم المتحقدة "والوظيفي
__________ 

  55) Bruce Jenks and Bruce Jones, “United Nations Development at a Crossroads”  
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تتقققي  فرلقققة  الورموقققة المشقققتركةوا جقققراءات التنفيذيقققة والميزظقققة. وتشقققير األ لقققة إلقققى أن 
 جراء تقييمات مشتركة تتناول في العقا ة المواوقيع الشقاملة لعقدة قطا قات، مققل األمقت 

  ي، والقاايا المتعلقة بتعميم المنظور الونساظي، والويئة، والعمالة.الإلذا
 يف اىاإليي  ميين م اسييات مندوميي  اوميي  اىعاييدا 50 نامليياب ميي مييا ملتبييني لالفعشييني حمل -119
تييييدخ  يف عييييداد حممللواييييات م ديييي  اىندليييياتؤ مليءييييزت ذييييذا  ملال جتيييياي تملييلييييات مشييييمء ؛ ال

اىسيياي السيياي   ملحتييد حماضيياج ال يي وبات اىع ييويا  اى اسييات حمءثييا عاييي ملويي. ملتيفيي  العمليييي  يف
ال لييي  بيييني الوءييياالت مييين االبعفييياي مييين حمجييي  ال لييي  اىشيييم   ملحمجيييات  حممل يف ال لييي  اىشيييم 

 إحييييييييدو عشيييييييياا مندليييييييي  ميييييييين اىندلييييييييات اويبيييييييي. ملال شيييييييياان تملييلييييييييات مشييييييييمء   ملحمجيييييييياي
اد السينوات ا ليق تملييلاج مشيمءاج ملقليك حماااياج بيني ذيذا الوءياالت عايي امعيد 44 وجملوع ما

اوخييريا  ملجتيياي ملءاليي  م يايايي  ملاحييداؤ ملذييل مندليي  ال ليي  الدمللييي ؤ ماييام ااعشييايا  ملتنسيييملي  
ملداعل  ل لايات العمليي  ا اياي  يف الوءياالت اوخياوؤ ملنسيد قليك شيفالج خمعافياج مين حمشيفال 

ب. اى ييييايي  ال لييي  اىشيييم  بيييني الوءييياالت يف العملييييي  ليييدو اىندليييات اليييي اغاييي  عايايييا الطيييا
تشييا اج مشييمءاج ميين ذييذا النييوع خييالل السيينوات  150 نملحمجييات مندليي  ال ليي  الدمللييي  حمءثييا ميي

 ا لق اوخريا 
ملتربا اىمليابالت اليي حمجاايت مي. جملوعيات اىندليات اى نيي  بيالعمليي  اىشيم  اايعلااي  -120

العزاماييا بيياجااء تملييلييات مشييمء ؤ مللفناييا ايياطت الضييوء حماضيياج عاييي عييدد ءبييري ميين الملضييااا 
اهليفاييييي  ملال اميييي  الييييي تيييي ثا عاييييي العمليييييي  اىشييييم  ملالعمليييييي  اىع ييييدد الوءيييياالت  ملاشييييل  قلييييك 

  اىنف يييييا ؛ ملا اجييييي  إس تفييييياليا اايييييعثلايات مسيييييبمل  لاشييييياملع يف تملييليييييات ذياءييييي  ا وءلييييي
الزمنيييي ؤ تديييااج لعفييياليا اى يييامالت الفبيييريا(؛ ملا اجييي  إس اليييدع  يف  حممل مشيييمء   ايييواءج اىاليييي 

ا دايا ملالعنسييييييق لاسيييييلا  لاوءيييييياالت بيييييالمءيز عاييييييي ا واتييييي  ا وذاايييييي  يف ال لييييي  اىشييييييم ؛ 
الييربام  ملاىيزاتيييات؛ ملاالخعال،ييات يف اليينا  بييني اىندلييات؛ ملاهليتييات ملذيي وبات مزامنيي  دمليات 

العشييياا ي  اىخعافييي  اليييي تعسيييا  العملاايييا اىشيييم  ملتنامشيييو؛ ملعيييدم العييييملن مييين مسيييعواات ت ييي يد 
يف اهليتي  اىشيمء  بيني الوءياالت؛ ملوي ا مشيايء  ا دايا  حممل حمعلال العملييي  اىشيمء  يف اىندلي 

 ملاىعاب   
مين ال وامي  اهلامي  اليي تيسيا العملييي  اىشيم  بيني مفاتي  العملييي  اىاءزاي  إجيااء باجميي  مل  -121

مشييمء  لاملضييااا الشيياما  ل ييدا مطاعييات  ملاعييرلا الربتييام  اىشييم  ميين جملوعيي  ميين اوتشييط  
حمءثييا ميين  حممل الييي تيي دو يف إ يياي خطيي  عليي  مشييمء  ملميزاتييي  مع ييا  هبيياؤ تشييم  ،ياييا جاعييال

  ملانطبييق قلييك عاييي اىسيياملاا بييني ا نسييني (56   اىعاييدا ملالشيياءاء دملل الييو نينيمندلييات اوميي
ملاومن الغذاإلل ملياا  اهب  ءسي  ال ييق ملال لي  الالإليقؤ حيي  حمجاايت تملييليات مشيمء  يف 

__________ 

  2003جملوع  اوم  اىعادا ا واإلي ؤ مذءاا توجياي  بشرل الربجم  اىشمء ؤ ءاتول اوملل داسلرب  (56  
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  ملمفييين لايييديملس اىسيييعفادا مييين تايييك (57 (26 قذيييذا ا ييياالت  اتديييا اىيييواد الداعلييي  يف اىا،ييي
دماج مييدملل حمل تيي دي دملياج ذاميياج يف الييد،. مهيي اىسييعوو اىاءييزي اى اسييل العملييلييات اىشييمء  عاييي

 حمعلال االتساحل يف العملييلات 
ملإس جاتيي  اليييربام  اىشييمء ؤ انبغيييل   يياي علييي  اوميي  اىعايييدا لالسيياعدا ا واإليييي   -122

ل  اشييييي مبيييييا تفسيييييوؤ باععبيييييايا  ليييييي  تنسييييييملي ؤ حمل ازايييييد العملييليييييات اىشيييييمء  لايييييربام  الملطااييييي ؤ
 اعامليييييق حيييييا اآلل  مل العملييليييييات اليييييي جتااايييييا الوتيفييييي  اىاءزاييييي   ملتشيييييري اودلييييي  إس حمل قليييييك

ت ييي  العملييليييات الالماءزاييي  عايييي اىسيييعوو الملطييياي علومييياج يف إ ييياي علييي  اومييي  اىعايييدا  ملال
ان ييييدم العنسيييييق بييييني  حم( العمليييييي  اىاءييييزيؤ مل ب( تمليييييي   حممل لالسيييياعدا ا واإلييييي   ملباىثيييي ؤ امليييي 

ي علييي  اومييي  اىعايييدا لالسييياعدا ا واإليييي ؤ مل ج( تملييليييات اليييربام  الملطااييي  االايييماتيجي  إ يييا
إس حاليييي  ملاحييييدا بييييذلت ،ياييييا  إال اعوذيييي  اىفعشييييول ململ الييييي جتاااييييا ملحييييدات العمليييييي  اىاءزايييي  

جاييود ميين جاتيي  باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل لعجاايي  تمليييي  منسييق ميين ذييذا النييوع  ملقءييا 
ذا النييوع ميين العنسيييق تنطييوي عاييي ذيي وب  بالغيي  ملحمل  ييا  تاييك العملييلييات اىشييمء  حمل إدايا ذيي

ويوَلقققى الر سقققاء التنفيقققذيون لم سسقققات منظومقققة األمقققم اعطاييي  دملياج مياداييياج مييين ا فومييي   
ً  فقققي المشقققاركة بقققدور ظشقققط فقققي التقييمقققات  المتحقققدة بقققد م مااتقققب التقيقققيم   مقققا  كقققام

 المشتركة.
ينوإلققي فققي  كمققا  النتققا ت إلققى أن وظيفققة التقيققيم ليسققت قويققة : تشققير12 جاالسققتنتا  

اتخققا  ووققع اسققتراتيوي فعققال يما نهققا مققت   ققم منظومققة األمققم المتحققدة. ويقققيم مسققتو  
لتلويققققققة الطلققققققب المتزايققققققد.  "كققققققاف"الوظققققققا ف المركزيققققققة السققققققت األكقققققققر اكتمققققققاال  بتظقققققق  

فققققي قققققدرة هقققققذه  بالمنظمققققات القمققققاظي  شققققرة المتوقيقققققة، يامققققت التحققققدي يتعلقققق  فيمققققاو 
المنظمققات  لققى ارتنققام واسققتخدام الفققر  التققي يتيحهققا لهققا السققياأل العققالمي المتطققور مققت 

 أجل تعزيز التعاون واالبتاار والعمل بيت المنظمات وبالتالي تعزيز أهميتها.
مل،يليييييا اايييييل ت ايمليييييات مفعوحييييي  مييييين ي اييييياء ملحيييييدات العملييييييي  عايييييي اىسييييياإل  اىع املييييي   -123

اوخيييييذ بييييينا  اايييييماتيجل يف "  ملخطييييي  اىضيييييل مهيييييدماج يف اىسيييييعملب : باالت فاايييييات العنديليييييي
العففييري ملالعوميي.؛ ملالمءيييز عاييي حتداييد االجتاذييات االاييماتيجي ؛ ملاىاملتيي  يف االاييعجاب  لاعغيييري؛ 
ملحمداء دملي حييا،ز بييدالج ميين االمع ييياي عاييي يدملد او، ييال ميين حمجييي  ت زاييز حميييي  اوميي  اىعايييدا؛ 

حتسيييني ملجتدايييد  مليف العفيييييا اىسيييعلا لاييينا  ملاوايييالي  ملاومللواييياتؤملاالبعفييياي ملاىشيييايء  يف 
اشييل   مبييا االاييعجاب   امليياع العغيييري السيياا.؛ ملاىشييايء  يف اىن ييات ال اىييي  ملت زاييز الشييااءاتؤ

الشييييااءات ميييي. اىااءييييز العااياييييي  ملم اسييييات الففييييا الييييي تشييييف  اآلل الملييييوا الدا، يييي   ييييدملل 
  "مات  يف ال ل  م اج حمعلال اى ا، ؛ ملاوخذ بطاحل 

__________ 

  www.unjiu.org/en/Pages/default.aspxاتدا  (57  
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ملتعسيييي  ذييييذا ال ييييفاتؤ الييييي عييييرب عناييييا ي ايييياء العمليييييي  ملاىوتفييييول يف ءيييي  اىندوميييي ؤ  -124
برييعاييا البالغيي  لاييدملي الييذي مفيين لوتيفيي  العمليييي  حمل تملييوم بييو يف دعيي  مندوميي  اوميي  اىعاييدا 

ملالطابيات عايي العنليي  يف ا ياا إس تبوء مفات  مملايت  ملالسيري مهيدماج يف ايياحل العغيريات ال اىيي  
 اىسييعدام   مل،ا ييت ذييذا ال ييفات يف الدياايي  ميين خييالل الملواعييد اىخعافيي  ى ييفو،  النضيي  

ختعايا ب يي  الملواعييد عيين الملواعيد الييي حتييدد ميين الناحيي  العنفيذايي  اىندليي  اىع اليي  يف تيي   ملال
ملم شييياات م يييفو،  حمذييي  حمب ييياد  حمدتييياا 12 لال المييي  الوثيملييي  الملاإللييي  بيييني االثنيييني  ملابيييني ا يييدمل 

النضييي  اىسيييعخدم  يف تملييييي  ميييدو اوييييي  ملالعجييياملب ملاالايييع داد يف ملتيفييي  العملييييي   ملتشيييري 
اويمييام الييوايدا يف ا ييدملل إس معوايي  الييديجات الييي ح ييات عاياييا اىندليياتؤ ملاشييري قلييك 
 إس مسيييييعوو االاييييييع داد ليييييدع  مندوميييييي  اومييييي  اىعاييييييدا  ملاملييييي  إمجيييييياالج مسيييييعوو االاييييييع داد

المليييديا عايييي الع يييدي لاعغييييريات ملالعايييداات عييين اىعواييي   ملميليييت يف اىعواييي  ملتييياإلا  حممل
العمليييي  يف اييت ،مليي  ميين اىندلييات برُنييا مسييع دا لاع ييدي لاعاييداات  ملذييذا اىندلييات ذييل 
مندليي  ال ليي  الدمللييي ؤ ملاليوتيسييياؤ ملباتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإللؤ ملاليوتيييدملؤ ملذيتيي  اوميي  

اتيام  اوأذايي  ال ياىل  ملءشييا العملييي  عيين حمل ذيذا اىندلييات ليدااا المءيييز ؤ ملبلاليياحما اىعايدا
الضيييييامليي اىنفيييييعح عايييييي ا يييييايج ملليييييدااا النيييييي  اَّيييييددا ى ا ييييي  العغييييييريات ال اىيييييي  ملاىملعضييييييات 
الناشيييت   أيييري حمل مسيييعوو االايييع داد مسيييعو  يف عيييدد ءبيييري مييين اىندلييياتؤ بيييالاأ  مييين تاءييييز 

 النطاحل الذي تغطيو العملييلات ملجودا تاك العملييلات  تاك اىندلات عاي ت زاز
  12 لا دمل   

 الماوظات الفر ية والم درات المستخدمة في تقييم األهمية واالستعدا 
  

(: 8-4: قدرات تعزيز األهميقة والتوقاو  والققدرة  لقى التايقف واالسقتعدا  مقت أجقل التإلييقر والتحقدي )5 نالماو 
 (10 ة)متوسط أ لى  رج

 الماوظات الفر ية
 (4.9  الب د االاماتيجل يف العففري ملالنما  مل اامل  العنفيذ  معوا  الديج

اويي  يف تغطي  باام  اىندل  ملمشايا اا  ختطي  العمليي  ملالنطاحل الذي اغطيو(: باويا ي ا  ململو.  
ملحمدملاي الدملل اوعضاء مل،الاا ملتملدااذا  ااماتيجي  لاوتيف  اتطالماج من اىندل  ملمندوم  اوم  اىعادا ءف ؛ ملالمليادا

 لامليل  الي تضيفاا العملييلات ملحمثا االاعخدام
 (5.3  االبعفاي ملالملديا عاي العفيا ملالعجداد اىاملت  ملالعفيا  معوا  الديج

الوتيف  الدانامي : مواات  جملوع  من الطابات: العمليي   -الملديا عاي العفيا ملالعاسني ملالنلو بااعلااي  
اىسعلا ملالعفيا؛ ملا ااام يف الناوا بالعمليي  ا واإللؤ ملتطواا مناجيات منااب  ذا   وتواع العدخالت الي 

 تضطا. هبا مندوم  اوم  اىعادا 
 (4.4  االتساحل ملا دماج ملاىافي  ملالعاالفات  معوا  الديج

اال:  حم( العمليي  الالماءزي؛  ما ايالعجاملب لدع  االتساحل ملا دماج ملاىافي  ملاالاعدام ؤ م. المءيز ع 
اشل  إجااء تملييلات مشمء ؛  ج( اىندوي ا نساو ملحملوحل  مبا  ب( إذال  اوم  اىعادا من حمج  االتساحلؤ

 ا تسال؛  د( تطواا الملديات الو ني  يف جمال العمليي  ملإمام  حتالفات م. الند  الو ني  ملت زاز اىافي  
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 (74.  ديجالاالاعجاب  لاعغريات ملالعاداات ال اىي   معوا  
 الع دي لاعغيريات ملالعاداات ال اىي  يف العمليي  ملاىشايء  يف اىن ات ال اىي  ملمضااا ا وءل  ال اىي ؤ 

يؤ ملاىخا اا من يف قلك تملاا  اى ا،  ملتوجيو العغيري: تطواا اىندل  اىع ال  ملثملا،  العففري اىعش  ؤ ملاالبعفا مبا
حمج  العاول العنديلل؛ ملاىشايء  بدملي ااعبامل يف ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي  من حمج  حتمليق االتساحل ملال ل   

    ءملوا دا،   لاعغيري ليق ،مل  يف اىندل  ب  ملءذلك يف مندوم  اوم  اىعادا ملعاي ال  يد ال اىل
لالاييع دادؤ حمشيياي مييداامل العمليييي  ملالييربام  إس اجتيياا النييي  ملبييالاأ  ميين اىسييعوو ا يياو  -125

 :  (58 بووو  ءبري يف الوتيف   و ال ل  بااعخدام النلاقج البداا  ملاوءثا دانامي 
 ء اميي  ذييام ميين عواميي  العغيييري: اىشييايء  يف العملييلييات عاييي تطيياحل الملطيياع" 

 تاايييييي  العملييييييي ايييييز اييييياإلا العملييليييييات اليييييي تعسييييي  بطييييياب. اايييييماتيجل حمميييييوو؛ ملت ز  مليف
الالماءييزي ميين حمجيي  الييدملي العفييامال الييذي مفيين حمل ا داييو يف إوييا،  المليليي ؛ ململويي. 
تديي  مشييمء   ماعييدا بياتييات مشييمء  لاخييرباء االاعشيياياني ا ييايجينيؤ ملتديي  مشييمء  

ملال ليي  م يياج ملا ييد ميين ال ليي  اىنفيياد  لعمليييي  جييودا العملاايياؤ ملحم ييا مشييمء  لالخييا ا(؛
ليي  ت ليي  مبفادذييا؛ ملالعبييادل اىباشييا بييني اوميياال ميين اىمليةلييني؛ ملتنفيييذ يف تييا  ءيي  مند

  (59 "اياا  لاعمليي  عاي تطاحل اىندوم ؤ ملالعنسيق ملالعخطي  اىشم 
ملتشيييري ذيييذا او،فييياي إس بدااييي  اوخيييذ ب لايييي  داناميييي ؤ ملت فيييق اىبيييادي اىنبثملييي  عييين  -126

: الييماب  ملالعشييابك؛ ملجتيياملا ا ييدملد (60 2015 عييام ب ييد ىييا النمليياي الييداإلا حييول خطيي  العنلييي 
اشييل   مبييا اناايي  حتمليييق الغيياا ملإوييا،  المليليي  ملت زاييز ال ييالتؤ مبييا يف ال ليي  م يياج؛ ملالمليييام

الملييديات الو نييي   ملته ييربة ذييذا او،فيياي عيين  اامليي  جداييدا يف ال ليي ؛ ملذييل  اامليي  حمءثييا ماملتيي  
   مللفناا تعطا  ت املتاج ملعلالج مشمءاج بني ء  او اا

مفييين حمل  ال أيييري حمل االايييعجاب  اليييي تففييي  حتملييييق تايييك ال يييفات يف ملتيفييي  العملييييي  -127
اومللواييات؛  تييي تفييول ااييعجاب  خم  يي   ملتعطايي  ذييذا االاييعجاب   حم( ااييماتيجي  وييدادا لم 

 ب( الع يييياملل يف خمعايييييا ا باييييياتؤ ملاعطايييي  قليييييك حتطيييييي  الملييييييود عنييييد وامللييييي  ال لييييي  عيييييرب 
غيييييري العاييييواال ملاىييييماب ؛  ج( ملويييي. تهديييي   ييييوا،ز معجييييددا  ملاالحيييين اىندلييييات يف د،يييي. الع

ي ايياء العمليييي  ملاىييدااملل حمل تاييك االاييعجاب  تعجيياملا تنسيييق اوتشييط  ملاىواءميي  بيناييا حتييت ياايي  
 - ميين مييوايد مالييي  ملبشيياا  -ءييا    ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي   ملحيعيياج قلييك إس دعيي 

االلعيييزام ملتيييو،ري  ،ضيييالج عييينحيةيييز ،فييياي اسيييلح باو،فييياي اىعشييي ب  ملبااعفشيييا  البيييداإل ؤ ملإس 
 الومت 

__________ 

 اتدا حتاي  وعوو يدملد ي ااء العمليي  ملاىدااان اآلخاان عاي الس ال اىفعو  عن م فو،  النض   (58  

يدملد ي ااء ملحدات العمليي  ملاىوتفني عاي اوايتا  اىفعوحي  عين حم،فيايذ  ا يوص اجتياا العملييي  يف اىضيل  (59  
 مهدماج يف اىسعملب  

شااء  عاىي  جدادا: اجعثياث الفمليا ملحتواي  "ؤ 2015 عام ب د ىا الفااق الا،ي. اىسعوو اى   اط  العنلي  (60  
 ( 2013 اوم  اىعاداؤ  "االمع اداات من خالل العنلي  اىسعدام 
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ملاعيح العملييي  اىسيعمل  عايي تطياحل اىندومي  لتتشيط  العنفيذاي  مين حمجي  العنليي  اىشياي  -128
حمعييييالا ،اذييي  حممييييام م اسيييات مندومييي  اوميييي  اىعايييدا لاع يييياملل مييي. ملحييييدا  14 اإلييييو يف الفمليييا 

اىشييمء  اىفاافيي  بوالايي  العمليييي  اىسييعمل  عاييي تطيياحل اىندوميي   ملتشييفة  اياايي  العمليييي  العفعيييق 
اىسييعمل  عاييي تطيياحل اىندوميي  إ يياياج لاشييااء  يف العمليييي  عاييي تطيياحل اىندوميي  لتتشييط  العنفيذايي  
 مين حمجي  العنليي ؤ مي. االاييعفادا مين الينهد  ملاآللييات ملالملييديات الملاإللي   ملتشيفة  مبيادي تمليييي 
السياايي  اىعلثايي  يف العب ييي ؤ ملاالمع ييادؤ ملالففيياءاؤ حمااايياج ملاوييااج لاعنسيييق ملالع يياملل بييني ءيي  

يف قليييك اايييعخدام جملوعييي  العملييليييات الملاإللييي  بف اليييي   ملتشيييل   ااإليييق  مبيييا مسيييعواات النديييامؤ
ماءييزي العمليييي   حم( ااييعخدام ا لوعيي  الملاإلليي  ميين اى يياي  اىعولةييدا عاييي اىسييعواني اىاءييزي ملالال

 جيييااء حتايييي  جتلي يييل عايييي تطييياحل اىندوميييي ؛  ب( العنسييييق ملالع ييياملل بيييني خمعايييا الوحييييدات 
اىاءزايي  ال امايي  وييلن إ يياي مشييم  يف إجييااء تمليييي  ان يي  عاييي مووييوع اسييعخدم يف اىندليي  

 ملعاي تطاحل مندوم  اوم  اىعادا 
ذؤ دملي يف ت زايييز الع ييياملل مللسيااييي  العملييييي  اىسيييعمل  عايييي تطييياحل اىندومييي ؤ عنيييدما تهنفاييي -129

تفييوان ذييويا حممشيي  التسيياحل مندومييي  اوميي  اىعاييدا مللف الييي  اوتشييط  العنفيذاييي   مليف ملالففيياءا
من حمجي  العنليي   ملمي. قليك ،مليد ت ثايات جايود الشياملع يف جتابي  العملييليني بسيب  اال،عملياي إس 

  ملمفين (61 يج اىيزاتيي العلوا ؤ بالاأ  من مااي ا ل ي  ال امي  اليذي  اي  تمليدن دعي  مين خيا
 ااييعخالص ديملس ميين  ييا  مبيياديا ت زاييز العغذايي  يف ال ليي  ميي. جملوعيي  ملاايي   ميين الشيياءاءؤ

 يف قلك الملطاع ا اصؤ لعلوا  علايات تمليي  مسعملا  عاي تطاحل اىندوم   مبا
 ملاو  ا دي تنفيذ العوذي  الوايدا حمدتاا إس ت زاز االتساحل ملالعنسيق   -130
  

 7 ةالتولي
ينوإلقققي أن يطلقققب الر سقققاء التنفيقققذيون لم سسقققات منظومقققة األمقققم المتحقققدة مقققت  

مااتققب التقيققيم إ ققا ة تقيققيم سياسققات وظيفققة التقيققيم واسققتراتيوياتها وأولوياتهققا. وينوإلققي 
لهم تحديد ووع استراتيوي لوظيفقة التقيقيم كقل فقي م سسقت  لتعزيقز أهميتهقا فقي تماقيت 

للتإلييققققرات والتحققققديات الراهنققققة ولتحقيقققق  األثققققر منظومققققة األمققققم المتحققققدة مققققت الت ققققدي 
 واالستدامة.

  
 قدرة التقييم الوونية مت أجل استدامة وظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة  

 
: يعققو  تققاريا قققرارات الومعيققة العامققة بشققتن تطققوير قققدرة التقيققيم 13 جاالسققتنتا  

. وتُققققر م سسقققات منظومقققة األمقققم المتحقققدة بقيمقققة تطقققوير تلقققظ 1989  قققام الوونيقققة إلقققى

__________ 

  A/RES/68/229الملااي  (61  

http://undocs.org/AR/A/RES/68/229
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يشقققققمل الوياظقققققات  بمقققققا الققققققدرات وتنظقققققر إلقققققى التحالفقققققات مقققققع ظُظقققققم التقيقققققيم الوونيقققققة،
وا ح ققاءات، با توارهققا حاسققمة لققي  فقققط للولققدان، بققل وكققذلظ لتطققوير وظيفققة التقيققيم 

سققتو  الحققالي للمشققاركة فققي يققزال الم وال فققي منظومققة األمققم المتحققدة تطققويرا  مسققتداما .
فققي  لققظ  بمققا   ققم تطققوير قققدرات التقيققيم الوونيققة والوهققو  الموذولققة فققي هققذا ال ققد ،

تعزيقز ملايقة ظتقا ت التقيقيم، فقي مراحلق  األوَّليققة. وتقر  منظمقات كقيقرة أظهقا ليسقت مالَّفققة 
ع  لقى تقق ال بوالية تطوير قدرة التقييم الوونية. وتقر  منظمقات أ قر  أن هقذه المسق ولية

يُققققدرج سققققو   ققققد  قليققققل للإلايققققة مققققت  وال وظيفققققة التقيققققيم، بققققل هققققي مسقققق ولية برظامويققققة.
المنظمققات تطققوير قققدرات التقيقققيم الوونيققة فققي سياسقققات التقيققيم. وتققولي االسقققتراتيويات 
الُمطوَّقققة فققي مختلققف وحققدات التقيققيم أولويققة السققتخدام  ققدمات الخوققراء االستشققارييت 

المركزيققة الواريققة. وتسققتقنى مققت  لققظ ثققًث مققت وحققدات  الققوونييت فققي سققياأل التقييمققات
التقيققيم )فققي برظققامت األمققم المتحققدة ا ظمققا ي ومنظمققة اليوظيسققيف وهيئققة األمققم المتحققدة 

أن لققققديها ر يققققة  كمققققا  للمققققرأة( المالَّفققققة بتلققققظ الواليققققة فققققي سياسققققاتها الخالققققة بققققالتقييم،
أن الققنهت الحققالي المتوققع  . والخًلققة(62  طققة، وُتوققري أظشققطة مخططققة أو واسققتراتيوية

يقزال فقي حاجقة إلقى االسقتفا ة  وال ينطل  مت إوار متاامقل ال في منظومة األمم المتحدة
 مت مفهوم تطوير القدرات والملاية الوونية با تواره  ملية  ا لية.

ال ا ييود ت زاييز الملييديات الو نييي  يف جمييال العمليييي  بفواإلييد عاييي الباييدال ،اسيي ؤ مللفنييو  -131
ملاشيييفة  قليييك عيييامالج حامييياج لنجيييا  ملتيفييي  العملييييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا  اضييياج اشيييفة  حم

الطييا  ال لاييل الييذي انطاييق منييو ،اييص الطاامليي  الييي تندييا هبييا ملتيفيي  العمليييي  إس حتالفا ييا ميي. 
ا ايييود اىوجااييي   يييو ت زايييز المليييديات الو نيييي  يف جميييال العملييييي   ملاهيييدي  اىفعشيييول اامييياج النملييياي 

ا حيييول اععبييياي تطيييواا ميييديات العملييييي  الو نيييي  جيييزءاج مييين ا ايييود الربتاجميييي  اليييي انبغيييل حمل اليييداإل
تفييول مابو يي  بييدمليا اىشييايا. ملإداي يياؤ ملبالعييدخالت اىوجاايي   ييو ت زاييز ا وءليي  ملإدايا الملطيياع 

خمعايييييا ا ايييييود  (63 1982 عيييييام ال يييييام  ملتنييييياملل تملاايييييا ملحيييييدا العفعييييييق اىشيييييمء  ال يييييادي يف
ييييي  اىبذملليييي  ميييين ملءيييياالت اوميييي  اىعاييييدا الييييثالث ملال شيييياانؤ ملالبنييييك الييييدملو لإلتشيييياء الربتاجم

ملالع لييريؤ ملمندليي  الع يياملل ملالعنلييي  يف اىيييدال االمع يياديؤ ملاىفووييي  اومليملبييي ؤ ملاييا  الضييوء 
موب  من حتداات  ملايو  افيول إجيااء ديااي  مين جاتي  ملحيدا  ملما عاي ا جااءات اىعخذا

 ؤ يف السيييياحل اليييااذنؤ جايييداج مشيييفوياج يف تملييييي  العطيييوي اليييذي حتململيييو خمعايييا العفعييييق اىشيييمء
 اىندلات  

ملتهمليييا ملحيييدات الييييربام  بمليييدي ا اَّييييدملدا مل يييرت إس حمملايييا  العمليييييي   ابييياج لاييييدع  يف  -132
 __________تطيييواا ميييديا العملييييي  الو نيييي   ملاهيييدي  اىمليةليييول يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا اوييييي  االايييماتيجي  

اايماتيجي  تملييي  عاىيي  ويدادا تعنياملل ميديا العملييي   2014 عيام اوم  اىعايدا لالياحما حماضياج يفملو ت ذيت   (62  
 الو ني  ملالعواذ  ال اىل ملالشااءات 

  JIU/REP/82/12ت املل مندوم  اوم  اىعادا يف تطواا مديا ا فومات عاي العمليي ؤ  (63  
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ت العملييييي  الو نيييي  يف حتملييييق حمثيييا ملتيفييي  العملييييي  ملاايييعدامعاا  ململ،ملييياج آلياء عيييدد ءبيييري مييين لمليييديا
ي ايياء ملحييدات العمليييي  ،ييال مواءميي  ملتيفيي  العمليييي  يف اوميي  اىعاييدا ميي. اليينهد  الو نييي  ملتطييواا 

( إدمييياج بالملييديات يف ذييذا ال ييدد ذييام واييباب ءثيييريا:  حم( اىسيياءل  اىعبادليي  عيين النعيياإل ؛  
  اى ا،ييي  اىعنوعييي  لع زايييز ال يييالحي ؛  ج( اىشيييايء  يف العخطيييي  ملا دايا لع زايييز االايييعخدام تهدييي

ملاوثيييييا؛  د( اىشيييييايء  لع زايييييز العنسييييييق ملالعطيييييواا اىعبيييييادل لامليييييديات؛  ل( ال لييييي  مييييي. الييييينهد  
 ملاى اسيييات الملاإللييي  عايييي اويا لع زايييز ءفييياءا ملتييياإلا العملييييي  ملاايييعدامعاا يف اومييي  اىعايييدا

الباييدالؤ باععبيياي قلييك حاميياج لاغاايي  يف السييياحل الييااذن  ملاه ييربة عيين ذييذا اآلياء ميين ا عييربملل  مليف
حمتفسيييا  مفاافيييني بوالاييي  مع يييا  بمليييديات العملييييي  الو نيييي  ملمييين اشيييريملل إس حمُنييي  أيييري مفافيييني 

 ،اإلييداهبييذا الوالايي ؤ مللفيينا  انديياملل إس تطييواا مييديا العمليييي  الو نييي  باععبايذييا ذاميي  ميين حمجيي  
اوجيد حمي اعيماا عايي  مل ملتيف  العملييي  ملحمثاذيا ملاايعدامعاا يف مندومي  اومي  اىعايدا  ملليذلك

 تملييلا  عاي حمااس جاودذ  يف دع  تطواا مديات العمليي  الو ني  
ملاشييري حتاييي  اى اومييات الييي ق ا بييال  عناييا إس ااييادا يف ال ييا  بييني ملتيفيي  العمليييي   -133

ت خييذ اىواءميي  ميي. اليينهد  الو نييي  يف  ملال ملتطييواا مييديات العمليييي  الو نييي  اىاءزايي  ملاليينهد  الو نييي  
مندلييييات  ملتفشييييا اىندلييييات السييييت عشيييياا اوخيييياو عيييين ديجييييات  8 االععبيييياي حالييييياج يف

تسمشيد اوتشيط  اىنفايذا يف  ملال معفاملت  من االخناا  مي. ا يرباء اليو نيني ملاى اسيات الو نيي  
اا بيييني خمعايييا اىندليييات  ملتعلثييي  اايييماتيجي  ءيييذلك تنسييييمل ب ييي  اىندليييات يف ال يييادا بيييري

اى اسيييييات الو نيييييي  يف  حممل الاإليسيييييي  يف إدياج ا يييييرباء االاعشييييياياني اليييييو نينياالخنييييياا   ااملييييي  
امتي  عاييو مين  ملميا مين اىافيي  ميا العملييلات  ملحيدث قلك يف حمأابي  ا االت لع زايز مسيعوو

لع زايييز المليييديات مييين خيييالل اليييع ا  ال لايييل ملاالخنييياا  تيييرثريات عايييي اايييعخدام العملييييي  ملءيييذلك 
لييو مين تييرثريات عاييي العطييواا اىعبييادل لاملييديات  مللفيين  مبييا ملاىشيايء   ملليييق قلييك با اييد اهليينية 

 انبغل المليام بو بطاامل  حمءثا مناجي  ملحمم  ايجتاالج  مما ذنا  اىزاد
عايييييدا ا ويييياإلل ملمندلييييي  ملءلييييا جيييياء حمعيييييالاؤ ذنييييا  مندلعييييالؤ ييييييا باتييييام  اوميييي  اى -134

اعجيييزحم ميين علاييييات ملتيفيي  العملييييي   ال اليوتيسييياؤ ج اعييا تطيييواا مييديات العملييييي  الو نييي  جييزءاج 
حييني حمل حمتشييط  ذيياتني اىندلعييني يف جمييال تطييواا الملييديات الو نييي  جييدااا علوميياج  مليف اىاءزايي  

مليلييي  النسيييبي  ملاىضيييا،  لفييي  تطيييواي مل،ملييياج   ييياي اه يييزةا الع ييياملل ملاسيييعفيد مييين ال مل بالثنييياء ،اُنيييا
منالييا يف دعيي  تطييواا مييديات العمليييي  الو نييي   ملتشييفة  حماضيياج مواءميي  عليي  الوتيفيي  اىاءزايي  ميي. 

اآلل  ملماميييت ذيتييي   إال تدايييا مل علييي  ملحيييدات اليييربام  يف ءييي  مناليييا جيييزءاج مييين اايييماتيجي 
لعملييي  الو نيي  جمياالج م ي  تطيواا ميديات ا 2014 عيام اوم  اىعادا لالاحما منذ عاد حممياب يف

ااييماتيجياج يف ااييماتيجيعاا ال اىييي  ا اذيي  بييالعمليي   ملذييذا االاييماتيجي  ال اىييي  جييدااا بالثنيياء 
يف م ا ييي  مسيييرل  الشيييااءات اوملاييي. مييي. ملءييياالت اومييي  اىعايييدا ملاى اسيييات اىاليييي  الدملليييي  

 ملاى اسات ا اذ   
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عواميي   ييا  تطييواا مييديات العمليييي  الو نييي   ،لييا ذييل ب يي  الييديملس اىسييعفادا بشييرل  -135
حمذي  شيا  لانجييا  ذيو المليديا عاييي ملوي. اليدع  لعطييواا ميديات العملييي  الو نييي  يف ايياحل ملاميي. 

  ملاعسيي  ذييذا اليينا  برييعييو ا اميي  يف ا اييود (64 الباييد ملااييعخدام تهديي  اى ا،يي  ملاىسيياءل  اَّاييي 
اا مييديات العملييييي  الو نيييي  ال يياديا مييي خااج عييين اىوجاايي   يييو اايييعخدام ا طييو  العوجيايييي  لعطيييو 

  ملميييين اى ييييم  بييييو حمل وييييوقج باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا (65 ،ااييييق اوميييي  اىعاييييدا اى يييي  بييييالعمليي 
ُنجيياج ووقجييياج ا عييرب ؤ الييذي اسييعفيد ميين الملييديا الداخاييي  ملالييدملي المليييادي لاباييدالؤ (66 ا ويياإلل

حيفي  تملييي   يا  تايك الينها  بالعايداات تديااج وُنيا ليدع  اىافيي  الو نيي  يف ت زايز المليديات  مل 
بطيتي  ملأيري ويدادا ملتعطاي  دياايات إثنوأاا،يي  جيادا ل لايي  العطيواا ملحمتيواع اال سيايات ،ضيالج 

 عن الملفزات الفبريا الي حتململت  
ملتشييل  االععبييايات اهلاميي  اوخيياو يف ت زاييز الملييديات الو نييي  ااييعخدام اآلليييات أييري  -136
داييي  مل لييييات الملطييياع ا ييياصؤ مثييي  خمططيييات ي ملس اوميييوال ا اا،ييي  اليييي ت لييي  مييي. ءبييياي العملاي

ا يييرباء الملطيييااني ملا مايلييييني لبنييياء المليييديات  ملمييين اىاييي  بييينفق المليييدي ال لييي  مييي. م اسيييات 
تطييييواا اى ا،يييي  الو نييييي  ملا مايلييييي  الملاإلليييي ؤ مثيييي  ا ام يييياتؤ ملاىااءييييز العااياييييي ؤ ملم اسييييات 

اى اسييييات الييييي نيييياي تطوااذييييا ميييين خييييالل مشيييياملع البنييييك الييييدملو لالااءييييز  ،ياييييا مبييييا الففيييياؤ
ا مايلي  مين حمجي  اليع ا  يف جميال العملييي  ملالنعياإل   ملءي  ذيذا االمماحيات ليسيت جدايدا تديااج 

  1982 عام ول ملحدا العفعيق اىشمء  توذل هبا منذ
  الو نييي  اعطايي  ُنجيياج حممشيي  ملميين اىسيياا  بييو حماضيياج حمل النجييا  يف تطييواا مييديات العمليييي -137

ذييذا ال ييددؤ يف  مليف ابييدحم ميين ت ييلي  الييربام  ملاسييعلا حييا اتعايياء العنفيييذ ملالاذييد   العمليييي  
حييني حمل لوتيياإلا العمليييي  يف مندلييات اوميي  اىعاييدا دملياج يإليسييياج يف ت زاييز الملييديات ،ييال دملي 

اشييف  العمليييي  جييزءاج ميين امليي  حميييي  عيين قلييك  مل  ال ملحييدات الييربام  يف تطييواا مييديات العمليييي 
ا وءلي  ملإدايا الملطيياع ال ييام يف الباييدالؤ ملبالعيياو انبغيل حمل اشييف  مفوتيياج ذاميياج لاييدع  يف ذييذا 

    (67 ا االت

__________ 

  64) Sukai Prom-Jackson, “Rebirth, Restoration, Reclamation, and Responsibilities of the Evaluation 

Function of Africa”, in Evaluation matter: How can we strengthen national evaluation systems - 

Perspectives from around the globe, Quarterly Knowledge Publication of the African 

Development Bank 81-76ؤ ال فاات 2013 حمااول ابعلرب  3ؤ ال دد 2ؤ ا اد  

،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي ؤ تطييواا مييديات العمليييي  الو نييي : ت يياإلح علاييي  بشييرل ءيفييي  ت زاييز تهديي   (65  
 ( 2012العمليي  الو ني   

 2009  اىعايييييدا ا وييييياإلل حيييييول ميييييديات العملييييييي  الو نيييييي   اىييييي ااات الدملليييييي  اليييييي عمليييييدذا باتيييييام  اومييييي (66  
 ( 2013مل

اايو ا فومياتؤ الوثيملي   (67   ؛ JIU/REP/82/12اتدا حماضاج ت املل مندوم  اوم  اىعادا يف تطواا العمليي  اليذي جته
 Rebirth, Restoration, Reclamation, and Responsibilities of the"جاءسييييييييييييييييولؤ  -ملاييييييييييييييييوءاي بيييييييييييييييياملم 

Evaluation Function of Africa" ،in Evaluation matter: How can we strengthen national evaluation 
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ملذيييديت عيييدا مييياايات مييين اومييي  اىعايييدا تيييدعو إس تطيييواا ميييديات العملييييي  الو نيييي ؤ  -138
مللفنايييييا جايييييود مب ثيييييياا   ملبهيييييذلت جايييييود (68 1989 عيييييام ملا يييييود تيييييايا  تايييييك الملييييياايات إس

ملتعاإلجاييييا أييييري م امل،يييي   ملاىطاييييوب يف ذييييذا اىاحايييي  ذييييو حمل تبييييادي م اسييييات مندوميييي  اوميييي  
اىعاييدا مبجلوعيي  ميين العييدخالت اىديملايي  جيييداج لاع يياملل ملالشييااء  يف ت زاييز الملييديات الو نييي  

  ملانبغييل حمل ااييزم ميين مييوايد ملحييوا،ز لامليييام بييذلك ملمييا يف جمييال العمليييي  مللعييو،ري ا  يياي الضييامليي
تفيييول ذيييذا ا طيييوا مسيييبوم  بديااييي  مناايييب   الييي  ا ايييود ال امييي  اىبذمللييي  مييين مندومييي  اومييي  
اىعادا لع زاز مديات العملييي  الو نيي   ملمفين الملييام بيذلك حتيت مييادا ملحيدا العفعييق اىشيمء  

 يييي  بسيييين  امعييييداداج ل لااييييا السييييابق يف ذييييذا اىضييييلاي  ملانبغييييل حمل تفييييول ا اييييود اىبذملليييي  مابو 
 الي تاءز عاي مديا العمليي  الو ني   2015  العمليي
ملايييو  اييي دي تنفييييذ العوذيييي  اليييوايدا حمدتيييااؤ مييي. مااعييياا اليييديملس اىسيييعفادا اىيييذءويا  -139

 حمعالاؤ إس ت زاز ااعدام  ملتيف  العمليي  ملالع املل م اا  
  

 8 ةالتولي
التنفيققققذييت لم سسققققات ينوإلققققي لألمققققيت العققققام، ب ققققفت  ر يسققققا  لمولقققق  الر سققققاء  

منظومققة األمققم المتحققدة المعنققي بالتنسققي ، أن يوققا ر بخطققوات وأن يققد م ابتاققارات مققت 
أجققل التعققاون بققيت م سسققات منظومققة األمققم المتحققدة ومققع الشققركاء اآل ققريت فققي تعزيققز 

يعققالت مسققا ل المسققاءلة والققتعلم وتنميققة المعرفققة  بمققا القققدرات الوونيققة مققت أجققل التقيققيم
 الوونية والعالمية  لى السواء.  ات القيمة

   
 وظيفة التقييم الًمركزية -ثالقا   

  
 مقدمة -ألف 

  
وأيييييااا ذيييييذا  الالماءيييييزيالوايدتيييييال يف اىملدمييييي  العملييييييي   25مل 24 لته ييييياة  الفملاتيييييا -140

اليييوايد يف اىيييواد  27 قالديااييي   ملاييياد بييييال قليييك تف ييييالج يف اىا،يييق ا يييامق  ملابيييني حماضييياج اىا،ييي
اه ييد قا ميليي   مييا ا  يياي اىفيياذيلل اىالإليي  لعامليييق الغييااؤ ملذييو إ يياي ااءييز عاييي (69 الداعليي 

__________ 

systems - Perspectives from around the globe, Quarterly Knowledge Publication of the African 

Development Bank 81-76(ؤ ال فاات 2013 حمااول ابعلرب  3ؤ ال دد 2ؤ ا اد  
بشيييرل االايييع ااا الشيييام  اليييذي نييياي ءييي   208 62ؤ مل250 59ؤ مل211 44مييياايات ا ل يييي  ال امييي   (68  

ثييييالث ايييينوات لتتشييييط  العنفيذايييي  ميييين حمجيييي  العنلييييي  الييييي تضييييطا. هبييييا مندوميييي  اوميييي  اىعاييييداؤ ملالملييييااي 
 بشرل االاع ااا الشام  الذي ناي ء  حميب. انوات لسياا  اوتشط  العنفيذا   226 67

  www.unjiu.org/en/Pages/default.aspxاتدا  (69  
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اعجييييييزحم ميييييين ا دايا   ال يف العمليييييييي  اىاءييييييزيؤ ملب يييييي  ماتييييييو ا اذيييييي  ءوتيفيييييي  تشييييييف  جييييييزءاج 
ملاايييعخدمت الديااييي  ذيييذا ا  ييياي لإلجابييي  عايييي اوايييتا  الاإليسيييي  العاليييي  اليييي  احيييت بشيييرل 

 لالماءزا  ملتيف  العمليي  ا
  
 الطلب -1

الذي ميةيز المءييز اىعزاايد ملالطابيات اىعزاايدا عايي ملتيفي   ملما ما ذل الملوو الاإليسي  اَّاةء  لاطا   
ناا من االاعجاب  وي تاءيز  اي   ملما العمليي  الالماءزا   مدو اختاق ملتيف  العمليي  اىاءزا  ملو اج منااباج مفة

 معزااد 
 النسوية وا وار المعياريالإلرض والقيمة  -2

ذييو الييدملي  ملمييا ذييو أاويياا ملمييا مييا ذييل  بي يي  ملتيفيي  العمليييي  الالماءزايي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييدا  
ما يييا اىليةيييزا ملإ ايذيييا اى ييييايي ملم ااريذيييا  ملءييييا ذيييل  ملمييا الييذي تمليييوم بيييو يف بنيييي  مندومييي  اومييي  اىعايييدا 
  تضيا ميل  يف تدام العمليي  يف اوم  اىعادا

 الترتيب الهيالي -3
ءييييا ذهيييلة  ذيفييي  العملييييي  الالماءيييزي ليييدع  ذييين. المليييااي عايييي اىسيييعواات العاليييي :  حم( مسيييعوو  

ءجزء من خط  ودادا لا لايات عاي مسعوو ا دايات  ملحمان املي. مفيال   لاىشايا. مل ب( اىسعوو اى اس
 ا دايات العملني    حمم الملطاا ؤ اىفات  حمم اىفات  ا مايلي ؤ حمم العمليي : اىملاي الاإليسي ؤ

 ا وار الم سسي وظُظم الد م -4
مييا ذييل  بي يي  ا  يياي اى اسييل ملتهديي  الييدع  لوتيفيي  العمليييي  الالماءزايي :  حم( اياايي  العمليييي ؤ ملاالاييماتيجي ؤ 
ملتنفيييييذ السيااييييي ؛  ب( تهدييييي  دعييييي  تنفييييييذ السياايييي ؤ ملا داياؤ ملالع يييييا،اتؤ ملويييييلال ا يييييودا؛  ج( اىيييييوايد 

 علوا ؛  د( الشبفات اىاني  اىع ا  بفااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي  ملال
 األ اء -5

ميييا اليييذي ميةيييز حمداء ملتيفييي  العملييييي  الالماءزاييي :  حم( المءييييز ملالعغطيييي ؛  ب( االتسييياحل ملالعاالفيييات؛  
 -ملالففياءات؛  ل( الفاإليدا اآلليات اىوووع  لع زاز ا يادا ؛  د( جودا العملاياا ملتديام ويلال ا يودا   ج(

 الشامل  اَّدادا لع زاز االاعخدامؤ ملمسعوو االاعخدامؤ مل بي   االاعخدامؤ ملترثري االاعخدام 
 األهمية والُماي ُقدما  ظحو اتخا  ووع استراتيوي -6

 الملديا عاي م ا   العغيريات ملتابي  الطابات الناشت   حممل ما ذو مسعوو االاع داد 
   

 ا وار الم سسي والمعياري -باء 
  

تد مقق   ال : التقيققيم الًمركققزي  لققى ظطققاأل منظومققة األمققم المتحققدة14 جاالسققتنتا  
ب ققورة كاملققة أوققُر م سسققية وظُظققم وسياسققات محققدَّ ة. وُتوققري معظققم المنظمققات  حاليققا  

 ياققت كلهققا، تقييمققات لققم القمققاظي والعشققريت المشققاركة فققي وحققدة التفتققيش المشققتركة، إن
زيققة، وتنقسققم هققذه التقييمققات إلققى ظققو يت مختلفققيت. وتققتثر ظُظققم المنظمققة وسياسققاتها مرك ال

منظمقققة  11 يوإجراءاتهقققا الخالقققة بقققالتقييم  لقققى التقيقققيم الًمركقققزي بقققدرجات متفاوتقققة فققق
ينطوققق   لققققظ فقققي العققققا ة  لقققى المنظمققققات  وال مشقققاركة فقققي وحققققدة التفتقققيش المشققققتركة.

 األ ر . 
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النليييوقجني ا اذيييني بوتيفييي  العملييييي  الالماءزاييي ؤ  حممل وعنيمبييي  العطييياحل إس ملذيييا النييي -141
،يليييا اايييل ميييذءاا خمع ييياا عييين تطيييوي الوتيفييي   ملخيييالل السييينوات اوملسؤ ايايييز تديييام العملييييي  يف 

الييييذي ءاتييييت جتااييييو خمعاييييا اىندلييييات لييييدع  اىشييييايا.  العمليييييي  الييييذالاوميييي  اىعاييييدا هبيلنيييي  
س حيييد ءبيييري با اجييي  إس حتسيييني حمتشيييط  الع ييياملل ملاليييربام   ملءاتيييت ذيييذا العملييليييات مد،وعييي  إ

ا ويياإلل يف مشييايا. ب ينايييا  ملميين اىثيييري لالذعلييام حمل ت ااييا العملييييي   تييذا  ا فيييق حماضيياج ذيييذا 
  ملاثاييت اوذييدا  الاإليسييي  لاعمليييي   تييذا  (70 اهلييد  الييذي ءاتييت تسيي ي الوتيفيي  إس حتمليملييو

ري علاييي  مسييعلاا ميين العغذايي  االاييمجاعي  يف تييو،ري تغطييي  لفا،يي  جميياالت تشييا  اىندليي ؛ ملتييو،
السيياا   لابياتييات عيين النعيياإل  اىعفوةتيي  ملااييعخداماا لعفييييا اوذييدا  ملاالاييماتيجي  بسيياع ؤ 
مللعاسيييييني اوتشيييييط  يف اىسيييييعملب ؛ ملإدمييييياج العملييييييي  ءجيييييزء عيييييادي مييييين دمليا ا دايا ملء لايييييي  

    (71 ز تطواا مندل  مع ال إشااءي  مفناا ااادا العزام اىوتفني ملمشايءعا ؤ ملت زا
ملا،يييما حماضييياج حمل العملييليييات اليييي اطويذيييا اىيييدااملل اىسييي مللول عييين اىشيييايا. ايييعفول  -142

عايييي اويجيييح مملبولييي  ملمفييين اختييياق إجيييااءات بشيييرُنا  ملعيييالملا عايييي قليييكؤ عنيييدما تهيييدم  ذيييذا 
مملايتييي  بييينهد  العملييييي   "العفافييي  اىضيييا، "العملييليييات يف علاييييات ا دايا ال اداييي  ،اُنيييا حتيييد مييين 

 اوءثا ت مليداج ملإتملاتاج  
ااايا موتفيول -143  ملاثات ال يوب اىساا  هبا خيالل تايك الفيما يف جيودا العملييليات اليي نه
إقا ءييال بوايي. اىييوتفني حمل امليةلييوا علاايي   ملمييا اعلع ييول بييري خافييي  مانييي  يف جمييال العمليييي ؤ ال

اياد الطاي  عايي اىسياءل  اى ياوب  باالايعملاللؤ ملا يودا تملييلاج موووعياج  ملبذلكؤ يف ت  ااد
اىانيييي  اىملاملتييي  بالطاييي  عايييي العملييييي  ليييدع  اختييياق الملييياايات عايييي اىسيييعوو اى اسيييل يف ال مليييد 

الييذي اوذييا اآلل بييالعمليي  اوملل ميين الملييال ا ييادي ملال شيياانؤ حمذييبح العمليييي  الييذال الفييامن  
عيييامالج حممييي  ملويييوحاج يف البنيييي  ال امييي  لوتيفييي  العملييييي   اءيييزي( الالماءيييزي ايييييزاج ليييو عييين العملييييي  اى

ملحتييول المءيييز  ييو ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي   ملتبييني اودليي  الييي ق العوذيي  إلياييا يف ذييذا الدياايي  
اادايييييياد ا اجيييييي  إس اىوااتيييييي  بييييييني الييييييوتيفعني ءجييييييزء ميييييين تدييييييام تفييييييامال اسييييييعجي  لاطايييييي  

 اإلي   مللتمللواات الناشت  يف الساح  ا و
 النما ج واألظماط األوَّلية لوظيفة التقييم الًمركزية في منظومة األمم المتحدة  

افشييييا حتاييييي  خمعاييييا اووييييا  اوملالييييي  لاعمليييييي  الالماءييييزي عيييين ملجييييود اييييع  حمشييييفال  -144
خمعافيي   ملذييذا اوشييفال ليسييت مجي يياج مع ايويي ؤ ملب ضيياا أييري ملاوييح يف حتداييد ميين تمليي. عايييو 
اىس مللي  عين ا يودا عنيدما افيول إذيداي العملاايا خاوي اج لوتيفي  العملييي  اىاءزاي   ملمفين النديا 

بايذييييا تنفييييذ حمي اثنييييني ميييين اووييييا  اوملالييييي  يف  ل ملاحييييد  ملاعضييييلن اىا،ييييق إس اىندلييييات باعع
ا ييامق  ب( تفاذييي  عيين اييع  حموييا  حمملالييي   ملذنييا  ويي  حمملاو ايياب. املييوم ،يييو اىييا ول الييذان 

__________ 

   JIU/REP/91/6  ملاتدا حماضاج العملااا JIU/REP/78/5اتدا ماإلل  م طااات العمليي  يف العملااا  (70  

  JIU/REP/81/6العملااا الثاو عن العمليي  يف مندوم  اوم  اىعاداؤ  (71  
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ايياد قلييك يف الشييف  البييياو  ملمفيين إمجيياالج  ملال اييدعلول اوايي  اىشييايا. بييادايا ملإجييااء العمليييي  
السييييع  إس وييييوقجني ت ييييفالا ذييييذا الدياايييي  برُنلييييا:  حم( العمليييييي  الالماءييييزي ت يييينيا اوتييييواع 

اىخ يييييص ملالعمليييييدااي؛  ب( العملييييييي  الالماءيييييزي اليييييذي ايييييداي ويييييلن إ ييييياي م اسيييييل اشيييييل  
تملييلييات خمططيي  عاييي حمايياس م ييااري وييدادا بشييرل العغطييي  ملتفااييا حم يياا  خايجييي  باجااإلييو  

 ملااد بيال ذذان النوعني حمدتاا 
تيييزال العملييليييات الذاتيييي  اليييي نااايييا  ال قيقققيم الًمركقققزي المخ ققق  والتققققديري.الت -145

اىوتفيييول حسييي  تمليييدااذ  ءليييدااان لالشيييايا.ؤ يذنييياج مبوا،ملييي  ملاايييعخدام اىيييدااان العنفييييذانيؤ 
ملتشييفة  جييزءاج ميين ملتيفيي   (72 ماإلليي  يف ءيي  م اسييات مندوميي  اوميي  اىعاييدا السييب. ملال شيياان

ماءزايي   ال ملذيا مفين حمل اهطايق عايي ذيذا العملييليات ذيو حمُنيا تملييلياتإدايا اليربام   ملحم،ضي  
تسمشيييد ذيييذا العملييليييات علومييياج اييييايات اايييماتيجي ؤ مللفييين اىبييياديا  ملال خم  ييي  ملتملداااييي  

باجااإلايييا تهعخيييذ حسييي  تمليييداا اىيييوتفني ملاىيييدااان  ملتشيييري ايااييي  العملييييي  يف ب ييي  اىندليييات 
تسمشييد يف م ديي  ا يياالت بييري إ يياي م اسييل وييداد  ال مللفناييا إلياييا باععبايذييا تملييليياج قاتييياجؤ

ب يييي  ا يييياالتؤ اسيييياا  بييييرل ذييييذا العملييلييييات تشييييفة  جييييزءاج ميييين تدييييام ا دايا  مليف لعنفيييييذذا 
الملاإلل  عايي النعياإل ؤ مللفين بطااملي  أيري مناجيي   ملاع يذاي تملييي  اودلي  اىع املي  هبيذا العملييليات 

ل يدم تناملهليا يف تهدي  العملييي  ملالامابي  يف اىندلي    حممل   عنايا باتسياحلالالماءزا  تديااج ل يدم ا بيال
ملاثيي  ذييذا العملييلييات جملوعيي  ملاايي   ميين اى يياي  يف مندوميي  اوميي  اىعاييدا لييدع  اىندليي  يف 

  ملتعسيي  ذييذا الثملا،يي  (73 "ذييفاا حمدملات لاييع ا و خاييق ثملا،يي  اهندييا ،ياييا إس علايييات العمليييي  ب"
الييع ا  بريييي  ءييربو يف تطييواا مندلييات اوميي  اىعاييدا ملحتمليييق ، اليعاييا  الملاإلليي  عاييي العمليييي  مل 

تسييعفد ميين ،اذيي  حتسييني ذييذا اوذييول اى ا،ييي  ملاالاييعفادا  مل أييري حمل مندوميي  اوميي  اىعاييدا
 مناا ملافني اىوتفني اىشايءني يف تاك العملييلات  

العملييليييييات مييييين حمجييييي  الو،ييييياء مليد مييييين م اوميييييات إس ااداييييياد إجيييييااء ذيييييذا  ميييييا ملاشيييييري -146
مبعطابيييات اىيييا ني اليييذان ايييو،املل ايييواالج مييين خيييايج اىيزاتيييي  ىشيييايا. ملبييياام  خاذييي   ملبالعييياو 
ان ي  المءيييز الاإليسيل عاييي دعيي  اىسياءل  ملحمذييبح بالعياو خيعاييا عيين الغياا اوذييال لاعمليييي  

حمعيالا  ملتديااج وييي   141 اذيو ويداد يف الفمليا  ءليا  ا تشاإلل من حمج  اليع ا  ملحتسيني اىشيايا.
العمليييي  اىاءييزي انبغييل حمل اسييعند ت زاييز ذييذا الندييام إس ،ايي  ياايي  لاغيياا ميين إجااإلييوؤ ملدملياؤ 
ملميلعييييو اىضييييا،  النسييييبي  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا؛ ملاى ييييااري الييييي ميييين شييييرُنا حمل ته ييييزا دمليا 

اعلع ييول باىاييايات العملنييي   ال اا تشيياإلل؛ ملتهديي  ت زاييز اىشييايء  الواايي   ميين اىييوتفني  الييذان يمبيي
اىاني  الالام  لالمليلني اَّيددا يف الففياءات اوااايي  اليي ملوي اا ،اايق اومي  اىعايدا اى ي  

؛ ملبيياام  "جتااييدذ  ميين مملومييات العلفييني"بييالعمليي  لالمليلييني يف مندليي  اوميي  اىعاييدا( ملليييق 
__________ 

اي مفع  اوم  اىعادا  دمات اىشايا.  (72    علايات تمليي  ال نه

  JIU/REP/2011/5حمه ا اىساءل  يف مندوم  اوم  اىعاداؤ الوثيمل   (73  
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مندومييي  اوميييي  اىعايييدا؛ ملااييييعاداث العيييديا  ملاليييع ا  اىنااييييب  يف جميييال العمليييييي  عايييي تطيييياحل 
 جملوع  من مناجيات العمليي  ا تشاإلل لعابي  ا اج  إس العاسني اىسعلا لالشايا. 

اشيييييل  تطيييييواا ثملا،ييييي  لاعملييييييي  ملتنسييييييق  مبيييييا ملعنيييييد دعييييي  المايييييي  اى اسيييييل الوااييييي.ؤ -147
باتييام  لاعييديا  مناجيييات العمليييي ؤ بييادي ،ااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي  يف اىاوييل بوويي. 

اىباشيييا عايييي تطييياحل اىندومييي  ىيييوتفل مندومييي  اومييي  اىعايييدا ملءيييذلك لاشييياءاء  ملتوميييا ذيييذا 
الربتييام  بسييب  الملييديا اَّييدملدا لفااييق اوميي  اىعاييدا اى يي  بييالعمليي   ملميي. قلييك اسييعلا تملييدن 

ييدا تييديا  ملاايي. عاييي العمليييي  يف خمعاييا مندلييات اوميي  اىعاييدا  ملااييزم تييو،ري م اومييات م وحا
عيييين اىييييواد العديابييييي  ملالعوجياييييي  اىعنوعيييي  اىع امليييي  بييييالعمليي  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا ملتملاايييي  
الديملس اىسعفادا بشيرل اىلايايات السيايل   ملني  دعي  قليك العيديا  اليذي تملدميو ذيتيات 
منفيييادا ملذيتيييات عايييي تطييياحل اىندومييي ؤ مثييي  ءايييي  ميييوتفل اومييي  اىعايييداؤ باى ا،ييي  اىعخ  ييي  

 اىسعلدا من خربات العمليي  يف مندوم  اوم  اىعادا حا اغدمل العديا  مفيداج 
واألهققم هققو إ راج كققل التقييمققات الًمركزيققة وا بققًغ  نهققا فققي التقريققر السققنوي  -148

 قققت التقيقققيم القققذي ت قققدره المنظمقققة لتسقققليط الاقققوء  لقققى األلقققول المعرفيقققة فقققي األمقققم 
وظفيت فققي بنققاء ثقافققة الققتعلم والتقيققيم. وينوإلققي ووققع المتحققدة والمشققاركة الواسققعة مققت المقق

ظظققام للتعققاون بققيت منظمققات األمققم المتحققدة لتعزيققز قققدرة المققوظفيت  لققى إ ارة مختلققف 
 أظواو التقييم وإجرا ها.

اايييييل قليييييك علاييييييات العملييييييي   التقيقققققيم الًمركقققققزي الم قققققحو  ب وقققققار م سسقققققي. -149
دادا اليي تووي. هليا مواعيد ويدادا ملتديام حيوا،ز ملات يال الالماءزا  الي تعرثا باوه ا اى اسي  اَّ

لييدع  اوخيييذ بييينا  معسيييق ملاايييماتيجل يف العخطييي  ملالعنفييييذ ملا بيييال  عييين تايييك العملييليييات  
مل،يلييا ااييل ا  يياإلص الييي ايييز إ يياي تاييك الوتيياإلا الالماءزايي ؤ ميي. إاييالء اىااعيياا الواجبيي  إس 

يييدةد االخعال،يييات يف النطييياحل بيييني اىندليييات:   الملاإللييي  دملي ملتيفييي  العملييييي   ايااييي  العملييييي حم( حته
 ختطيييي العملييليييات يف خمعايييا ا دايات ملاىفاتييي  الملطااييي ؛  ج( اوجيييد  تهيييدايالالماءزاييي ؛  ب( 

 لييييات تايييك العملييليييات مل،يييق جملوعييي  مييين اى يييااري؛  ل( توجيييد  ت لييي لعايييك العملييليييات؛  د( 
( اوجيييد إبيييال  عييين االمعثيييال لاسيااييي  مل دا؛ ماامبعايييا مللع زايييز ا يييو  حممل مناجيييي  لضيييلال ا يييودا

مللعطيواا الوتيفيي   ملتعفيياملت تاييك الوتيياإلا يف مسيعوو مشييايء  مفعيي  العمليييي  اىاءييزيؤ مللفناييا 
ت لي  يف ءيي  ا يياالت يف إ ياي ا دايا العنفيذايي   ملتييو،ةا الوتيفي  اىاءزايي  حمتواعيياج خمعافي  ميين ت زاييز 

يف اىا،يييق ا يييامق  ب( اىع ايييق بنلييياقج ملتيفييي   ا يييودا مل حممل ماامبييي  ا يييودا  ملاييياد بييييال قليييك
 العمليي  الالماءزا  

ملذييييييذا اوه ييييييا مووييييييوع ؤ ملإل تفاملتييييييت مسييييييعواا اؤ يف إحييييييدو عشيييييياا مندليييييي  ميييييين  -150
اىندلييييات الثليييياو ملال شيييياان اىشييييايء  يف ملحييييدا العفعيييييق اىشييييمء   مندليييي  ال ليييي  الدمللييييي ؤ 

داؤ ملباتييييام  اوميييي  اىعاييييدا ا ويييياإللؤ ملمندليييي  ملباتييييام  اوميييي  اىعاييييدا اىشييييم  اى يييي  با ايييي
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اليوتسيييفوؤ ملذيييندملحل اومييي  اىعايييدا لاسيييفالؤ ملمندلييي  اليوتيسيييياؤ ملاوملتييياملاؤ ملذيتييي  اومييي  
اىعاييدا لاليياحماؤ ملمندلييي  ال ييا  ال اىيييي ؤ ملباتييام  اوأذاييي  ال يياىلؤ ملاىندلييي  ال اىييي  لالافيييي  

باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا اىشييييم  اى يييي    ملااييييعجابت عشييييا مندلييييات  بااييييعثناء (74 الففاايييي (
 10 نبا اييدا( الاييعبيال ملمييدامت بياتييات لاعااييي   ملتشييفة  تعيياإل  حتاييي  البياتييات اىملداميي  ميي

 مندلات اوااس الذي تسعند إليو النعاإل  ملاالاعنعاجات ملالعوذيات العالي  
ماءزايي  ميين خمعاييا مليف ذييذا اىندلييات ال شيياؤ ا ييدي العفايييا بيياجااء العملييلييات الال -151

إدايات اليييييييربام ؤ ملا لوعييييييات اىواويييييييي ي ؤ  حممل ،يايييييييا ا دايات العملنييييييي  مبييييييا مفاتيييييي  اليييييييربام ؤ
مفعبييياج  150 نحمءثيييا مييي مليف ملاىفاتييي  ا مايليييي  يف اىملييياي الاإليسيييي ؤ ملتهنفيييذ يف اىااءيييز ا مايليييي 

اييز لوتيياإلا العمليييي  ماءييزاج تملنييياج  ملشييادت يف ب يي  ذييذا اىندلييات ميي خااج ب يي  الع ز  حممل مطاايياج 
الالماءزايي ؤ ملتشييري جملوعيي  تاشييت  ميين اىبيياديات اىعخييذا ميين خمعاييا ملحييدات ا دايا ململحييدات 
العمليييييي  إس اادايييياد المءيييييز عاييييي العمليييييي  الالماءييييزي مل ييييا  حم،فيييياي حييييول المليليييي  الييييي مفيييين حمل 

  (75 عيق اىشمء (اضيفاا إس اىندلات  اتدا اىواد الداعل  يف اىوم. ا لفمملو لوحدا العف
: يفتقققر ظظققام التقيققيم الًمركققزي كاققل إلققى إوققار معيققاري مناسققب 15 جاالسققتنتا  

 ومحدَّ  جيدا  ومعايير تناسب الإلرض المنشو  وتُعزز ا  ارة الفعالة ولنع القرار. 
ذيييايح حمتيييو مفييين تطبييييق عيييدد ءبيييري مييين مواعيييد ملم يييااري ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي   -152

ا خيييييذ يف االععبييييياي عنيييييد ملوييييي. تايييييك الملواعيييييد ملاى يييييااري أييييياا العملييييييي   مل  حمتيييييوبيييييالعمليي ؤ أيييييري
اعجييزحم مين ا دايا العنفيذايي  ملتديام العمليييي  ا تشياإلل ملميلعييو اىضييا،   ال الالماءيزي مل بي عييو ءجيزء

النسييييبي  ءجييييزء ميييين تهديييي  العمليييييي  يف اىندليييي   ملمفيييين لييييدملي تطييييواا الملواعييييدؤ ملالعمليييييي  اىالإليييي  
ملاى ييااري الييي تناايي  الغيياا اىنشييود ميين العمليييي  الالماءييزيؤ بطيياحل تفليي  مواعييد ملم ييااري ،ااييق 

بيالعمليي ؤ حمل اشيفة  جيزءاج مين علي  شيبف  اومي  اىعايدا ا مايليي   ييرباء اومي  اىعايدا اى ي  
العمليي  اى نيني بملضااا العمليي  الالماءزاي   ملذيذا الشيبف ؤ ملذيل اوعياحل حيي  بيدحم تشيغيااا منيذ 
مثييياو اييينواتؤ ذيييل ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي  بعطيييواا العملييييي  يف  اييييا ملاَّيييي  اهليييادي  ملمييين 

  ملاىشيييايء  يف تاييييك او،امييي  اى نيييي  بييييالعمليي  حمل اسيييا  بييييدملي ذيييام يف ملويييي. شيييرل ت زايييز الييييدع
وينوإلقققققي للر سقققققاء الملواعيييييد ملاى يييييااري ملاىناجييييييات اليييييي تنااييييي  حمأيييييااا الوتيفييييي  الالماءزاييييي   

التنفيذييت   م ووع إوار معياري مناسقب ومعقايير لوظيفقة التقيقيم الًمركزيقة ومنهويقات 
ير ظظققام حققوافز مناسققب لتماقيت مشققاركة المققوظفيت  لققى تناسقب الإلققرض، وينوإلققي لهققم تقوف
 ظطاأل واسع في التقييم والتعلم.

__________ 

 مل تملدم اىندل  ال اىي  لالافي  الففاا  اوو بياتات ودملداؤ مللفناا حمهديجت يف العااي   (74  

  www.unjiu.org/en/Pages/default.aspxاتدا  (75  
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 السياسات، والتنفيذ والترسيا -جيم 

  
: سققاهم ووققع سياسققات للتقيققيم الًمركققزي بققدور هققام فققي توجيقق  16 جاالسققتنتا  

منظمققات مقت المنظمقات التققي جقرت  راسققتها فقي هققذا  10 يتطقوير الوظيفقة الًمركزيققة فق
المشققروو. واُتخققذت فققي هققذه المنظمققات تققدابير كقيققرة لققد م تنفيققذ السياسققات. ويتفققاوت 
مسقققتو  تنفيقققذ السياسقققات وترسقققيخها بقققيت المنظمقققات. والموقققاالن الر يسقققيان المفققققو ان 
فققي لققيارة السياسققات همققا تعزيققز االتسققاأل بققيت منظمققات األمققم المتحققدة والمواءمققة مققع 

م كقيقرا  مسقتو  تطقوير هقذيت الموقاليت فقي الوظيفقة الُنظم الوونية. وظتيوة لقذلظ، يقنخف
جققاء فققي الف ققول السققابقة، يُعو ققر هققذان الموققاالن  ققت  وكمققا الًمركزيققة فققي المنظمققات.

 ثإلرات مماثلة  لى مستو  التقييم المركزي.
ميييين اىندلييييات ال شييييا الييييي مشاعاييييا الدياايييي  ملالييييي تييييدع  العمليييييي  الالماءييييزيؤ  8 مليف -153

مليييي  تفاذييي  عيين دملي العمليييي  الالماءييزي ملالييدع  اىملييدام لييوؤ مللفناييا وييدملدا تشييل  اياايي  الع
 يف م ا يييييي  االتسيييييياحل يف مندوميييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا ملاىواءميييييي  ميييييي. اليييييينهد  ملالملييييييديات الو نييييييي  

اىندلييات ال شييا الييي جييات ديااييعااؤ ا ييدي تفايييا بيياجااء تملييلييات ماءزايي  عاييي ءا،يي   مليف
اىسيعواات بيني اىندلياتؤ تب ياج هليفي  اىندلي  ملديجي  الالماءزاي   اىسعواات بالاأ  من تفاملت 

ملاعبييني مييين ديااييي  اياايييات العملييييي  يف ذيييذا اىندلييات حمُنيييا تعضيييلان تفاذيييي  شييياما  عييين دملي 
ااييل:  حم( حميييي   مييا العمليييي  الالماءييزي ملالييدع  اىملييدام لييو  ملتشييل  الملضييااا الييي تنامللعاييا الدياايي 

عييو اىضيييا،  ملدمليا ملحمذدا،يييو يف اىندليي ؛  ب( تاتيبيييات العخطيييي  ملا دايا العمليييي  الالماءيييزي ملميل
ملالعلوايييي  لاعمليييييي  الالماءييييزي؛  ج( ب يييي  العاالفييييات ملالعيييي ايات الييييي ت عييييرب حاميييي  لاففيييياءا 

 ملاالاعدام  
تاءييز عاياييا ايااييات العمليييي  اىاءييزي:  حم( تنسيييق العمليييي   مل مل،يلييا ااييل ا يياالت الييي -154

 جتييياوتسيييامو يف مندليييات اومييي  اىعايييدا ملال يييا  بيييني العملييليييات الالماءزاييي  اليييي الالماءيييزي ملا
بعفايييييا ميييين اىندليييي  ملتملييلييييات إ يييياي عليييي  اوميييي  اىعاييييدا لالسيييياعدا ا واإلييييي ؛  ب( دملي 
العمليييييي  اىاءييييزي يف دعيييي  تطييييواا مييييديات العمليييييي  الو نييييي   ملتبيييينيا لالفعشييييني حمل اليييينهد  الملاإلليييي  

اشييياد عايييي حمييييي  اياايييات العملييييي  يف  ميييا يف تايييك ا ييياالتؤ ملذيييو تفيييول يف حموييي ا حالعايييا
وينوإلققققي أن يافققققل الر سققققاء التنفيققققذيون أن سياسققققات التقيققققيم فققققي اييييع  إجيييياا ا   مييييا حتداييييد

منظمققاتهم تعققالت تمامققا  إلققًح األمققم المتحققدة مققت أجققل االتسققاأل، وأدققاال التعققاون بققيت 
الموققاالت األ ققر   أو ر وظيفققة التقيقيمالمنظمقات، وأظهققا تُعو قر أياققا  بشقال كامققل  قت  و 

 الهامة  ات األولوية مت أجل فعالية الوظيفة وأثرها. 
عنيييد ت زايييز تنفييييذ السيااييي ؤ اايييعثلات مثيييال مييين اىندليييات ال شيييا اىشيييلول  بالديااييي   -155

ماءزاييي  يف دعيييي  العملييييي  الالماءيييزي ملقلييييك يف م دليييو ميييين خيييالل إذييييداي  ال اليييي ليييدااا تهديييي 
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و،ري الييدع  العملييي   ملعييالملا عاييي قلييكؤ حمجيييات ذييذا اىندلييات جملوعيي  ملااييي   العوجياييات ملتيي
ااييييل: العوعييييي ؤ ملاالجعلاعييييات ملحاملييييات ال ليييي  اىندليييي ؤ  مييييا ميييين حمتشييييط  الييييدع ؤ ميييين حمبااذييييا

ملاىبييييياديات ا اذييييي  لووييييي. حماييييياس م اسيييييل مشيييييم ؤ ملتنليييييي  المليييييديات مييييين خيييييالل اودلييييي ؤ 
جملوعييييات ملشييييبفات الييييع ا    حممل ىلايايييينيملتملييلييييات ا ييييوداؤ ملالعييييديا  ملتطييييواا مجاعييييات ا

ملقهءيييا حمل اثنيييني مييين حمءثيييا حمشيييفال تنفييييذ السياايييات ، اليييي  ييييا إشييياا  مييييادا اىندلييي  ملإبيييال  
حتململيييو الوتيفييي  الالماءزاييي  مييين تمليييدمؤ ملبالعييياو إبيييااا ذيييويا علييي  العملييييي   مبيييا ا يييالق العنفيذاييي 

 ل الالماءزي ملمضيعو من حمج  ذن. الملااي ملاالعما  اى اس
حديل بالعمليداا يف دعي  تنفييذ اياايات الوتياإلا الالماءزاي  دملي ملتيفي   ميا ملءال حمذي  -156

اييييلا يف باتيييام  اومييي  اىعايييدا ا وييياإللؤ ملمندلييي  اليوتيسيييياؤ ملذيييندملحل  ال العملييييي  اىاءزاييي ؤ
اومييي  اىعايييدا لاسيييفالؤ ملذيتييي  اومييي  اىعايييدا لالييياحما  مل يييوايت الوتييياإلا يف ذيييذا اىندليييات 

قات ذيييا  ملتوجياييات ملإجيييااءات تنفيذايي  لاعملييليييات الالماءزايي   ملعاييي  اىفعشييول حماضييياج م ييااري 
باويييييي  اىعزااييييدا لييييدملي شييييبفات اوميييي  اىعاييييدا ا مايلييييي  اى نييييي  بييييالعمليي   ملميييين اىلاياييييات 
النلوقجيييي  اليييي اشييياي إليايييا باتيييام  العيييديا  اىشيييم  اليييذي تدليييو ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي  

عمليييي  يف  ايييا ملاَّييي  اهلييادي الييذي ايياذ  بييدملي وييويي يف تطييواا الففيياءات اهلاميي  بعطييواا ال
 لعنفيذ السيااات 

يوجققد  وال : يتفققاوت مققد  ترسققيا سياسققات التقيققيم  ات ال ققلة،17 جاالسققتنتا  
سو  القليل مت وظا ف التقييم المركزية التقي ووقعت اسقتراتيويات واوقحة بشقتن كيفيقة 

ظققوو النتققا ت التققي يماققت توقعهققا مققت حيقق  أ اء ظظققام التقيققيم  أو   ققم التقيققيم الًمركققزي
 الًمركزي.

اعبييييينيا مييييين ا فييييي  اليييييذي ا يييييديا مييييين مسيييييفول بزميييييام مييييييادا العملييييييي  الالماءيييييزي يف  -157
اىندليييات ال شييييا اليييي خضيييي ت لاديااييي  بشييييرل ديجييي  تااييييي  السيااييي  قات ال ييييا  تفيييياملت 

البياتيييييات اىسيييييعلدا مييييين االايييييعبيال اىع ايييييق بيييييالعمليي  مسيييييعواات النجيييييا   ملاايييييعناداج إس حتايييييي  
الالماءييزيؤ تفشييا مخييق مندلييات عيين مسييعواات عالييي  ميين الماييي  يف السيااييات ملاليينهد  
اىوويوع  لعنفييذ السيااي ؛ ملذيذا اىندليات ذيل مندلي  ال لي  الدملليي ؤ ملباتيام  اومي  اىعايدا 

 يوتيسياؤ ملذيت  اوم  اىعادا لالاحما ملمندل  ال ؤا واإللؤ ملذندملحل اوم  اىعادا لاسفال
ململوييييي ت جملوعييييي  مييييين اآللييييييات ليييييدع  المايييييي ؤ ملتشيييييل  ذيييييذا اآللييييييات خطو ييييياج  -158

 توجياييييييي ؤ ملحمدليييييي ؤ ملءهعيةبيييييياتؤ ملماإلليييييي  بييييييا رباء االاعشييييييايانيؤ ملماعييييييدا بياتييييييات عيييييين العمليييييييي 
بيييياان اىندلييييات يف من ييييات لالييييوايدؤ ملتهديييي  لييييادملد اىعاب يييي ؤ ملمواميييي. إلفمملتييييي  لاعمليييييي   ملتع حممل

ميييدو دعييي  المايييي  مييين جاتييي  تايييك اآللييييات  ملابيييدمل حمل ،اإليييدا ماإللييي  ا يييرباء االاعشييياياني 
ا اليييي  ويييدملداؤ مللفييين ابيييدمل حمل ا اجييي  إليايييا مااييي  لاسيييب  العييياو: ا يييدي تفاييييا بييياجااء 
العملييلييييات عاييييي حمايييياس ااييييعخدام خييييرباء ااعشيييياياني مسييييعملاني مميييين لييييداا  خافيييييات معنوعيييي  
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ت من الاغيات  جيااء العملييي   ملبالعياو ،يال ماي  عيدد ملحمتيواع اىمليةليني ملا يرباء يف ميواإل  ملجملوعا
دع  العمليي  الالماءزي ا اليي  مشيفا  ءبيريا لنزاذي  الوتيفي  الالماءزاي  ملم يداميعاا  ملا ي  حماضياج 

إس العلوايي  اَّييدملد لاوتيفيي  عييدم إمفاتييي  حتليي  تفيياليا ب يي  ا ييرباء االاعشيياياني  ملاشيياي 
 اوجد علوماج الفثري من خرباء العمليي  اى ذاني يف اوحل ا ربا االاعشايا   ال حمتو

ملاختييييذت اىندلييييات ميييي خااج مبيييياديات جداييييدا لييييدع  الماييييي   ملحمدخاييييت ذيتيييي  اوميييي   -159
اىعايييدا لالييياحما دليييي  العملييييي  ا لفيييمملو لاليييدااان ملميييدامت إس متيييات اىمليةليييني يف مجيييي. حم ييياء 

اباج عاييي العمليييي  الييذي اااعييل اىندييوي ا نسيياو  مل ييواي باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل ال ييامل تييدي 
تيييييدياباج عايييييي شيييييبف  ا تمتيييييت لاليييييوتفني ملاىيييييدااان ملان ييييي  المءييييييز عايييييي تفيييييوان حتالفيييييات 
ااييماتيجي  ميي. الوتيفيي  الالماءزايي  ملءييذلك ميي. اليينهد  الو نييي   ملتملييوم مندليي  اليوتيسيييا دملميياج 

يف العييديا  عاييي العمليييي ؤ ملتملييدةم حالييياج دمليتييني تييديابيعني إلفمملتيعييني ملدعلييت حماضيياج بييدملي ياإلييد 
إعييييداد دمليا تديابييييي  إلفمملتييييي  نيييياي تنفيييييذذا حالييييياج ميييين خييييالل اىوميييي. ا لفييييمملو لشييييااءات 

(  ململويي ت مندلي  ال ليي  الدمللييي  باتاجمياج الععليياد اىيدااان  ملمييدام باتييام  EvalPartnerالعملييي   
ميييييي  اىعاييييييدا ا ويييييياإلل ملمندليييييي  اليوتسييييييفو ملذييييييندملحل اوميييييي  اىعاييييييدا لاسييييييفال ملمندليييييي  او

اليوتيسييييا ملذيتييي  اومييي  اىعاييييدا لالييياحما ملمندلييي  ال يييا  ال اىييييي  ابعفيييايات عدايييدا يف جمييييال 
لععبيي. العنفيييذ  ملشيياعت مندليي  الطييريال اىييدو الييدملو ملاليوتسييفو  حممل تطييواا تهديي  وييلال ا ييودا

لعجلييييي. ءيييي  العملييلييييات الذاتييييي  الملاإلليييي  مل حممل إجييييااء حتايييييالت جتلي ييييي    ملاوملتيييياملا يف علاييييي 
ملاحييدا ميين حمءييرب اىبيياديات عاييي تطيياحل اىندلييات يف إ يياي ا ذييال   2013 عييام ملبييدحمت يف

 الشبف  ال اىي  لاعمليي   العنديللؤ ملذل اىباديا الي اختذ ا مندل  ال ا  ال اىي  لعطواا
تمليييوم بيييو ملتيفييي  العملييييي  اىاءزاييي  يف باتيييام  اوأذاييي   ميييا ذعليييامملمييين ا ايييود اىثيييريا لال -160

ملاليييييي ت فيييييا ب يييييد اييييينوات مييييين االيتبيييييا  اَّيييييدملد بوتيفييييي  العملييييييي   2014 عيييييام ال ييييياىل يف
الالماءزايي ؤ بعطييواا وييوقج ليييدع  الوتيفيي  الالماءزايي  ميين خيييالل ُنيي  مبعفييا يف ا دايا ملويييلال 

  معييياج لوحيييدا العملييييي  اىاءزاييي   يييني ملوييي. إ ييياي افيييي ا يييوداؤ ملخيضييي. ،ييييو العملييييي  الالماءيييزي م
ماءيييزي ءاميييي  لاعمليييييي  ملتنلييييي  المليييديات  ملتعطييييابق عناذييييا ذييييذا الييينا  اىزميييي. الييييذي خيضيييي.  ال

لسيييطاا العمليييي  الالماءييزي ميي. النليياقج اىسييعخدم  يف ذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحما ملاىلاياييات 
  ملباتيييييييام  اومييييييي  اىعايييييييدا لابيتييييييي  ملمندلييييييي  الملاإللييييييي  ملالناشيييييييت  يف مندلييييييي  اوأذاييييييي  ملالزياعييييييي

اايعخدام  مليف   ملتوجد اخعال،يات بيني ذيذا اىندليات يف ديجي  ملتيوع ماامبي  ا يودا(76 اليوتيدمل
الالماءيييزي  ملاايييزم إجيييااء اىزايييد مييين العاايييي   حممل تملييياياا العملييييي  النااإليييي  عايييي اىسيييعوو اىاءيييزي

__________ 

ماءزاي ؛ ملميداامل اىشيايا. ذي  مين ابياديملل  ملتياإلا تملييي  ال ئتنشي مل حمُنياحمشايت ءي  اىندليات اليثالث إس  (76  
ويييلال جود ييا تملييي. عاييي ملتيفييي   حممل بالعملييلييات اليييي جتيياو يف اىوامييي. اىيداتييي  مللفييين اىسيي مللي  عييين إداي ييا

العمليييي  ماءييزي  العمليييي  يف الوحييدا اىاءزايي  ملتعييوس الوحييدا اىاءزايي  إذييداي العملاايياؤ ملبالعيياو ا ييم  بييرل ذييذا 
 ملاازم اىزاد من الووو  بشرل خمعاا النلاقج 
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اىاذوتيييي  باهلياءيييي  العنديلييييي  ملمسييييعوو  اسييييعجد ميييين حموييييا  العملييييي  الالماءييييزي مييييا  بيييااا ب يييي 
 الالماءزي  حممل العطواا ملالملديات اواءج عاي اىسعوو اىاءزي

اايييل:  ميييا ملحمشيييايت اىندليييات حماضييياج إس حمل العايييداات الاإليسيييي  حمميييام المايييي  تشيييل  -161
عييدم ءفاايي  العلوايي ؤ ملعييدم ءفاايي  الييدع  ميين ا دايا ال اييياؤ ملويي ا ثملا،يي  العمليييي ؤ ملاييوء تهديي  
  الاذييد ملمجيي. البياتييات ملماباييي  الييربام  لاعمليييي   ملانطبييق ب يي  قلييك حماضيياج عاييي الوتيفيي  اىاءزايي 

جيياء حمعييالا  ملاسييا  الملسيي  الييوايد حمدتيياا الضييوء عاييي ب يي  ذييذا النعيياإل  عاييي اىسيييعوو  ءلييا
 الالماءزي  

  
 الموار  - ال 

  
المعياريقققة األسققق   أو : المعلومقققات المتعلققققة بتخ قققي  الميزاظيقققة18 جاالسقققتنتا  

فتققققر إلقققى الشقققفافية. ت أو لتخ قققي  المقققوار  فقققي معظقققم المنظمقققات ريقققر محقققدَّ ة تمامقققا  
وتُعتوقققر النفققققات ريقققر كافيقققة ودقققديدة االظخفقققاض بالنسقققوة لتمويقققل التقيقققيم الًمركقققزي فقققي 
الوكاالت القنا ية. وتشمل االقتراحات المطروحة مقت أجقل زيقا ة كفقاءة ا  ارة اتوقاو ُسقول 

يشقققمل تحديقققد  بمقققا عمقققل  وقققر حقققدو  المنظمقققات والعمقققل بطقققرأل مترابطقققة،جديقققدة فقققي ال
  طط التقييم ومت إوار  مل األمم المتحدة للمسا دة ا ظما ية.

ملاايييييعجاب  لاعسيييييا الت اىطاملحييييي  حيييييول حتييييييداات ت زايييييز ملتيفييييي  العملييييييي  الالماءزايييييي ؤ  -162
ايا ميين بييني اععبييشييدادت تسيي. مندلييات ميين بييني اىندلييات ال شييا عاييي عييدم ءفاايي  العلوايي  ب

ييييد   د ايااييييات العمليييييي  يف اييييب. مندلييييات  بي يييي  خت يييييص مييييوايد اىيزاتييييي  حمءييييرب ال ملبييييات  ملحته
الربتيام  يف  حممل لاعمليي  الالماءيزي  ملمثي  م يدي العلواي  علومياج تسيب  متواي  مين ميزاتيي  اىشياملع

مييييي  إس  العملييييييي  حميبييييي. مندليييييات  ملاع يييييذاي ا  يييييول عايييييي م اوميييييات عييييين اىبيييييالغ الف ايييييي  اىملدا
مندلييييات ميييين بييييني اىندلييييات ال شييييا م اومييييات عيييين اىبييييالغ اَّييييدادا  4 تالالماءييييزي  ملمييييدام

اىخ  يي  لاعملييلييات الالماءزايي   ملختييعا  اىيزاتييي  يف اىندلييات اوخيياو ميي. الوتيياإلا اوخيياو 
دملالي حمماافييييل عاييييي ءيييي   35 000  اىع ييييا  بالاذييييد ملالعمليييييي   ملتهنفييييق اىندلييييات يف اىعوايييي

دملالي  55 000مل 20 000 تشييييل  ملمييييت اىييييوتفني( ملتييييمامل  بييييني ال    تفافيييي  معغييييرياتمليييييي
حييني حمل اىبييالغ حمعاييي علوميياج ميين اىبييالغ اىنفمليي  عاييي تملييلييات إ يياي عليي  اوميي   مليف حمماافييل 

دملالي حمماافيل لفي  تملييي  مين تملييلييات  30 000اىعايدا لالسياعدا ا واإليي  اوملاي. تطاميياج  
اىعايدا لالسياعدا ا واإليي (ؤ ،اُنيا منخفضي  بالنسيب  لانفمليات اليي خت  ياا إ اي عل  اوم  

   ملاثري قلك تسا الت عن جودا العملييلات  (77 الوءاالت اىا   الثناإلي  لاعملييلات الالماءزا 
__________ 

 Rapid Review of "اتدييييييا اىلافيييييي  اىعاييييييداؤ إدايا العنلييييييي  الدمللييييييي  ملشييييييبف  اىلافيييييي  اىعاييييييدا لال وتيييييي ؤ  (77  

Embedding Evaluation in the UK Department for International Development: Final Report" 
 ( 2014 شبا  ،ربااا 
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ملبينليييا اشييياي إس تمليييص العلواييي  ملا اجييي  إس اىزايييدؤ اممحيييت ب ييي  اىندلييياتؤ عايييي  -163
اشيل  اايماتيجي  معفاماي  الايعخدام ميوايد  مبيا  اماج جدايدا  دايا العفيالياؤابي  اومللوا ؤ 

 اىوتفني مللا ل  م اج بني اىندلات يف تهد  مل ليات لاوتيف  
مل،ملاج لربتام  اوم  اىعادا ا واإللؤ ذنيا  معسي. مين حمجي  ت زايز الففياءا ملا لي. بيني  • 

 يي  مواوييي. مشييمء ؛ ملحتمليييق تعيياإل  عنييد م ا حممل اىييوايدؤ خاذيي  عاييي اىسييعوو الملطيياي
حمءيييرب ملختطيييي  العملييييي  ملاتسيييامو؛ ملبنييياء ميييديات ا يييرباء م ييياج  ملاعييييح إ ييياي علييي  اومييي  
ييييدد لييييو مفاييييوم مناايييي   اىعاييييدا لالسيييياعدا ا واإلييييي  ،اذيييي  لامليييييام بييييذلك عنييييدما حيه

ومييي  اىعايييدا لالسييياعدا ملخيطيي  ويييلن إ ييياي الربتيييام  الواحيييد ملمبييادي إ ييياي علييي  ا
 ي ؛ا واإل

اممحيييت مندلييي  الطيييريال اىيييدو اليييدملو ملاوملتييياملا ويييامليا اايييعخدام ا طيييو  العوجيايييي   • 
ودملات الاييعخداماا بييني الفثييريا ال يياديا عيين ءيي  مندليي  ملااييعاداث جملوعيي  ميين ا

 اىندلات؛

اممحيييت مندليييات حمخييياو ويييامليا اايييع ااا مجيييي. تهدييي  ويييلال ا يييودا ملتهدييي  الععبييي.  • 
  اذ  باىندلات ململو. إ اي مشم ؛اىشمء  ملاالملاإلل  لباويا الديملس 

امييييييم  مفعيييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا اى يييييي  باىخييييييديات ملا اميييييي  حمل تسييييييعخدم اىندلييييييات  • 
الالماءزايي  ملال ييغريا م اسيي  مشييمء   جييااء ءيي  علايييات تمليييي  جييودا تمليياياا العمليييي  

 نلي  الدمللي  يف اىلاف  اىعادا؛عاي أااي جتاب  إدايا الع

حييت مندليييات حمخيياو ت زايييز الييينهد  الو نييي  ملاايييعخداماا ملال ليي  يف تفيييق الوميييت امم  • 
 ت زاز مديا ا عاي 

ملمييين شيييرل عمليييد منعيييدو بيييني اىندليييات حيييول ذيييذا ا لوعييي  مييين الملضيييااا مييين حمجييي   -164
العنسييييق ملالع ييياملل بيييني ملتييياإلا العملييييي  الالماءزاييي ؤ ملاشييياي  ،ييييو ممثايييو ملحيييدات العملييييي  ملميييداامل 

اءييزي ملاىشييا،ول عايييوؤ حمل اييو،ةا منطامليياج ذاميياج  ييو اوخييذ بزمييام اىبيياديا يف الع يياملل العمليييي  الالم
وينوإلققي للر سققاء التنفيققذييت لمنظمققات األمققم المتحققدة أن عاييي مسييعوو العمليييي  الالماءييزي  

يعققززوا التعققاون والافققاءة فققي تطققوير وظققا ف التقيققيم الًمركزيققة التققي ترا ققي جققدول أ مققال 
تحدة مت أجل االتساأل والحقد مقت تاقاليف المعقامًت وتعزيقز الملايقة إلًح األمم الم

 الوونية.
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 فا دةالم داقية )الحيا ية والوو ة( وال -هاء 

  
 الحيا ية  

 
: ُأحققققرز تقققققدم فققققي تعزيققققز حيا يققققة الوظيفققققة الًمركزيققققة. وووققققعت 19 جاالسققققتنتا  

مومو قققة كويقققرة مقققت القققُنظم واآلليقققات فقققي ثمقققاظي منظمقققات مقققت بقققيت المنظمقققات العشقققر. 
وتسققتخدم هققذه المنظمققات توليفققة مققت تسققع آليققات م ققمَّمة للحققد مققت التحيُّققز وسققيطرة 

ييت. ومققت المهققم تحقيقق  ا  ارة ولتعزيققز الشققفافية والققققة لققد  ألققحا  الم ققلحة الر يسقق
  لظ مت أجل الوفاء بالتوقعات المترتوة  لى ولوات المساءلة في الوظيفة. 

تشييييفة  م ييييدامي  العمليييييي  الالماءييييزي حمحييييد ويييياملي المءيييييز يف تيييي  ختطييييي  العملييلييييات  -165
ميين  حممل دااملإداي ييا ملإجااإلاييا داخيي  ملحييدا ا دايا ملاىوا،مليي  عاياييا ملا بييال  عناييا ميين جاتيي  اىيي

ملبييالندا إس  بي يي  ذيفيي  العمليييي  الالماءييزيؤ   أييري مسييعملا  إُنييااللييوؤ ملبالعيياو إمفاتييي  الملييول خ
اليييوتيفل  أيييري حمل اىندلييياتؤ مييين حمجييي   حممل افيييل مب يييااري االايييعملالل اهليفايييل حمال مييين الطبي يييل

ت ا د من حتي ز ا دايا يف اودل ؤ اختذت جملوعي  ءبيريا مين العيدابري ململوي ت الفثيري مين اآللييا
ااييل:  مييا لع زاييز النزاذيي  ملاىووييوعي  ملالشييفا،ي  يف العملييلييات الالماءزايي   ملتن يي  اومللوايي  عاييي

 حم( ااييعخدام ا ييرباء االاعشيياياني ا ييايجيني؛  ب( إشيياا  حمذييااب اى يياا ؛  ج( ااييعخدام 
 ييييييال العمليييييييي ؛  د( تطبيييييييق مييييييدملتات مواعييييييد السيييييياو  اوخالمييييييل  حممل حم،اميييييي  إدايا العملييلييييييات

العوجياييي  اىع امليي  باالاييعملالل السيياوءل  ملل بييت ذييذا اآلليييات دملياج يإليسييياج يف ت زاييز ملا طييو  
    ملاوخذ بزمام اوموياى دامي  ملالشفا،ي  

لإلحييياء  يملتسيعخدم مندلييات ءثييريا ا ييرباء االاعشياياني ا ييايجيني يف العمليييي  الالماءييز  -166
تففي  ذيذا اآلليي  اايعملالل العملييي   ال اى امل،ي عيدد ءبيري مين ا ياالت  مليف برل العملييي  مسيعمل  

حياالت ءثيرياؤ  مليف تدااج ول العملااا النااإلل ا علدا اىيداا اليذي ا يدي تفايفياج باعيداد العملاايا 
ايييي ت ب يييي  اىندلييييات الثناإلييييي  إس إجييييااء تملييلييييات ىشييييايا اا اىلوليييي  بااييييعخدام ملايييياإلااا 

ت حاليياج مفعي  ماءيزي  جيااء علاييات ت زايز اىسعملا  ا اذ  هبا  ملاوجد ليدو ب ي  اىندليا
ا ييودا ملماامبعاييا ملوييلال مل،يياء العمليييي  مب ييااري ا ييودا اىملاملتيي  باالاييعملالل  ملذييذا ذييو النلييوقج 

ايد،.  ميا مين شيك يف حمل المءييز عايي اىسياءل  ذيو ملميا الذي تهطبملو ذيت  اوم  اىعادا لالاحما 
  االايييعملالل  ملنييي  حمل ابيييدحم ويييلال مالءمييي  بيييا اود الفثيييريا عايييي ال ييي يد اىاءيييزي  يييو  اييي

العملييي  اىاءيزي لاغيياا باعيادا النديا يف حميييي  ذيذا الوتيفيي  حمملالج ملمبي  ءي  شييلء يف دعي  إجييااء 
العمليييي  العشييفيال ميين حمجيي  العاسييني ملإجييااء الع يياياات الضييامليا  لعامليييق النعيياإل  يف ُناايي  

قلييييك عنييييد ملويييي. ااييييماتيجيعاا ملعنييييد اىطييييا   ملحتعيييياج مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا إس الندييييا يف 
 حتداد حممللواات دملي ملتيف  العمليي   
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  الوو ة  
: اسققتقمرت ثمققاظي منظمققات مققت المنظمققات العشققر المشققاركة فققي 20 جاالسققتنتا  

وحقققدة التفتقققيش المشقققتركة فقققي تعزيقققز ققققدرات مهقققارات التقيقققيم لقققد م جقققو ة التقييمقققات 
قيققققام بقققق  لتعزيققققز دققققفافية تقققققارير التقيققققيم ينوإلققققي ال ممققققا الًمركزيققققة. ريققققر أن هنققققا  المزيققققد

وجو تها باستخدام أسقاليب أكققر مووقو ية وأكققر منهويقة تعقالت بدرجقة معقولقة المعقايير 
 التقنية وا  ارة الفعالة.

ميييين جمييييياالت المءييييييز الاإليسيييييي  يف ت زايييييز جيييييودا العملييييييي  الالماءيييييزي ت ييييييني حمخ ييييياإليني  -167
ودا  ملاوجيييد لييييدو اىندلييييات ال شييييا الييييي جيييياو معخ  يييني يف العمليييييي  ءلييييوتفني لع زاييييز ا يييي

ااع ااوييياا حمخ ييياإليول يف الاذيييد ملالعملييييي  داخييي  مملايذيييا الاإليسيييي  ملعايييي اىسيييعواني ا مايليييل 
ملالملطيييييياي  ملااداد عييييييدد ذيييييي الء اوخ يييييياإليني يف السيييييينوات اوخييييييريا  باتييييييام  اوميييييي  اىعاييييييدا 

ملذيتي  اوميي  اىعايدا لاليياحماؤ  ا وياإللؤ ملمندلي  اليوتيسييياؤ ملذيندملحل اوميي  اىعايدا لاسييفالؤ
ايزال أيري ءياٍ   ملمي. قليكؤ املضيل  ال امليال مين حمل ال يدد مميا ملباتام  اوأذا  ال ياىل( بيالاأ 

يف اىاإلييي  مييين ملميييعا  يف العملييييي   ملافييياس  25 نذييي الء اوخ ييياإليول يف حييياالت ءثيييريا حممييي  مييي
.ؤ مثييي  العخطييييي  م دييي  ملميييعا  بيييدالج مييين قليييك إس مايييام حمخييياو مع يييا  بيييادايا دمليا اىشيييايا

ملالاذييد ملاالاع ااوييات ملالعملييلييات اوخيياو  مللييتن ءييال ميين اى ملييول هليي الء اوخ يياإليني دعيي  
تطييييواا الييييند  ملت زاييييز تدييييام ا دايا الملاإلليييي  عاييييي النعيييياإل  ملالملاباييييي  لاعمليييييي  اييييواءج يف الوتيفيييي  

اايييعخداما  الالماءزاييي ؤ اطغيييي ا ،ييياا  يف اايييعخداما  يف ذيييذا ا ييياالت عايييي  حممل الالماءزاييي 
اسييعجد  مييا وييوء مليف بف الييي  ءرخ يياإليني يف العمليييي  لع زاييز ملتيفيي  العمليييي  الالماءزايي  ملتطوااذييا 

مييين تغييييريات مل ابيييات عايييي الوتيفييي  الالماءزاييي ؤ اايييزم إعيييادا النديييا يف عيييدد حمخ ييياإليل الاذيييد 
 ملالعمليي  ملااعخداما  بف الي  لدع  العمليي  الالماءزي اوااال 

وخياوؤ اوجيد ليدو ذيتي  اومي  اىعايدا لالياحما ويوقج خمعايا افيول ،ييو ملمن الناحي  ا -168
حمخ ييياإليو العملييييي  ا مايلييييني اليييذان ايييدعلول العملييييي  الالماءيييزي مسييي مللني حمميييام ميييداا مفعييي  
العملييييي  ملحمميييام ميييداا اىفعييي  ا مايليييل يف إ ييياي اىسييي مللي  اىشيييمء  ملاملوميييول بيييدملي يإليسيييل يف 

عيرب  ململ   ملاعلييز ذيذا النليوقج بمءييز اوخ ياإليني عايي العملييي  ت زاز جيودا العملييي  الالماءيزي خته
 ، الي  ذذا الندام الملاإل  عاي اىساءل  اىشمء  يف ذيت  اوم  اىعادا لالاحما  ب د

مققققت المنظمققققات التققققي  10 ت: تشققققير المعلومققققات المسققققتمدة مقققق21 جاالسققققتنتا  
هققذه المنظمققات تحسققنت فققي   اققعت للدراسققة إلققى أن أرلويققة التقييمققات الًمركزيققة فققي

تقققزال أققققل مقققت المتوسقققط ويلقققزم القيقققام بالمزيقققد فقققي  ال ، وإن كاظقققت جو تهقققا(78 المتوسقققط
تطققوير النظقققام لتعزيققز الح قققول  لققى معلومقققات قويققة  قققت جققو ة التقيقققيم الًمركققزي  لقققى 

 ظطاأل المنظومة.
__________ 

 حتاي  العاسني اسعند إس العملاياا السنوا  ملجملوع  خمعايا من اىملابالت خالل السنوات اويب. اوخريا  (78  
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 دعيي  حتسييني ملجتيياي ملحييدا العمليييي  اىاءزايي  جملوعيي  ءبييريا ميين اوتشييط  الييي  ييد  إس -169
العملييييي  الالماءيييزي  ملإمجييياالج ،يييال حمذييي  دعييي  هليييذا اوتشيييط  ذيييو العملييليييات اليييي تعنييياملل جيييودا 
تملياياا العمليييي  ملالع مليبييات اىملدمي  عيين ا يياالت اليي اع ييني حتسييينااؤ ملا بيال  عيين ا ييودا عاييي 

 اىسعوو اى اسل ءجزء من العملاياا السنوا  عن العمليي  
تملااييييااج ميييين تمليييياياا  640 وال شييييا الييييي خضيييي ت لالاييييع ااا  يييي ملت ييييدي اىندلييييات -170

العمليي  انوااجؤ ملتغطل ذذا العملياياا  لييات تملييي  اىخاجيات ملالنعياإل  ملاوثيا ملالعملييليات اى مليدا 
ملأريذييا ميين علايييات العمليييي   ملحمجييات اييب. ميين اىندلييات ال شييا اىشييايء  يف ملحييدا العفعييييق 

ودا تملييياياا العملييييي  الالماءزاييي  خيييالل السييينوات اليييثالث اىشيييمء  تملييليييات مع لملييي  ملمناجيييي   ييي
  ملتشل  اليند  اىوويوع  جملوعي  مين اى يااري اىشيمء  اىابو ي  مب يااري جيودا تملياياا (79 اوخريا

 العملييييي  اليييي ملوييي اا ،اايييق اومييي  اىعايييدا اى ييي  بيييالعمليي ؤ ملإل ءاتيييت معفاملتييي  مييين تيييواٍ  ءثيييرياؤ
 ملحمتواعااؤ ملعلاي  العمليي  ملتد  الع نيا اىسعخدم  اشل  عدد م شاات ا ودا  مبا

ملبييالاأ  ميين قلييك ابييني حتاييي  البياتييات الييي حمباغييت عناييا اىندلييات السييتؤ لتأييااا  -171
يف اىاإلييي  مييين العملييليييات  74مل 50 ايييمامل  إمجييياالج بييني ميييا الييي ختيييدماا اليييند  يف مندلا يياؤ حمل

  ملاعنيياذ قلييك ميي. اليياحمي الييذي (80 وداالييي خضيي ت لاعمليييي  حململييت مسييعواات عالييي  ميين ا يي
حمعاب عنو اوشخاص اليذان حمجاايت ممليابالت م اي  يف اىندليات اليثالث اوخياو اليي بيدملل 
 تديييي  تمليييييي  ملا عملييييد ،ياييييا بييييرل جييييودا العملييلييييات الالماءزايييي  ،ياييييا تمليييي  علوميييياج عيييين اىعوايييي 

ييييي  الالماءيييزي يف اييييت   ملبالعييياو ،يييال اواييياس اىسيييعملا ملالشيييام  لاافييي  عايييي جيييودا العمل حممل
حمل اعطييييوي يف ءيييي  اىندلييييات  ملتييييو،ا الييييند  الملاإلليييي  يف باتييييام  بييييد  ال مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا

اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل ملمندليي  اليوتيسيييا ملذييندملحل اوميي  اىعاييدا لاسييفال حماسيياج ووقجييي  
ا ااييعخدام مفيين االاييعناد إلياييا يف العطييواا  ملتشييل  اواييالي  البداايي  اوخيياو اىييذءويا حمعييال

 م اس  ملاحدا لدع  عدد من اىندلات يف إجااء العمليي   حممل م دي ماءزي ملاحد
 

 االستخدام والمساءلة  
 

:  لققى رققرار الوظيفققة المركزيققة، تتميققز الوظيفققة الًمركزيققة بتواوبهققا 22 جاالسققتنتا  
الاويقققر مقققع الطلقققب  لقققى المسقققاءلة مقققت أجقققل النتقققا ت واسقققتخدام أ لقققة التقيقققيم لتحسقققيت 

تحقق  بعقد الموازظقة الااملققة بقيت الطلقب  لقى المسققاءلة  لققم المشقاريع والوقرامت. ريقر أظهقا

__________ 

مندلي  ال لي  الدملليي ؤ ملذيتي  اوميي  اىعايدا لالياحماؤ ملباتيام  اوميي  اىعايدا ا وياإللؤ ملاليوتسيفوؤ ملذييندملحل  (79  
 ل ا  ال اىي  اوم  اىعادا لاسفالؤ ملاليوتيسياؤ ملمندل  ا

مندلييي  ال لييي  الدملليييي ؤ ملباتيييام  اومييي  اىعايييدا ا وييياإللؤ ملاليوتسيييفوؤ ملاليوتيسيييياؤ ملذيتييي  اومييي  اىعايييدا  (80  
اعبني من اودل  اىسعملاا من العملاياا السنوا  الي ذديت خالل السينوات  -لالاحماؤ ملمندل  ال ا  ال اىي  

 اويب. اوخريا حتسن ا ودا مباملي الومت 
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والحاجققة إلققى تطققوير ثقافققة للتقيققيم والققتعلم وتعزيققز تقاسققم التقييمققات فققي وكققاالت األمققم 
 المتحدة وبيت الوكاالت  لى المستويات القطرية وا قليمية والعالمية.

ذيييي  ميييين االاييييعنعاج اىع اييييق باىسييييعوو اىاءييييزي  ،ملييييد ملذييييذا االاييييعنعاج تسييييخ   بييييق او -172
 يييويت اىندليييات ال شيييا اىشيييايء  يف ملحيييدا العفعييييق اىشيييمء  جملوعييي  ءبيييريا مييين اليييند  لع زايييز 

اايييل:  حم( اايييادا  ميييا االايييعخدام ملمفييين ت ييينيا ذيييذا اليييند  إس ايييت ،تيييات عامييي  تع امييي  مييي.
 لاييييييي  ملا ييييييوا،ز لعشييييييجي. االاييييييعخدام؛ مشييييييايء  اىييييييوتفني ملا دايا؛  ب( ت زاييييييز ا دميييييياج يف ال

 إشاا  الشاءاء؛  د( تد  تعب. اىعاب  ؛  ل( اىوام. ا لفمملتي ؛  مل(  ليات العغذا  اىاتدا   ج(
ملالند  الي ا عملد برُنيا اوءثيا ،اإليدا يف ت زايز االايعخدام ذيل اليند  اليي ليدااا مومي.  -173

العملييي ؤ ملليدااا خطي  علي  لعنفييذ توذييات  إلفمملو مفن الوذول من خاللو إس ءي  تملياياا
اغطييييييل تنفييييييذ العوذييييييياتؤ ملتيييييديج حمدليييييي  ميييييين  مبيييييا العملييييييي  ملتديييييي  لععبييييي. يدملد اىعاب يييييي  ملا دايا

العملييلات الالماءزاي  يف تملياياا العملييي  السينوا  اليي ت ياا عايي ا دايا ال اييا مل حممل ذيتي  ا دايا 
اييي اىسييعوو الملطيياي يف ختطييي  العمليييي  ميين حمجيي  ت زاييز ال ييوياؤ ملتشييا  حمذييااب اى يياا  ع

ملإجااإلييو مل حممل إدايتييو ميين حمجيي  ت زاييز ا دميياج ملاىافييي ؤ ملتففيي  إجييااء مشييامليات ذاد،يي  ملإشيياا  
 اىوتفني ملا دايا يف العمليي ؤ ملحتا،ن يف الومت تفسو عاي اىوووعي  

ؤ ملحمتشيييرت مخيييق مندليييات مييين بيييني اىندليييات ال شيييا تدلييياج لععبييي. تنفييييذ العوذييييات -174
ملا ييييد قلييييك حمداا يإليسييييي  لع زاييييز االاييييعخدام يف ذييييذا اىندلييييات  ملتفشييييا ذييييذا الييييند  عيييين 
مسيييييعواات خمعافييييي  مييييين تنفييييييذ العوذييييييات يف اىندليييييات ا ليييييق  ملحمبايييييغ عييييين تيييييرثريات خمعافييييي  

ااييييل: ت زاييييز الملييييديا عاييييي حتداييييد اىسيييياءل  عيييين ااييييعخدام اىييييوايد  مييييا لالاييييعخدام ملميييين حمياييييا
 ايات اىع املييي  بيييالربام ؤ ملحتسيييني اليييربام  ملاىشيييايا.ؤ ملت زايييز الشيييفا،ي ملالنعييياإل ؤ ملا يييودا يف المليييا 

امتيي  عاييي قلييك ميين تييرثري عاييي الثمليي ؤ ملت زاييز الييدع  اىملييدم ميين اىييا نيؤ ملتيسييري ت بتيي   ملمييا
 اىوايد 
ملعاي أااي النعياإل  اليي ق العوذي  إليايا بشيرل ملتيفي  العملييي  اىاءزاي ؤ تعفيق اى اوميات  -175

شيييييرل الوتيفييييي  الالماءزاييييي  عايييييي حمل تيييييرثري االايييييعخدام يف حمأابيييييي  اىندليييييات حمعايييييي يف اليييييوايدا ب
حتسيييني الييربام  ملاىشيييايا.ؤ ملحمميي  ءثيييرياج يف تطييواا ثملا،ييي  لاييع ا  ملالعملييييي   ملافشيييا  مليف اىسيياءل 

العاايييي  عييين تيييرثري شيييداد االخنفييياا يف تملااييي  العملييليييات بيييني ملءييياالت اومييي  اىعايييدا عايييي 
عاىيياج بيني اىنيا ق  ملايزداد الطاي  عايي اىسياءل   حممل عاي اىسعوو ا مايلل ملحم اىسعوو الملطاي

ملاايييييو المءيييييز عاييييي حتسييييني الييييربام  ملاىشييييايا. اىنفييييذا  ملامليييي  الطايييي  عاييييي افييييني اىييييوتفني  
ءرخ ييياإليني يف اى ا،ييي   ملاىسيييعخدمول الاإليسييييول لاعملييليييات اىاءزاييي  حسييي  المتيييي  العنيييااو 

 ت اىا   ملااياا مداامل اىشايا. ملاىنفذملل لتيي  ذ  ا فوما
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االسققققققتعدا  للتإلييققققققر ومواجهققققققة التحققققققديات: الطلوققققققات المتطققققققورة والقققققققدرات  -واو 
 واالستعدا 

  
: تتي  القنظم القا مقة المووقو ة للتقيقيم الًمركقزي فقي المنظمقات 23 جاالستنتا  

استعراوقققها فرلقققة لتيسقققير العشقققر المشقققاركة فقققي وحقققدة التفتقققيش المشقققتركة التقققي جقققر  
االسققققتوابة للطلوققققات النادققققئة  ققققت التإلييققققرات العالميققققة والمقتاققققيات النادققققئة  ققققت  طققققة 

ب فة  القة. ويماقت للنظقام أن يققوم بقدور هقام  نقدما توقدأ  2015  ام بعد لما التنمية
التقييمقات الًمركزيقة فقي معالوقة التحقديات المتعلققة بالمنهويقات واألولويقات واالتسققاأل 

 أساس ر ية واوحة ومتسقة واستراتيوية لتونب النهت والتد ًت المرتولة.  لى
 

 االستوابة الفعالة ينوإلي أن تاون استراتيوية ومتسقة ومستندة إلى قيمة ماافة  
 

الحييين اىفعشييييول اادايييياد المءيييييز عاييييي حمييييي  العمليييييي  الالماءييييزي يف م ديييي  اىندلييييات   -176
اادايياد االعييما  بييرل الماجيي. ال ييام يف جييودا العملييلييات ملاملييا ملياء قلييك عييدا عواميي ؤ حمملهلييا 

ءاءيياإلز لاعملييي  اى اسيل اىاءييزي   حممل الالماءزاي  حييد ميين ميلعايا الف الي  ءل ييادي يإليسيي  لتدلي 
ملايياتب  بعييدو جييودا العمليييي  تييدو جييودا تديي  إدايا البياتييات ملاى اومييات الالاميي  لييدع  العمليييي   

ديييام العملييييي  الالماءيييزي لع زايييز ميييديات مجييي. البياتيييات ملالعاايييي  ملاعطاييي  قليييك اايييادا يف تاءييييز ت
 ملالاذد 
ملثاتيييياجؤ عيييدم ملجيييود وييياقج و،ضييي  اىلايايييات ملا املييياع ال ييياىل السييياا. لاعطيييوي اليييذي  -177
ااييل:  حم( ا اجيي  إس تمليييي  مسييعلا ملإتشيياإلل ملميياإل  عاييي ال لايييات ان يي  المءيييز  مييا اعطايي 

ملحماييباب قلييك ملءيفيعييو؛  ب( حميييي  اىشييايء  الشيياما  ميين  ا يياح مييا ،يييو عاييي اخعبيياي ،اويييات
اىيييوتفني يف العملييييي  لع زايييز الشيييااإلح الوااييي   مييين العففيييري العملييليييل يف اىندلييي  ملتطيييواا اىندلييي  
اىع الييي ؛  ج( ا اجييي  إس اتسييياحل ملتيفييي  العملييييي  ملمواءمعايييا بيييني ملءييياالت اومييي  اىعايييدا عايييي 

الالماءزايييي ؛  د( االعييييما  بييييرل العمليييييي  الالماءييييزي يف اويا ملعاييييي ءا،يييي  مسييييعواات الوتيفيييي  
حاجيي  إس مسييعواات ءا،ييي  ميين ا ييودا ملاى ييدامي  لااييد ميين حمخطيياء ذيين. الملييااي النامجيي  عيين 
العمليييي ؤ ملت زاييز ثمليي  خمعاييا حمذييااب اى يياا  يف الوتيفيي  الالماءزايي ؤ ملذيي  اىييا ول ملاىييدااملل 

 ملا فومات ملمداامل اىشايا. ملاىنفذملل 
عيييييدا مبييييياديات تابيييييي  لعايييييك  2013مل 2012 لملحم امليييييت ب ييييي  اىندليييييات يف عيييييام -178

الييدملو الطابيات الناشيت   ملحمجييات ب ي  اىندلييات دياايات ااعمل يياإلي   مندلي  الطييريال اىيدو 
حمجييييات ديااييييات جتلي ييييي   مندليييي  ال ليييي  الدمللييييي  ملاليوتسييييفو(  حممل ملباتييييام  اوأذايييي  ال يييياىل(
الااذني  ملالنعياإل  ا اذي  بالوتيفي  الالماءزاي  داخي  اىندلي   ملاوجيد ليدو ى ا،  اىزاد عين ا الي  

مندلييي  ال يييا  ال اىيييي  ملاحيييدا مييين حممشييي  اايييماتيجيات تطيييواا الوتيفييي  الالماءزاييي  عايييي تطييياحل 
 اىندل ؤ ملتاتب  ذذا االاماتيجي  بالربتام  ا ايي  ذال  الالماءزا  العنديلي  
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ت حاجيييي  اىندليييييات اىااييييي  إس اايييييعخدام العفعيفيييييات ملميييين اىالحديييييات اليييييي حمبيييييدا -179
اىخ  يي  ملال ليي  وييلن إ يياي ااييماتيجل وييدد حتداييداج جيييداج يف م ا يي  تطييواا ملتيفيي  العمليييي  
الالماءزاييي   ملنييي  بالعييياو حمل ترخيييذ يف ا سيييبال المليييديات الملاإللييي  عنيييد البيييت يف اايييادا عييي ء 

ندلييي  اىع الييي  ملتفيييوان ثملا،ييي  اليييع ا  بغييياا الوتيفييي  الالماءزاييي   ملنييي  حتدايييد حممللواييي  تطيييواا اى
إتشييياء تديييام حيييوا،ز منااييي   ملتال،يييياج ىخيييا ا تضيييايب ملاخيييعالل العطيييوااؤ اع يييني تملييييي  مجيييي. 
ال وامييي  اىييي ثاا عايييي تطيييواا الوتيفييي  الالماءزاييي  ملانبغيييل ملوييي. خطييي  معسيييمل  لالضيييل مهيييدماج مييين 

 حمج  ا د من اىخا ا 
 

ت ققدي للتحققديات والتإلييققرات التققي تواجقق  منظومققة مسققتو  اسققتعدا  وظيفققة التقيققيم لل  
 زال في مرحلة المهد ما األمم المتحدة

 
حمجييياو اىفعشيييول تملييلييياج ىيييدو اايييع داد الوتيفييي  الالماءزاييي  باالايييعناد إس جملوعييي  مييين  -180

 اى ااري اهلام   ملافشا العمليي  الالماءزي عن جوات  الملوا ملالض ا العالي  
 

 يةجواظب القوة الر يس  
 

نييياي اىوتفيييول تملييلييياج مواييي اج لالشيييايا. عايييي تطييياحل اىندلييي  مييي. ملجيييود ،يييوايحل بيييني  -181
اىندليييييات  ملاشييييييف  قليييييك حمااايييييياج لعطييييييواا اىندلييييي  اىع اليييييي  عنييييييدما حتشيييييد ا اييييييود ملت ييييييزا 
بااييعخدام مناجييي  منااييب  ملتدييام لااييوا،ز املييدي اىخييا اا ملاالبعفيياي  ملاوجييد مسييعوو معوايي  

تيفييي  الالماءزاييي  ملاليييند  العاايايييي  اوخييياو  الاذيييد ملاالايييع ااا ملالعملييييي  مييين اىواءمييي  بيييني الو 
ملعلاييييات العملييييي  الملاإللييي  عايييي ال لاييييات( لاسيييلا  بالسييياع  يف تيييو،ري اودلييي  ل لاييييات ذييين. 

العمليييييي  الييييذان  لالملييييااي ا ايايييي  عاييييي مسييييعوو الييييربام   ملتوجييييد جملوعيييي  معنامييييي  ميييين حمخ يييياإلي
اإليني م نيييني مبيييدال العمليييي  الالماءييزيؤ ملاع ييني تواييي. ذييذا اعااييول مبسييعوو مايي  ي،ييي. ملحمخ يي

 ا لوع  ااماج ملدعلاا 
 

 التحديات الر يسية  
 

اايماتيجي  ويددا ى ا ي  االجتاذيات الناشيت  اَّيددا حمعيالاؤ  ملال ال توجد ي اي  ملاويا  -182
ععبياي علومياج بشيف   ت خيذ يف اال ملال ؤاهشياع ،ياياعنيدما ملبالعاو اغا  االيجتيال عايي اوتشيط  

 ءام  اآلثاي الي اق الندام ءف  ملعوام  اىخا اا 
ملمييين شيييرل مناجييييات اليييع ا  السييياا. يف اليييند  الناشيييت  ملالعاواايييي  حمل اعطاييي  إعيييادا  -183

إدخيييال العملييليييات قات المليييديا ا تشييياإلي  اوءيييرب ملأريذيييا مييين اوايييالي ؤ مثييي  العملييييي  اآلو  
لييند  ملالطيياب. أييري اىييند  لاعطييواا عاييي اوخييذ بنليياقج العمليييي  ملباىثيي ؤ اييع ثا  بي يي  تشييغي  ا

اييي ثا ب يييويا حامييي  عيييدم ملجيييود مواعيييد بياتيييات إح ييياإلي  مواييي    ملمميييا ملحماييياليبو أيييري العملايداييي  
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ملتديييي  م اومييييات اييييايل   ملاييييو  اعطايييي  قلييييك ت زاييييز الملييييديات ا ح يييياإلي  لييييدو مندلييييات 
 اوم  اىعادا ملعاي ال  يد الو   

اوجيييد ايييوو تملييييي   ملال لطاييي  عايييي االتسييياحل بيييني مندليييات اومييي  اىعايييدا ملايييزداد ا -184
  مشييييييم  وييييييدملد حييييييا يف اييييييياحل إ يييييياي عليييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا لالسيييييياعدا ا واإلييييييي  الييييييذيؤ

بيييد حمل ت يييا  ملتيييداي اامييياج جملوعييي  الملييييود  ملال اييينوات  10 ذايييزال ا لييي  منييي ال ليييوحنؤ ءليييا
ياءييي  ا وءلييي  اىنف يييا  يف اىندليييات  ملايييو  اى اسيييي  اَّيييددا يف العملييييي  اىشيييم  بسيييب  ذ

اعطا  قلك إاالي  ا يواجز البريملماا يي  ملت زايز المابطيات باايعخدام  ياحل اايعبامي  بديجي  ءبيريا 
يف ال ل  م اج  ملت رب ءالات حمحيد مين حمجاايت ممليابالت م اي  عين قليك الع يلي  عنيدما ميال 

 ا يادا تملاا اىسعاي  إل 
مجيي. العملييليات عايي اىسيعوو الملطيايؤ ملتبيني السيجالت ملجيود ملامل  مسعوو توحييد  -185

جملوع  ءبيريا مين تايك العملييليات اليي ايعو،ا عنيدما جتلي. ماعيدا م ا،يي  ملااي   لعوجييو العنليي  
 يف البايدال  ملعاييي اييبي  العوويييحؤ تشيل  العملييلييات الييي حمجااييت عايي اىسييعوو الملطيياي ،يلييا

توجييييد ،ياييييا علايييييات لتميييي  اىعاييييدا: العملييلييييات  باييييداج ميييين الباييييدال الييييي 150 نامليييي  عيييي ال
الالماءزاييي  ملااع ااويييات منع يييا اىيييدا اليييي جتااايييا ءييي  مندلييي  مييين مندليييات اومييي  اىعايييدا 
لاربام  ا اذ  هباؤ ،ضالج عن العملييليات اليي جتااايا مفاتبايا ا مايليي ؛ ملتملييليات إ ياي علي  

نسيييق اىمليييي  مل،ااييييق اومييي  اىعايييدا الملطيييياي؛ اومييي  اىعايييدا لالسييياعدا ا واإلييييي  حتيييت إدايا اى
ملالعملييلييات الييي جتاااييا مفاتيي  العمليييي  اىاءزايي  عاييي اىسييعوو الملطيياي؛ ملالعملييلييات الييي ناااييا 
خمعاييا الشيياءاء لالشييايا. اىع ييا  هبيي ؛ ملالعملييلييات اوخيياوؤ ميين مبييي  العملييلييات الييي ناااييا 

ييي   ملذفييذا ،ييال جملوعيي  اى يياي  الملاإلليي  وي باييد ما،ييق البيتيي  ال اىييي  ملايياإلا الشيياءاء يف العنل
ملاحييدؤ يأيي  تفيياملت مسييعواات جود يياؤ ءبييريا مللفناييا أييري معاحيي  ماءزايياج لتميي  اىعاييدا ملاع ييزي 
ملذييول ا فومييات ملالشيياءاء اىاعلييني إلياييا  ملاثيي  العملييلييات العجلي ييي  اىسييعملا  اىملمحيي  عاييي 

ي يييل   ييياي علييي  اومييي  اىعايييدا لالسييياعدا ملالعاايييي  العجل 2015 عيييام تطييياحل اىندومييي  يف
ا واإلييييي  جاييييداج مطاوبيييياج بديجيييي  ءبييييريا ميييين حمجيييي  ت دييييي  ااييييعخدام العملييلييييات عاييييي اىسييييعوو 

 الالماءزي 
ململ اعاملييق ايييوو ا ييد اود  مييين اىواءميي  داخييي  ذييذا ا لوعييي  ميين العملييليييات عايييي  -186

الت اىواءميييي  بييييني تمليييييي  عاييييي اىسييييعوو الملطيييياي  ملحمهباييييغ اىفعشييييول عيييين حاليييي  ملاحييييدا ميييين حييييا
اىسييييعوو الملطيييياي ىنغوليييييا حمجييييااا باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا ا ويييياإلل ملتمليييييي    يييياي عليييي  اوميييي  
اىعادا لالساعدا ا واإليي ؤ ملاععيربت تايك جتابي  ذي ب  اىواءمي   ملتشيري اىمليابالت اليي حمجاايت 

الو نيييي  بزميييام الملييييادا يف إس حمل  يييا  اىواءمييي  اعوميييا بديجييي  ءبيييريا عايييي إمسيييا  ا فوميييات 
بيييد لاجايييود اىوجاييي   يييو  ملال ويييلال مييييام مندومييي  اومييي  اىعايييدا بالع ييياملل ملتاايييي  علاايييا 

يف قليييك دملي  مبيييا تطيييواا المليييديات الو نيييي  حمل ترخيييذ يف االععبييياي ذيييذا النملطييي  البالغييي  اوييييي ؤ
 اوم  اىعادا ا فوم  ملالشاءاء الو نيني يف تمليي  اوثا او ول حمجالج ل ل  مندوم  
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تيييزال حممييي  مييين اىسيييعوو الفيييايفؤ ملثملا،ييي  العملييييي ؤ  ال ملتشيييف  اىندليييات اىع الييي  اليييي -187
 بييد ميين حمل تع ييدو لييو ا دايا ال اييياؤ ملاعطايي  قلييك دملياج ميادايياج  ال ملتملاايي  اى اوميياتؤ حتييدااج 

 اباماج ملليق دملياج املوم عاي يدملد او، ال 
بيييد مييين م ا عيييو ملمفييين حمل  ال اليييند  الو نيييي  جمييياالج ذامييياج ملاثييي  اىواءمييي  اَّيييدملدا مييي.  -188

اسييييييعفيد ميييييين المابطييييييات بييييييني اىندلييييييات يف الومييييييت الييييييذي تعخييييييذ ،يييييييو ا فومييييييات الو نييييييي  
ملاى اسيييات دملياج مياداييياج  ملتفعمليييا م دييي  ا فوميييات إس ملجيييود مفعييي  مسيييعمل  خايجيييياج  ملمييين 

ءثيييرياج مييين اى يييدامي  يف اايييعخدام   شيييرل دعييي  تطيييواا تايييك اليييند  اىسيييعملا  يف البايييدال حمل ا يييزا
 الند  الو ني  يف العمليي  

ت زاييييز االتسيييياحل ملالنزاذيييي  يف الوتيفيييي  إس ملاييييو  ايييي دي تنفيييييذ العوذييييي  الييييوايدا حمدتيييياا  -189
 الالماءزا  

  
 9 ةالتولي

ينوإلققققي للر سققققاء التنفيققققذييت لم سسققققات منظومققققة األمققققم المتحققققدة ووققققع ا وققققار  
الاقققرورية لتعزيقققز جقققو ة التقيقققيم الًمركقققزي وقيمتققق  الماقققافة الم سسقققي والقققنظم الدا مقققة 

والدور الذي يمات أن يقوم ب  في   م منظومة األمقم المتحقدة فقي الت قدي للتحقديات 
، ولتعزيقز 2015  قام بعقد لمقا يشمل التحقديات المترتوقة  لقى  طقة التنميقة بما النادئة،

األمققم المتحققدة وفيمققا بينهققا، االتسققاأل والتحالفققات فققي التقيققيم  ا ققل م سسققات منظومققة 
 ومع الم سسات الوونية.
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 المرف  األول
 

 إوار ظتا ت وظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة  
  

  اويمام الوايدا يف ا  اي تشري إس بنود م فو،  تض  ملتيف  العمليي  اىاءزا (
،مليد ميليت الديااي  ميدو االايع داد لعملييي  اوثيا ملالمليلي  الشيياما    ملمي. قليك 2014 عيام تملييا  يف الديااي  اليي حمجاايت يف مل جمياالت *

 لاوتيف  

 اى شاات ذامي  النعاإل  

األثقققققققر  لقققققققى منظومقققققققة األمقققققققم 
 المتحدة*

 حمذدا  مندوم  اوم  اىعادا الي حتململت: اوذدا  ا واإلي ؤ ملا تساتي ؤ ملاى يايا ؤ ملالسا  ملاومن

 أثر متوسط:
 العمليي *حمثا ااعخدام منعجات 

  ت زاز م دامي  مندوم  اوم  اىعادا 

  الشاءاء  -الاماب  ملا وءل  الف العال من جات  ذيتات ا دايا ملحمذااب اى اا  الاإليسيني
 الو نيول ملا واإليول 

  ت زاز جودا ا ط  االاماتيجي  ملالسيااات ملالربام  ملاىشايا. ملت زاز ا ذال  اى اسل 

 ندوم  اوم  اىعادا يف اىشاد ال اىل  اى ا،  ملذن. الملااي ملا وءل (ت زاز الدملي المليادي ى 

  

 النتيوة 
ااييييعخدام العمليييييي  عاييييي اىسييييعوو 

 الا،ي.

 ت زاز اىساءل  عن النعاإل  ملاىوايد 

   عاي اىسعوو الا،ي. 79ت زاز الع ا  ملالعاسني: ااعخدام توذيات العمليي  ملالديملس اىسعفادا )
 (84ؤ 83 ؤ82 ؤ81 لعوجيو علاي  ذن. الملااي ملحتسني االاماتيجيات ملالربام  ملاوتشط  

 43اى ا،  ال اىي  ملاوثا   مليف ت زاز اىساي  يف الناوا بالعمليي  ا واإلل) 

  ااادا الع املل ملالففاءا ملاىواءم  يف العمليي  يف مندوم  اوم  اىعادا 

 

 الناتت:
ظققققواتت  اليققققة الوققققو ة والقققققدرة 

 اى اسي  

   العغطي : شاما  ملقات ذا  ملءا،ي  لدع  ملاختاق الملاايات االاماتيجي ؤ ململو. السيااات ملالربام
 (  حمااال(30 د البنملاىشايا. 

   حمااال(72موثوم  ملشاما (  مل تملاياا تمليي  ي،ي   ا ودا ملتعس  باى دامي   واادا ملذايا  ) 

   65مناجيات عالي  ا ودا لاناوا بالعمليي  ا واإلل) 

  ت زاز إدايا اى ا، : البا  عن العملييلاتؤ ملالعجلي.ؤ ملالديملس اىسعفاداؤ ملالعملاا  داخاياج ملخايجياج
 (78ؤ 77 

  اىندل  اىع ال  الملوا  ملمديات العمليي : ت زاز الملديات ملالثملا،  من حمج  النعاإل  ملالع ا  ملالعاسني
ؤ 78ؤ 77ؤ 76ؤ 66ؤ 65ؤ 54ؤ 43ؤ 41ؤ 34ؤ 26ؤ 21ؤ 23 ملتنلي  اى ا،  ملااعخداماا 

 (84ؤ 83ؤ 82ؤ 81ؤ 79ؤ 51

  االاع داد ملاىشايء  من حمج  الع دي لاعاداات ال اىي 
 ؤ37ؤ 36ؤ 34ؤ 78ؤ 77ؤ 65ؤ 43ؤ 41ؤ 28ؤ 86ؤ 81ؤ 24ؤ 7ؤ 22ؤ 9ؤ 37 
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 الند  ملال لايات ملا جااءات ملاودملات ملاآلليات الا،ي   اىسعوو المد ًت واألظشطة:
 ا وار التنظيمي والم سسي -الويئة التماينية   األظشطة والعمليات -األساسية الوظيفة 

 لقققى التايقققف واالسقققتعدا  للتإلييقققر  األهميقققة والتوقققاو  والققققدرة -أوال  
 والتحديات

 ختطي  العملييلات ملإداي ا ملإجااإلاا 

  ا دايا حممل إبال  اهليتات الاإلااي 

 الديملس اىسعفادا ملالعوليا 

 االاعجاب  لإلذالحات ملالوالاات ملالعاداات 

االاعجاب   ذال  اوم  اىعايداؤ ملالعايداات ال اىيي ؤ ملتطيواا  •
اا  اىساملاا بني ا نسيني ملالنايوا بيالعمليي  الملديات الو ني  البش

 ا واإلل
 العجداد ملالعملدم 

 العمليي  الذال •

 العمليي  ا ايجل ملااع ااا اوماال •

 ااع ااا السيااات ملحتداثاا •
 االستقًل والحيا ية والشمول -ثاظيا  
   اآلليات اى اسي 

 االاعملالل الوتيفل 

  االاعملالل العمل  اىا 

  الساوءلاالاعملالل 

 التقنية وا  ارية -الوو ة  -ثالقا  
  ءفاءات اىوتفني 

  م ااري تملاياا العمليي 

 الفااق اىاج ل 

  حم،ام  ا رباء االاعشاياني ا ايجيني 

  تديا  اىوتفني ملالعطواا اىا 

 الفا دة -رابعا  
 شامل  ملتدابري ت زاز االاعخدام 

 ااعجاب  ا دايا ملمعاب عااؤ ملتدام الععب. •
 ا ملاالت ال ملإدايا اى ا، النش 

 تطواا اوعلال العااياي  ملاىنشويات •

 النظام الم سسي الم سسات 
  السياا  اىيثاحل 

الملواعيييييييد ملاى يييييييااري  ،اايييييييق اومييييييي  اىعايييييييدا  الملاايات
 اى   بالعمليي  مل خاملل(

  ا طييييو  العوجياييييي   ،ااييييق اوميييي  اىعايييييدا  الوالا
 اى   بالعمليي (

  ا دايا الملاإلل  عاي النعاإل  ملتدام اىساءل  اىساءل 
 إدايا اى ا،  ملتدام الع ا   ا  اي 

ا طيييييو  العوجيايييييي  ملاودلييييي  ال ييييياديا عييييين 
 ملحدات العمليي 

   
 جما ات الممارسيت الموار 
  ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي  اىيزاتي  ال ادا، 
  اوميييييييي  اىعاييييييييدا ا مايلييييييييي  اى نييييييييي   حم،اميييييييي  خايج  عن اىيزاتي

 بالعمليي 
 الاذيد البشاي  
 الاذيد االجعلاعل  
 

 الققافة التنظيمية مت أجل المساءلة والتعلم
 المليادا 
 ا وا،ز 
 الشبفات 

 األ وار والمس وليات -ترتيوات الحوكمة 
   العشاا ي 
  العنفيذا 
  العمليي 

 بنية التقييم 
   الاماب  الباوث إدايا اى ا، العاالفات م. تد 
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  المرف  القاظي
 

 الماوظات الر يسية والفر ية لوظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة  
 

 ألف: الطلب  لى التقييم

 الطلب وظية الطلب 

 السياحل العنديلل 
  ) اتدا حماضاج اىفوتني الثال  ملالسادس[ بي   الطا  ملمسعواا  حماتا  مفعوح[ 
 ا مدا  والتايف والنموباء: 

 ا وار التنظيمي والم سسي و  م التقييم وكفايت  في االستوابة للطلب -الماون: تعزيز الويئة التماينية 

  :مدو تندي  إدايا العمليي  ملإجااإلو ملمواءمعو م. ااإلا ملحدات الاماب  ملإدايا اى ا،  ملالع ا بنية التقييم ) 

  :العشاا ي  ملالعنفيذا  ململحدات العمليي (حمدملاي الوحدات )الحوكمة   

 الوالية والر ية واالستراتيوية وسياسة التقييم 

  :إذداي السياا  ملالعوجياات بشرُنا مليذدذا مل ليات العغذا  اىاتدا لاع ملي  عاياا()  م تنفيذ سياسية التقييم 

 الموار  )القوا د ومد  الافاية( والتمويل 

 إ اي ا دايا الملاإللي  عايي النعياإل ؤ ملالمليياداؤ ملتطيواا اىندلي  اىع الي ؤ حمي دعي  )ا ت، والمساءلة، والتقييم والتعلم: الققافة التنظيمية مت أجل النت
نفيييييذؤ ت اييي  اىيييوتفني باايييعلااي؛ ملاايييعخدام العمليييييي  ملا جيييااءات اىنبثملييي  عنيييوؤ ملالعففيييريؤ ملااييييعخدام االاعمل ييياء النمليييدي ملالعففيييري اىعشييي   يف الع

  بايييويا الفاييي  عايييي ءا،ييي  اىسيييعوااتؤ ملتديييام لاايييوا،ز مييين حمجييي  اىخيييا اا باو،فييياي اىيييااد اخعبايذيييا؛ ملا  يييول عايييي اى اومييياتؤ ملالعيييديا  مييين حمجييي
 ملتملاا  اى ا، ؤ ملتفوان مجاعات اىلاياني(

 ا  في المستقولالماون: تعزيز األهمية )التإلطية(، والافاءة والقدرة  لى التايف، واالستعدا  للتإليير والتحديات والماي قدم

  :يف تغطي  باام  اىندل  ملمشايا اا  ختطي  العمليي  ملتطاحل تغطيعو(األهمية 

 القدرة  لى التايف والتحسيت المستمر والنمو 

  :اىندييوي ‘ 5‘العايداات ال اىييي ؛ ‘ 4‘تطييواا ميديات العمليييي  الو نييي ؛ ‘ 3‘إذييال  اوميي  اىعايدا؛ ‘ 2‘العمليييي  الالماءيزي؛ ‘ 1‘االسقتعدا  للققد م
 ا نساو ملحملوحل ا تسال ملالعنوع 

 تحديد االتواه واألفاار حول الماي بوظيفة التقييم قدما  في المستقول 

 الماون: تعزيز الم داقية: االستقًل والحيا ية وا  ماج ومشاركة ألحا  الم لحة

  ملالسيااات اىع امل  باإليق ملحدا العمليي االستقًل الهيالي 

  العخطي  ملا دايا ملحتمليق النوات  -االستقًل الوظيفي 

 :الضواب  ملمشايء  حمذااب اى اا  من حمج  اىندوي اىعواال ملا يادا  آليات الحيا ية الذاتية 

 االستقًل المهني التقني والنزاهة 

 االستقًل السلوكي 

 الماون: تعزيز الم داقية: ال ًحية والموثوقية )الوو ة التقنية(

  :جودا اىوتفني ملا رباء االاعشايانيالمقي مون وفرأل التقييم 

 :يف تطبيق اى ااري  الشروط المووو ة لامان الوو ة واالتساأل 

 ( جو ة تقارير التقييم) النوات 

 النتا ت -جيم: 

 الماون: تعزيز الفا دة واألثر المحتمل

 الشروط المووو ة لتعزيز االستخدام -1
 وويعة االستخدام ومستواه )النتيوة( مستو  النتا ت: -2
 مستو  األثر: تتثير االستخدام )األثر( -3
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 المرف  القال 
 

المنظمققات المشققاركة فققي وحققدة التفتققيش المشققتركة مققت بققيت ال ققنا ي    
والوقققققرامت والوكقققققاالت المتخ  قققققة واألماظقققققة العامقققققة لألمقققققم المتحقققققدة 

 والاياظات األ ر 
  

 (Pاىايلن   الوالاات ملالوالا   

 م يايا  إتساتي  إواإلي 
    اىندل  اىشايء  يف ملحدا العفعيق اىشمء   النوع

 ال ناداق ملالربام 

 X  X (P) م اا اوم  اىعادا لاعجايا ملالعنلي  

   X (P) ماءز العجايا الدمللي 

   X (P) باتام  اوم  اىعادا ا واإلل

 X X X (P) باتام  اوم  اىعادا لابيت  

 X (P) X X ذندملحل اوم  اىعادا لاسفال

 X (P) X X (P) باتام  اوم  اىعادا لالسعو نات البشاا  

 X X (P) X مفووي  اوم  اىعادا السامي  لش ملل الالجتني

  X(P) X مندل  اوم  اىعادا لاطفول   اليوتيسيا(

 X (P)  X مفع  اوم  اىعادا اى   باىخديات ملا ام  

يف  ملءال  اوم  اىعادا  أاثي  ملتشيغي  الالجتيني الفاسيطينيني
 الشاحل اود   اوملتاملا(

X X (P)  

ذيت  اوم  اىعادا لالساملاا بيني ا نسيني ملافيني اىياحما  ذيتي  
 اوم  اىعادا لالاحما(

X (P) X X 

  X(P) X (P) اوأذا  ال اىلباتام  

     

الوءاالت 
 اىعخ   

 X X X (P) مندل  ال ل  الدمللي 

 X X X (P) مندل  اوأذا  ملالزياع  لتم  اىعادا

 X X X (P) مندل  اوم  اىعادا لامبي  ملال ا  ملالثملا،   اليوتسفو(

 X X X (P) مندل  ال ا  ال اىي 

 X X X (P) الدملومندل  الطريال اىدو 

 X (P)   اىندل  البااا  الدمللي 

 X (P)  ت املل تمل  االحتاد الدملو لالت االت 

 X (P)  ت املل تمل  االحتاد الربادي ال اىل 
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 (Pاىايلن   الوالاات ملالوالا   

 م يايا  إتساتي  إواإلي 
    اىندل  اىشايء  يف ملحدا العفعيق اىشمء   النوع

 X(P)   اىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا 

 X   X (P) اىندل  ال اىي  لالافي  الففاا  

 X (P)  X لاعنلي  ال ناعي   اليوتيدمل(مندل  اوم  اىعادا 

 X (P)  X مندل  السياح  ال اىي 

     

اوماتييييييييييييييي  ال امييييييييييييييي  
لتميييييييييييييي  اىعاييييييييييييييدا 
 ملالفياتات اوخاو

 X  X (P) X مفع  اوم  اىعادا  دمات الاماب  الداخاي 

   ملءال  تنفيذا  مفع  اوم  اىعادا  دمات اىشايا. 

 X (P)  ت املل تمل  الذيا  الوءال  الدمللي  لاطام 

 X X X باتام  اوم  اىعادا اىشم  اى   با ادا
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 المرف  الرابع )أ(
 بنية وظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة  

  اىندلات  مسعواات ذن. الملااي  الوالا         

  خايجي  
تطييياحل مندومييي  اومييي  

  ملحدا العفعيق اىشمء   اىعادا
        

  ا لية

المسققققققققققققتو  الفر ققققققققققققي  
لمنظومة األمم المتحقدة 
والمسقققققققتو  المشقققققققتر  
بققققققققققققققققققيت الوكققققققققققققققققققاالت 
 والمستو  المواويعي

اومات  ال ام  لتم  اىعادا  
 مفع  خدمات الاماب  

 الداخاي  ش ب  العفعيق ملالعمليي (*
اىندوي ا نساو  ذيت  اوم   

اىعادا لاش ملل السيااات  إدايا اوم    اىعادا لالاحما(
 (االمع ادا  ملاالجعلاعي 

 

     
  مندل  ال ل  الدمللي 

الملضااا ا تساتي   مفع  
 ا تشاإلي ( تنسيق الش ملل

 

 
إ اي عل  اوم  اىعادا لالساعدا ا واإلي  

 ( ،ااق اوم  اىعادا الملطاي

         

 المستو  المركزي

  (9مشتركة مع الرقابة )  (10قا مة بذاتها ) 
باتيييييام  اوأذاييييي  ال ييييياىلؤ مفعييييي  اومييييي  اىعايييييدا اى ييييي  باىخيييييديات 
ملا امييييي ؤ مندلييييي  ال لييييي  الدملليييييي ؤ باتيييييام  اومييييي  اىعايييييدا ا وييييياإللؤ 
اليوتيييييدملؤ اليوتيسييييياؤ باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا لابيتيييي ؤ ذييييندملحل اوميييي  
 اىعادا لاسفالؤ مندل  اوأذا  ملالزياع ؤ ذيت  اوم  اىعادا لالاحما

 

 وحدة منف لة وحدة متااملة 
اىندليييي  البااايييي  الدمللييييي ؤ الوءاليييي  الدمللييييي   

لاطامييي  الذياييي ؤ اىندلييي  ال اىيييي  لتيذيييياد 
ا وايييي ؤ مندليييي  الطييييريال اىييييدو الييييدملوؤ 

 مندل  ال ا  ال اىي 

 اومات  ال ام  لتم  اىعادا
 اليوتسفو

اوملتيييييياملاؤ اىندليييييي  ال اىييييييي  لالافييييييي  
 الففاا 

    
 (4ال توجد أي وظيفة للتقييم )  (5مشتركة مع ا  ارة )التنفيذية( )

مفووييي  شيي ملل الالجتيينيؤ باتييام  اوميي  اىعاييدا اى يي  با اييداؤ ماءييز  
العجييييييايا الدمللييييييي ؤ اوملتفعييييييادؤ باتييييييام  اوميييييي  اىعاييييييدا لالسييييييعو نات 

 البشاا 
 

اىعاييدا  ييدمات اىشييايا.ؤ االحتيياد االحتيياد الييدملو لالت يياالتؤ مفعيي  اوميي   
 الربادي ال اىلؤ مندل  السياح  ال اىي 

 

      
  

 المسقققققققتو  الًمركقققققققزي
 لقققققققى مسقققققققتو  ا  ارة 

 الم سسية

  الوحدة الًمركزية  
 منظمات مستو  التنظيم

المااتقققب ا قليميقققة 
 )المقر الر يسي(

 ا واإللؤ مندل  ال ا  ال اىي ؤ اليوتيسيااليوتسفوؤ باتام  اوم  اىعادا 

المااتقققب ا قليميقققة 
 )الميداظية(

اليوتسييفوؤ باتيييام  اومييي  اىعايييدا ا وييياإللؤ مندلييي  ال يييا  ال اىيييي ؤ مندليي  ال لييي  الدملليييي ؤ باتيييام  اوأذاييي  ال ييياىلؤ ذيتييي  اومييي  
 اىعادا لالاحماؤ ذندملحل اوم  اىعادا لاسفالؤ اليوتيسيا

ذييندملحل  ؤاليوتسييفوؤ ملباتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإللؤ مندليي  ال ييا  ال اىييي ؤ باتييام  اوأذايي  ال اىييي ؤ ذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحما الماتب القطري
 اوم  اىعادا لاسفالؤ اوملتاملاؤ ملاىندل  ال اىي  لالافي  الففاا ؤ اليوتيسيا

ال يا  ال اىيي ؤ ملمندليي  ال لي  الدملليي ؤ ملباتيام  اوأذاي  ال يياىلؤ ملذيندملحل اومي  اىعايدا لاسيفالؤ ملاىندليي   اليوتسيفوؤ ملمندلي  ا  ارات التقنية
 ال اىي  لالافي  الففاا ؤ ملاليوتيسيا

اليوتسيييفوؤ باتيييام  اومييي  اىعايييدا ا وييياإللؤ مندلييي  ال يييا  ال اىيييي ؤ باتيييام  اوأذاييي  ال ييياىلؤ ذيييندملحل اومييي  اىعايييدا لاسيييفالؤ  إ ارات الورامت
 اوملتاملاؤ اىندل  ال اىي  لالافي  الففاا ؤ اليوتيسيا 

ملباتييام  اوأذايي  ال يياىلؤ ملذيندملحل اوميي  اىعاييدا لاسييفالؤ اليوتسيفوؤ ملباتييام  اوميي  اىعايدا ا ويياإللؤ ملمندليي  ال ييا  ال اىيي ؤ  مديرو الورامت
 ملاىندل  ال اىي  لالافي  الففاا ؤ ملاليوتيسيا

        

 ال مركزي
 مخ  
 تقديري

 تقييم  اتي

 مركزي يدار م سسيا   ال المنظمات التي لديها ظظام تقييم 
ال ييا  ال اىييي ؤ مندليي  ال ليي  الدمللييي ؤ باتييام  اوأذايي  ال يياىلؤ ذيتيي  اوميي  اىعاييدا لاليياحماؤ  اليوتسييفوؤ باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإللؤ اليوتيسييياؤ مندليي 

 ذندملحل اوم  اىعادا لاسفالؤ اىندل  ال اىي  لالافي  الففاا ؤ اوملتاملا

 

 مركزي يدار بسلطة تقديرية ال المنظمات التي لديها ظظام تقييم 
 اوميي  اىعاييدا لابيتيي ؤ باتييام  اوميي  اىعاييدا لالسييعو نات البشيياا ؤ مفووييي  اوميي  اىعاييدا لشيي ملل الالجتيينيؤ مفعيي  اوميي  اىعاييدا اى يي اوملتفعييادؤ باتييام  

ليي  الطييريال اىييدو الييدملوؤ ؤ مندباىخييديات ملا اميي ؤ اوماتيي  ال اميي  لتميي  اىعاييداؤ ماءييز العجييايا الدمللييي ؤ مندليي  اوأذايي  ملالزياعيي ؤ الوءاليي  الدمللييي  لاطاميي  الذيايي 
 اىندل  البااا  الدمللي ؤ باتام  اوم  اىعادا اىشم  اى   با اداؤ اليوتيدملؤؤ اىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا 

 منظمات بدون وظيفة مركزية 
 ال اىلؤ مندل  السياح  ال اىي  االحتاد الدملو لالت االتؤ مفع  اوم  اىعادا  دمات اىشايا.ؤ االحتاد الربادي
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 المرف  الرابع ) (
بنيققة وظيفققة التقيققيم فققي منظومققة األمققم المتحققدة )تفالققيل  ققت الترتيققب   

 الهيالي في األماظة العامة لألمم المتحدة(
  

 مسعواات ذن. الملااي اىندلات ملالفياتات الوالا 

  ارجية
شيييمء  ىندومييي  اومييي  اىعفعييييق الملحيييدا 
 اىعادا 

 عاي تطاحل مندوم  اوم  اىعادا 

  ا لية

مفعيي  خييدمات الامابيي  الداخاي  ملتيفيي  
 (اىسعملا العمليي  اىاءزا   ش ب  العمليي  

 عاي اىسعوو الفاعل لالندوم 

 اليييي تشيييف  جيييزءاج مييينملتييياإلا العملييييي  
ا دايات ملاىفاتييي  ملاليييربام  يف اوماتيييي  

 ال ام  لتم  اىعادا 

 إدايا علايات حفن السالمؤ ملإدايا اليدع  اىييداوؤ السا  ملاومن إدايات :
ملإدايا الشييي ملل السياايييي ؤ ملمفعييي  شييي ملل تيييزع السيييال ؤ ملمفعييي  شييي ملل 

 الفضاء ا ايجل

  االمع يييييييادا   الاجيييييييال ا مايليييييييي : الاجنييييييي  االمع يييييييادا  و،اامليييييييياؤ ملالاجنييييييي
ملاالجعلاعيييي  آلاييييا ملاَّيييي  اهلييياديؤ ملالاجنييي  االمع يييادا  ومليملبييياؤ ملالاجنييي  
االمع يييادا  وماافيييا الالتينيييي  ملالفيييايااؤ ملالاجنييي  االمع يييادا  ملاالجعلاعيييي  

 لغاا  ايا

  مفات  اوم  اىعادا الب يدا عن اىملا الاإليسيل: مفعي  اومي  اىعايدا يف
 ا يف ،ييناؤ ملمفع  اوم  اىعادا يف تريملاجنياؤ ملمفع  اوم  اىعاد

  الشيييي ملل ا تسيييياتي  ملحملييييوحل ا تسييييال: مفعيييي  تنسيييييق الشيييي ملل ا تسيييياتي ؤ
 ملمفووي  اوم  اىعادا السامي   ملوحل ا تسال

   الدع  ا دايي: اىفع  العنفيذي لتمني ال امؤ إدايا ش ملل ا ل يي  ال امي
إدايا شييييي ملل السييييييالم  ملاوميييييينؤ إدايا ملاىييييي اااتؤ إدايا الشيييييي ملل ا دايايييييي ؤ 

 ش ملل ا عالمؤ مفع  الش ملل الملاتوتي 

  حمخيييياو: مفعيييي  اىلثيييي  السييييامل وميييي  الباييييدال وييييواج ملالباييييدال النامييييي  أييييري
الساحاي  ملالدملل ا زيا  ال غريا النامي ؤ ملمفع  اىسعشياي ا ياص لشي ملل 

 حم،اامليا

ال يييييييييييييييييناداق ملاليييييييييييييييييربام  ملالوءييييييييييييييييياالت 
ااا ملتيييياإلا تمليييييي  اىعخ  يييي  الييييي لييييد

ماءزاييييييي  خاذييييييي  هبيييييييا حتيييييييت  ملال ماءزاييييييي 
إشيييييييييياا  مفعييييييييييي  خييييييييييدمات الامابييييييييييي  

 الداخاي 

 ذيت  اوم  اىعادا لالاحما
 اوملتفعاد

مفعييييي  اوميييييي  اىعاييييييدا اى يييييي  
 باىخديات ملا ام 
 موإل  اوم  اىعادا

 باتام  اوم  اىعادا لابيت 
 مندل  ال ل  الدمللي 
 ماءز العجايا الدمللي 

 اوملتاملا

  
ململ تشيييييل  الديااييييي  إدايات اوماتييييي  ال امييييي  لتمييييي  اىعايييييدا مفاتباا بااجماا: إدايات  

السييا  ملاوميين  إدايا علايييات حفيين السييالمؤ ملإدايا الييدع  اىيييداوؤ ملإدايا الشيي ملل السيااييي ؤ 
ملمفعيي  شيي ملل تييزع السيييال ؤ ملمفعيي  شيي ملل الفضيياء ا يييايجل(: ملالاجييال ا مايلييي   الاجنييي  
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االمع ييييييادا  و،ااملييييييياؤ ملالاجنيييييي  االمع ييييييادا  ملاالجعلاعييييييي  آلايييييييا ملاَّييييييي  اهليييييياديؤ ملالاجنيييييي  
االمع يييييادا  ومليملبييييياؤ ملالاجنييييي  االمع يييييادا  وماافيييييا الالتينيييييي  ملالفيييييايااؤ ملالاجنييييي  االمع يييييادا  
ملاالجعلاعي  لغاا  ايا(: ملمفات  اوم  اىعايدا الب ييدا عين اىمليا  مفعي  اومي  اىعايدا يف 

نيييييياؤ ملمفعييييي  اومييييي  اىعايييييدا يف ،يينييييياؤ ملمفعييييي  اومييييي  اىعايييييدا يف تيييييريملا(؛ ملالشييييي ملل ج
ا تسييييياتي  ملحمليييييوحل ا تسيييييال  مفعييييي  تنسييييييق الشييييي ملل ا تسييييياتي ؤ ملمفوويييييي  اومييييي  اىعايييييدا 
السييييامي   ملييييوحل ا تسييييال(؛ ملالييييدع  ا دايي  اىفعيييي  العنفيييييذي لتمييييني ال ييييامؤ ملإدايا شيييي ملل 

اتؤ ملإدايا الشييييي ملل ا داياييييي ؤ ملإدايا شييييي ملل السيييييالم  ملاومييييينؤ ملإدايا ا ل يييييي  ال امييييي  ملاىييييي اا 
شييي ملل ا عيييالمؤ ملمفعييي  الشييي ملل الملاتوتيييي ( ملمفعييي  اىلثييي  السيييامل اى ييي  برمييي  البايييدال ويييواج 
ملالباييييدال النامييييي  أييييري السيييياحاي  ملالييييدملل ا زيايييي  ال ييييغريا النامييييي ؤ ملمفعيييي  اىسعشيييياي ا يييياص 

ا ييا تغطييي  السييالم ملاوميين ملءييذلك اآللييي  اىشييمء  بييني الوءيياالت لشيي ملل حم،اامليييا  ملبييذلك ،ملييد ،
لعنسييق الشيي ملل ا تسياتي  ملحملييوحل ا تسيال العاب يي  ىفعي  تنسيييق الشي ملل ا تسيياتي ؤ ملمفووييي  

 اوم  السامي   ملوحل ا تسال 
ملاعييوس ملتيفيي  العمليييي  اىاءزايي  يف ذييذا ا دايات شيي ب  العفعيييق ملالعمليييي  العاب يي  ىفعيي   

خيييدمات الامابييي  الداخايييي   ملمشايييت الديااييي  شييي ب  العفعييييق ملالعملييييي  العاب ييي  ىفعييي  خيييدمات 
 الاماب  الداخاي  ءجزء من حتاي  ملتيف  العمليي  اىاءزا  يف مندلات اوم  اىعادا 

ملتوذييا خمعاييا ا دايات ملاىفاتيي  ملالييربام  برُنييا ملتيياإلا تمليييي  ءامنيي  عنييدما تفييول  
الربتيييام   ملتعسييي  ملتيفييي  العملييييي  ،يايييا هبيفاايييا اىخيييعا    حممل اىفعييي  ملحم الوتيفييي  داخييي  ا دايا

ملتوجد ملتاإلا تملييي  داخي  اليربام  تعيوس ختطيي  تملييلا يا ملإجااإلايا حسي  اياطعاا العملداااي  
ا اذييييي  هبيييييا  ملذنيييييا  ملحيييييدات تملييييييي  منف يييييا  ماإللييييي  بيييييذا ا ا لييييي  ،يايييييا ممليةليييييول مانييييييول 

إدايا شيييي ملل ا عييييالمؤ ملإدايا علايييييات حفيييين السييييالم( معخ  ييييول يف العمليييييي  ملحييييدا  مثيييي  
ملتسييعجي  لطابييات ا دايا عاييي العمليييي  لعوجيييو علايييات ا دايا  ملذنييا  حماضيياج ملحييدات تمليييي  
ماإلل  بذا ا خم    لاعملييي  ملأيريا مين الوتياإلا  مثي  إدايا شي ملل ا ل يي  ال امي  ملاىي ااات(  

  ي  لاعملييي   مثي  إدايا الشي ملل االمع يادا  ميديا خم حممل ملذنا  ملحدات حمخاو لييق هبيا ملتيفي 
ملاالجعلاعييييييييي ؤ ملإدايا الشيييييييي ملل ا دايايييييييي ؤ ملإدايا الشيييييييي ملل السيااييييييييي (  ملحمجااييييييييت مملييييييييابالت 
 ملمشامليات م. ذذا الوحداتؤ ملااعخدمت م اوما ا يف توجيو علاي  حتداد تطاحل الدياا  

الداخايييييي  ءييييي   ملحمديجييييت ا دايات يف الديااييييي  اليييييي نااايييييا مفعييييي  خيييييدمات الامابييييي  
  ملاييي ت ملحيييدا العفعييييق 2010 ل يييام اييينعني لمليييديا العملييييي  يف اوماتييي  ال امييي  لتمييي  اىعايييدا

اىشيييمء  إس جتنييي  اادملاجيييي  ا ايييود ملتييياليف اايييعخدام علايييي  حمخييياو  لييي. البياتيييات  هاحيييت  
ءل يييدي مايييق خيييالل الفيييما اوملاليييي  اليييي جييياو ،يايييا حتدايييد النطييياحل  ملترخيييذ ملحيييدا العفعييييق 

شيييمء  عليييالج باالذعليييام بعاايييي  الغييياا ال يييام لوتيفييي  العملييييي  ملذيفاايييا ملءفاء يييا ملمناايييبعاا اى
لعامليييييييق اوأييييييااا اىنشييييييودا يف إدايات اوماتيييييي  ال اميييييي  لتميييييي  اىعاييييييدا ملمفاتباييييييا ملبااجماييييييا 
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يي  ملحييدا العفعيييق اىشييمء  بفيياص الع يياملل يف قلييك ميي.  اامشيياداج هبييذا الدياايي  ا اذيي  ملتاحة
 ت الاماب  الداخاي  شه ب  العفعيق ملالعمليي  مفع  خدما

ملذنيييا  مثييياو مندليييات تشيييف  جيييزءاج مييين اوماتييي  ال امييي  لتمييي  اىعايييدا ملقليييك وُنيييا  
حت يي  عاييي جاتيي  ميين موايدذييا ميين مفعيي  اومييني ال ييام  ملذييذا اىندلييات ذييل ذيتيي  اوميي  

ال ليي  الدملليييي ؤ ملمفعييي   اىعاييدا لالييياحماؤ ملباتييام  اومييي  اىعاييدا لابيتييي ؤ ملاوملتفعييادؤ ملمندلييي 
اومييي  اىعايييدا اى ييي  باىخيييديات ملا امييي ؤ ملماءيييز العجيييايا الدملليييي ؤ ملاوملتييياملاؤ ملباتيييام  اومييي  
اىعاييدا لالسييعو نات البشيياا   ملختضيي. ذييذا اىندلييات حماضيياج  شيياا  مفعيي  خييدمات الامابيي  

لوءياالت اىعخ  يي   ا حممل الداخايي   ملحمديجيت يف الدياايي  ب يفعاا جييزءاج مين ال يناداق ملالييربام 
ملاوجييد يف ذييذا اىندلييات تاتيبييات ذيفاييي  خمعافيي ؤ مللفناييا المتيبييات اى عييادا لوتيفيي  العمليييي  يف 
ال ييناداق ملالييربام  ملالوءيياالت اىعخ  يي ؤ ملتشييل  ذييذا المتيبييات ملتيفيي  تمليييي  ماءزايي  وييددا 

 ماءزا   ال بووو  ململتيف 
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 المرف  الخام  )أ(
 

مققققت وظيفققققة التقيققققيم فققققي منظومققققة األمققققم  تعريققققف م ققققطلحات مختققققارة  
 المتحدة: التقييم المركزي والتقييم الًمركزي

  
تطيييويت ملتيفييي  العملييييي  يف مندومييي  اومييي  اىعايييدا  ملتبايييويت حمثنييياء ذيييذا العطيييوي عيييدا  

مفيياذي  ملحموييا  ملايتبطييت هبييا م ييطااات افعنفاييا الفثييري ميين االلعبيياس  ملختعاييا اى ييطااات 
يف تيييالل م اتيايييا  ملاشيييف  قليييك حمحيييد العايييداات اليييي تواجاايييا  حممل اىسيييعخدم  يف ميييدلوال ا

ذيييذا الديااييي   مل،يليييا اايييل ت اايييا لالفييياذي  ملاوويييا  الاإليسيييي  اليييي حيييددت ملاايييعخدمت يف 
اشيييل  ،فييياا العملييييي  اليييذال  ملايييدع   مبيييا الديااييي  بالنسيييب  لاعملييييي  اىاءيييزي ملالعملييييي  الالماءيييزيؤ

لبيييييياب مفعييييييو  حممييييييام مجاعييييييات اىمليلييييييني  وييييييا،  قلييييييك توحيييييييد اى ييييييطااات اىسييييييعخدم   ملا
 ادع  تطوي الوتيف  ملما ا الناشت   مبا مدخال   إس ذذا الملاإلل 

 
 وظيفة التقييم المركزية  

 
ت عليييد ملتيفيييي  العمليييييي  اىاءزايييي  يف مندوميييي  اوميييي  اىعاييييدا عاييييي مفاتيييي  العمليييييي  الييييي  

يف ختطيييي  العملييييي  ملإدايتيييو الوحيييدا الربتاجميييي   حممل ا دايا العنفيذاييي ت لييي  باايييعملالل عييين اييييطاا 
 ملإجااإلو ملا بال  عنو 

ملا لييي  مفعييي  العملييييي  اىاءيييزي يف ب ييي  اىندليييات ءلفعييي  مييياإل  بذاتيييو ملاوجيييد ليييو  
ملمفعي  ا لي  ءوحيدا ماإلليي  ‘ 2‘ ؛مفعي  ا لي  خيايج مفعي  الياإليق العنفييذي‘ 1‘توعيال: 

ا لييي  مفعييي  العملييييي  اىاءيييزي داخييي   حييياالت حمخييياو مليف بيييذا ا يف مفعييي  الييياإليق العنفييييذي 
اعجيييزحم مييين البايييوث ملالسياايييات ملالعخطيييي  االايييماتيجل  ال مفعييي  الييياإليق العنفييييذي ءجيييزء

 ملليييق ءلفعيي  ميياإل  بذاتييو(  ملا ليي  اىفعيي  يف مندلييات حمخيياو ميي. مفاتيي  الامابيي  اوخيياو 
 ليييي   مفعيييي  ا‘ 1‘داخيييي  مفعيييي  الامابيييي  يف اىندليييي ؤ ملذنييييا انملسيييي  ميييياا حمخيييياو إس تييييوعني: 

مفعييي  ا لييي  ءجيييزء معفامييي  مييي. ملتييياإلا الامابييي  ‘ 2‘ءوحيييدا منف يييا  يف مفعييي  الامابييي ؛ مل
 اوخاو 
ملالسيييل  اىلييييزا لاوتيفييي  اىاءزاييي  ذيييل إذيييداي تملييليييات ليييدع  السيااييي  العنفيذاييي  عايييي  

اىسيييعوو اىاءيييزي ال يييامؤ ملذييين. الملييياايات الربتاجميييي  ملاالايييماتيجي  يف اىندلييي  بيييالاأ  مييين ملجيييود 
 ماءزا  ءثريا جتاي تملييلات لالشايا. بديجات معفاملت   ملتاإلا
ملتباييغ حمااايياج اهليتييات ا فومييي  الدمللييي  ملاهليتييات االاعشييايا  الا،ي يي  اىسييعوو ملا دايا  

ال اييا بيالعغيريات عاييي تطياحل اىندلي  ملبالعاسييينات اليي تطياحم عاييي السيااياتؤ ملاليربام  ال اميي  
 ىواوي. الشاما  ل دا مطاعاتؤ ملا ذالحات اى اسي   الملطاا  ملا مايلي  ملال اىي ( ملا



JIU/REP/2014/6  

 

GE.15-03144 95 

 

ملتبييدي الوتيياإلا اىاءزايي  مسييعواات معباانيي  ميين االاييعملالل يف جمليي  م ييااري االاييعملالل  
اهليفاييييييل ملالييييييوتيفل ملا دميييييياج ملاالاييييييعملالل السيييييياوءل ملاىايييييي  العمليييييي   ملتعفيييييياملت مسييييييعواات 

ل لييق تاملاإليياج مللفنيو انطيوي عايي االايعملالل بيني منخفضي  ملمعوايط  ملماتف ي   ملذيذا االايعملال
ملوييييي.  ليييييي  لعاملييييييق االايييييعملالل اهليفايييييل ملاليييييوتيفل ملالعملييييي  مللعاملييييييق الشيييييفا،ي  ملاالايييييعملالل 

 الساوءل 
حيليييي  يف  ياتييييو  مييييا م اسييييي ؤ ملذييييوملت ييييا ب يييي  اىندلييييات الوتيفيييي  اىاءزايييي  برُنييييا  

لييييييات عايييييي العمليي "م اسيييييل"ءاليييييي  تملييليييييات قات تيييييرثري م اسيييييل حمملايييييي.  ملتنطبيييييق حماضييييياج 
 الالماءزا  

 
 وظيفة التقييم الًمركزية  

 
خيييييايج ملحيييييدا العملييييييي  اىاءزاييييي   ملءيييييال العملييييييي   ملنييييياوخيطييييي  العملييييييي  اىاءيييييزي ملايييييداي  

تمليييي  قالؤ مللفيين ذييذا اى ييطاح حملغييل بسييب  الالماءييزي اشيياي إليييو حمذييالج عاييي مييا تايخيييو برتييو 
   اتديييا م يييطاح العملييييي  اليييذال ملجيييود ذيييذا النيييوع مييين العملييييي  حيييا يف ب ييي  الوتييياإلا اىاءزاييي

 حمدتاا( 
ملتيييدخ  العملييلييييات الالماءزايييي  ويييلن ملحييييدات الييييربام  ملتفيييول مشييييمء  ميييي. ملتيييياإلا  

ا دايا العنفيذايييي  اىسيييي ملل  عيييين ختطييييي  اىشييييايا. ملالييييربام  ملتنفيييييذذا  ملاشييييل  قلييييك اىشييييايا. 
 ا دايات عاي مسعوو  حممل ملالربام  عاي مسعوو اىفات  العملني  ملا مايلي  ملالملطاا 

اعجييزحم ميين إدايا الييربام   ال ملبالعيياو ،ييال ملتيفيي  العمليييي  الالماءزايي  ت ليي  علوميياج ءجييزء 
الييي تعنيياملل العمليييي  ملالاذييد ملايياإلا اوتشييط  العااياييي  اىع ييا  بييدع  ذيين. المليياايات اىع ييا  يف 

 ا مااح  تنفيذ اىشايا. ملالربام  خمعا
النيييوع أيييري مسيييعملا  ذيفايييياج عييين اييييطاا ميييداا ملتفيييول العملييليييات الالماءزاييي  مييين ذيييذا  

اليييربام  يف ختطيييي  العملييييي  ملإدايتيييو ملإجااإليييو ملاىوا،ملييي  عاييييو ملا بيييال  عنيييو  ملانطبيييق قليييك عايييي 
العملييليييييات اليييييي ايييييدااذا موتفيييييو اليييييربام  ملاملوميييييول باجااإلايييييا حسييييي  تمليييييدااذ ؤ ،ضيييييالج عييييين 

م اييي  عايييي إجااإلايييا  ع اميييداه  حممل العملييليييات اليييي افايييا خيييرباء ااعشييياياول خيييايجيول باجااإلايييا
ملتملي. مسي مللي  اىوا،ملي  النااإلييي  عايي العملاايا عاييي ميدااي اليربام   ملاشييل  قليك حماضياج تملييلييات 

 إ اي عل  اوم  اىعادا لالساعدا ا واإلي  
الييي ا ييدي تفايييا  حممل ناااييا اىوتفييولالتقييمققات الًمركزيققة ريققر المسققتقلة التققي  

 اجااإلاييييييا مللفناييييييا ختضيييييي. لييييييإلدايا العنفيذايييييي  يف العخطيييييييي إس خييييييرباء ااعشيييييياياني خييييييايجني ب
 إجااإلاا ملا بال  عناا تفول أري مسعملا   مليف

ختطي  عايي اىسيعوو الالماءيزي ملعايي أيريا مين التقييمات الًمركزية المستقلة التقي  
اىسيييعوااتؤ ملختضييي. لسييييطاا ذيتيييات حمخييياو مسيييعملا  قات م يييدامي ؤ ملتفيييول اىوا،ملييي  النااإليييي  
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اييييا ملعاييييي إذييييدايا مسييييعملا ؤ ت عييييرب تملييلييييات مسييييعملا   أييييري حمل م ييييداميعاا يف تاييييك عاييييي العملا 
 الدامل  تعوما عاي الشفا،ي  يف مشايء  حمذااب اى اا  الاإليسيني 

 
 التقييم الذاتي  

 
اثييري ذييذا اى ييطاح حمءييرب مييدي ميين االلعبيياسؤ ملمييايت ملحييدا العفعيييق اىشييمء  يف ذييذا  

  ت عي  لع نيا الوتاإلا  ملاسعخدم حمااااج ء ف الدياا  عدم ااعخدام ذذا اى طاح 
 اال:  ىا ملاىوما ال ام ذو حمل العمليي  الذال ليق مسعملالج تدااج  

ااييو الوحييدا اىاءزايي   ملميي. قلييك املييال إل ب يي  الوحييدات اىاءزايي  ليسييت مسييعملا   ‘1‘  ال جته
 إقاعنييدما تعلياييز بييديجات معفاملتيي  ميين االاييعملالل  حممل عنييدما ختضيي. لالييداا العنفيييذي

يف االععبيياي مجييي. عواميي  االاييعملالل اَّييدادا يف م ييفو،  النهضيي  الييي ملويي عاا  حمخييذت
 ؛اىشمء  ملحدا العفعيق

ااييو خبييري ااعشييايي خييايجل  ملاملييال إل جميياد ااييعخدام خبييري ااعشييايي خييايجل ‘2‘   ال نه
اييييزال ،يييييو العملااييييا خاويييي اج لسيييييطاا مييييداا  ال اضييييلن االاييييعملالل يف الومييييت الييييذي ال

 ا ل  ا رباء االاعشاياول ا ايجيول حماضاج من خالل مندوي مسعمل   ملال الربام  
مين حمجي  حتسييني ملاضيطا. ميداامل اىشيايا. بييالعمليي  اليذال الايعخداما  ا يياص    

 ؛اىشايا. ملالربام 
 حمل ذيي الء اىييدااان اييي لاول بنزاذيي  املييال إل ذييذا االذعلييام الييذي حييياة  اىييدااان ا يي  ‘3‘ 

 امليييي. ميييينا  تالعيييي  يف اودليييي  يف تيييي  ا اجيييي  إس اى ا،يييي  ميييين حمجيييي  العاسييييني  ملليييين
ذيييذا ال يييددؤ تفيييول مسيييرل  االايييعملالل أيييري قات ذيييا  ملاسيييع اا عنايييا بنزاذييي   مليف

 ا دايا ملالثمل  ،ياا 
اا( وُنييا تييدع  الذاتيي  يف الييربام   ءلييا تبييني ب ي  الع يياي  اتملماليا تسييعخدم العملييليي 

اييييلا يف ايييياحل  ال حماضييياج الطابيييات عايييي اىسييياءل  عييين اايييعخدام اىيييوايد يف خمعايييا السيييياماتؤ
 ا تشيييياإللالييييدع  ميييين خييييايج اىيزاتييييي   ملاملييييال إل ميييين او،ضيييي  ااييييعخدام ءاليييي  العمليييييي   ت بتيييي 

 لوذا العملييلات الي ت   مباشاا يف ت لي  اىشايا. ملالربام  ملحتسيناا 
 اايييييا العملييييييي  اليييييذال المليييييدن اليييييذي ملوييييي عو ملحيييييدا العفعييييييق اىشيييييمء  مل،يليييييا اايييييل ت 

ملاه يييناا الع اافيييال اآلل  ؤملالع اايييا اوحيييدث اليييذي ملوييي و مفعييي  خيييدمات الامابييي  الداخايييي 
 ولن الوتيف  الالماءزا  يف ذذا الدياا   

(: JIU/REP/81/6 تمليييييييالج عييييييين العملاايييييييا  التعريقققققققف التقققققققاريخي -التقيقققققققيم القققققققذاتي  
يييياو لعغطييييل ءا،يييي  جميييياالت تشييييا  اىندليييياتؤ     علاييييي  مسييييعلاا ميييين العغذايييي  " تملييلييييات جته

االاييمجاعي  السيياا   لابياتييات عيين النعيياإل  ملااييعخداماا لعفييييا اوذييدا  ملااييماتيجي  العنفيييذ 
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بسيياع ؤ مللعاسيييني اوتشيييط  يف اىسيييعملب ؤ     إدمييياج العملييييي ؤ ءجيييزء عيييادي مييين دمليا ا داياؤ 
ااءي  مفنايييا اايييادا العيييزام ملاشيييما  اىيييوتفني ملت زايييز بنييياء ثملا،ييي  لاعملييييي  ملت زايييز     ء لايييي  إشييي

 حممدمت عايو مجي. اىندلات يف مثاتينات الملال اىاول   ما   ملذذا ذو"تطواا مندل  مع ال 
 

التقييم الذاتي )قا مة م طلحات الرقابة الر يسقية التقي ووقعها ماتقب  قدمات الرقابقة   
 (2013 ل، ظيسان أبري1 رالدا لية، ا لدا

 
تملييييي  اضيييطا. بيييو ميييداامل اىشيييايا. ملاليييربام  حماااييياج الايييع لاهل  الشخ يييل  ملان ييي   

،يايا  مبيا ووي اذعلام العمليي  الذال عاي الربتيام  الفاعيل ملمفين تطبيمليو عايي مجيي. الملطاعياتؤ
ملا ييييييدمات الشيييييي ملل السيااييييييي  ملالملاتوتييييييي  ملا تسيييييياتي  ملاالمع ييييييادا  ملاالجعلاعييييييي ؛ ملا عييييييالم 

يييداد ت ييييلي  ملإدايا إجيييااء العملييييي  الييييذالؤ بوذيييفو جيييزءاج ميييين علايييي  العندييييي ؤ يف  اىشيييمء   ملحيه
مييياحاي العخطيييي  ملالربجمييي ؤ بييياالممال مييي. ت يييلي  اليييربام  الفاعيييي  قات ال يييا   ملاعيييوس ميييداامل 

دا إدمييياج إعيييا حممل اليييربام  تطبييييق تعييياإل  العملييييي  بغيييي  إدخيييال الع يييداالت الالامييي  عايييي العنفييييذؤ
النعييييياإل  يف علايييييي  العخطيييييي  ملالربجمييييي  يف شيييييف  تغييييييريات مملمحييييي  عايييييي ت يييييلي  مل حممل توجيييييو 

تهمليييدةم حمي تمليياياا عييين تعييياإل  العملييييي  اليييذال عايييي  ال اىشييياملع اى ييي   ملبينليييا حممل الربتييام  الفاعيييل
ييي  ال يي يد ا فييومل الييدملو ،اتييو مفيين ااييعخدام االاييعنعاج اىسعخا يي  ميين اى اومييات العاايا

ه يدا ل ييا  خمعاييا الييربام  الفاعيي  ملاىشييايا. الداخايي  وييلن باتيام  م يينيا ءلييدخالت لعمليييي    الربتام  ءف  اى
 

 الدراسةالمشمولة ب ةالًمركزي اتأظواو التقييم  
 

ذييو وييداد حمدتيياا   ءلييا  الماءزايي  إس وييوقجني يإليسييينيالوتيفيي  الته يينةا ذييذا الدياايي   
حمملاليي  عدايدا ليسيت معنيا،اا بالضيامليا  ملتياد  حمويا ملانديج حتت ءي  شيف  مين ذيذان الشيفاني 

 ذذا اووا  اوملالي  يف ال فا  العالي  من اىا،ق ا امق  ب( 
 التقييم الًمركزي التقديري المخ َّ   

اايييو اىوتفيييول ملاىيييدااملل بنييياءج عايييي   اعيييواءم مييي. الطاييي  اى اسيييل  مبيييا تمليييدااذ تملييييي  نه
با ييياي م اسيييل لإلبيييال  ملالملييياايات االايييماتيجي  اوخييياو  اج العملييييي  لييييق مابو ييي ااَّيييداد  ملذيييذ

عمليايد بع يياياا ملحييدا العفعييق اىشييمء  ملت ااييا مفعي  خييدمات الامابيي  اعايي ذيي يد الييربام   مل 
اد بيذلك اودلي  اىعناماي  تشي ءليا  الداخاي  بالاأ  من إمفاتي  ااع لالو حماضياج وأيااا اىسياءل 

 بشرل االجتاذات اوخريا  
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 التقييم الًمركزي ومت إوار م سسي  

 
تديييااج لسيييخاء النليييوقج اىخ يييص ،مليييد اايييعهادث ذيييذا النليييوقج لع زايييز ميلييي  خمططييي   

 ملااماتيجي  لوتيف  العمليي  الالماءزا   
اسيييل ويييداد حتدايييداج ا ييياي م  بملذيييذا العملييليييات ذيييل العملييليييات الالماءزاييي  اليييي تعيييرثا  

دميمليياج ملم يياوب بملواعيييد وييدادا ملميييزملاد بندييام لاايييوا،ز ملاالت ييال مييين حمجيي  دعييي  ُنيي  معسيييق 
ملااييماتيجل يف ختطييي  تاييك العملييلييات ملتنفيييذذا ملا بييال  عناييا  ملاعلياييز إ يياي تاييك الوتيياإلا 

ييدةد ‘ 1‘ااييل:  مبييا الالماءزايي   تهييداي ‘2‘لالماءزايي ؛ الملاإلليي  دملي ملتيفيي  العمليييي  ا اياايي  العمليييي حته
لعايييييك العملييلييييييات؛  ختطيييييي اوجيييييد ‘ 3‘العملييليييييات يف خمعايييييا ا دايات ملاىفاتييييي  الملطاايييييي ؛ 

 ليييييات مناجييييي  لضييييلال  وجييييدت‘ 5‘جملوعيييي  ميييين اى ييييااري؛ مل،ييييق ذييييذا العملييلييييات  ت ليييي  ‘4‘
 تهملدام تملاياا عن االمعثال لاسياا  ملتطواا الوتيف   ‘ 6‘؛ ماامبعاا ملت زاز ا ودا حممل ا ودا

ملتعفيياملت تاييك الوتيياإلا يف مسييعوو مشييايء  مفعيي  العمليييي  اىاءييزيؤ مللفناييا يف ءيي   
ا يياالت تهييداي ميين جاتيي  ا دايا العنفيذايي  الييي ت ليي  يف إ ايذييا  ملتييو،ةا الوتيفيي  اىاءزايي  حمتواعيياج 

ا ييييودا  ملتعفيييياملت اىندلييييات يف ديجيييي  ملجييييود ال واميييي   معباانيييي  ميييين ت زاييييز ا ييييودا مل حممل ماامبيييي 
 اَّدادا لاماي  



 

 

 المرف  الخام  ) (
 ظما ج وظيفة التقييم الًمركزية وأظماوها األوَّلية في منظومة األمم المتحدة  

  
 واحد آنمختلف األظماط األوَّلية ليست متعاروة. ويمات للمنظمات تطوي  أكقر مت ظمط أوَّلي في   

  
 مومو ة مختارة مت منظمات األمم المتحدة -: ووع إوار م سسي  قي  2 جالنمو   جميع منظمات األمم المتحدة تقريوا   -: المخ   والتقديري 1 جالنمو  

 :6 يالنمط األوَّل :5 يالنمط األوَّل :4 يالنمط األوَّل :3 يالنمط األوَّل :2 يالنمط األوَّل :1 يالنمط األوَّل

تعييييييييوس ملحييييييييدا الييييييييربام  
 ملا داياإجااء العخطي  

تعوس ملحدا الربام  إجيااء العخطيي  
 ملا دايا

تعوس ملحيدا اليربام  إجيااء 
 العخطي  ملا دايا

تعييوس ملحييدا الييربام   مل،مليياج لسياايي  
 ودادا( إجااء العخطي  ملا دايا

اعيييييييوس الربتيييييييام   مل،ملييييييياج لسيااييييييي  
 ودادا( إجااء العخطي 

باالشيييييما   حممل تعيييييوس ا دايا العنفيذاييييي 
( إجييييااء وييييددا اج لسياايييي م اييييا  مل،مليييي
 العخطي 

ا  ييييياي اى اسيييييل أيييييري 
ا دايا الملاإللييي   حممل ويييداد

يييداد ذيييذا  عايييي النعييياإل  حته
 ا  اي

 ا  ييييييييييياي اى اسيييييييييييل أيييييييييييري ويييييييييييداد
يداد  حممل ا دايا الملاإلل  عاي النعياإل  حته

 ذذا ا  اي

ا  يييييييياي اى اسييييييييل أييييييييري 
ا دايا الملاإللييييييي   حممل ويييييييداد

يييييداد ذيييييذا  عايييييي النعييييياإل  حته
 ا  اي

يييييداد بيييييديجات  ا  ييييياي اى اسيييييل وه
معفاملتييي  يف ايااييي  العملييييي  ملختطيييي  

 العمليي  ملإدايتو ملإجااإلو

ا دايا العنفيذايييييييي  ت علييييييييد الملييييييييااي 
 ايجاي تمليلو  مبا اىع اق

 ا دايا العنفيذاييي  ت عليييد المليييااي اىع ايييق
ايييجاي تملييلييو  ملاالخعييياي افييول  مبييا

ييييييداد م ييييييااري   اييييييع ىييييييا ااييييييماتيجياج  ملحته
 تملييلو

يييييياي العمليييييييي  موتييييييا  نه
 ميين اىشيياملع ( موتفييول

 الربتام  حممل

تهفااا جا  خايجيي  بياجااء العملييي  
ملنااييييييو خبييييييري ااعشييييييايي خييييييايجل 

عييييرب مل،مليييياج ى ييييااري تملنييييي   ملافييييول  ملخيه
ا بيييييييري االاعشيييييييايي مسيييييييعملالج عييييييين 

 اىشاملع موووع العمليي  حممل الربتام 

ييييييياي العملييييييييي  موتفيييييييول  نه
خبيييييييييييييييييري ااعشيييييييييييييييييايي  حممل

 خايجل افااا بذلك

يييييياي العمليييييييي  موتييييييا افااييييييا  حممل نه
خبري ااعشايي  خيرباء ااعشياياول( 

 خايجيول باجااإلو 

يييييياي العملييييييييي  خبييييييري ااعشيييييييايي  نه
يجلؤ مللفنييو اييداي ميين جاتيي  اخيي

 ا دايا العنفيذا  ململحدا الربام 

تعيييييييوس ملحيييييييدا العملييييييييي  اىاءزايييييييي  إدايا 
 العمليي  ملإجااإلو

ت زاييييز ا ييييودا ملوييييلاُنا 
 علاي  خم   

ت زايييييييييز ا يييييييييودا ملويييييييييلاُنا علايييييييييي  
 خم   

ت زايييييييييز ا يييييييييودا ملاليييييييييدع  
ملالعوجيييييييييييو ميييييييييين جاتيييييييييي  
مفعييييييي  العملييييييييي  اىاءيييييييزي 
  ايييواءج مييين خيييالل اودلييي 

 اىواد العوجياي ( حممل

الع زايييييز اىفثايييييا لاجيييييوداؤ ملاليييييدع  
ملالعوجيييييييييييو ميييييييييين مفعيييييييييي  العمليييييييييييي  
الالماءييزي  اييواءج ميين خييالل الييدع  

دا مل حممل اىباشيييا مييين مفعييي  اىسييياع
مييين خيييالل اودلييي  ملاىيييواد العوجيايييي  
ملالعييييديا  عاييييي العمليييييي  ملا ييييودا يف 
ت ييلي  اىشيياملع  حمي تمليييي  الملاباييي  

 (لاعمليي 

ت زايز ا يودا ملاليدع  ملالعوجييو مين 
جاتيييييي  مفعيييييي  العمليييييييي  اىاءييييييزي 
املع ييييييا يف م دلييييييو عاييييييي اىييييييواد 

 العوجياي  

ت زايييييز ا يييييودا ملاليييييدع  ملالعوجييييييو مييييين 
 يي  اىاءزيجات  مفع  العمل



 

 

 مومو ة مختارة مت منظمات األمم المتحدة -: ووع إوار م سسي  قي  2 جالنمو   جميع منظمات األمم المتحدة تقريوا   -: المخ   والتقديري 1 جالنمو  

 :6 يالنمط األوَّل :5 يالنمط األوَّل :4 يالنمط األوَّل :3 يالنمط األوَّل :2 يالنمط األوَّل :1 يالنمط األوَّل

اىيييييداا العنفييييييذي اعيييييوس 
إذيييداي اىوا،ملييي  النااإليييي  
ملالع ييييييييييييييااح باذييييييييييييييداي 

 العملااا

ا دايا العنفيذاييييييييييي  تعيييييييييييوس اىوا،ملييييييييييي  
 النااإلي  ملالع ااح باذداي العملااا

ا دايا العنفيذاييييييييييي  تعيييييييييييوس 
اىوا،مليييي  النااإلييييي  ملإذييييداي 

 العملااا

مفع  العملييي  اىاءيزي اعيوس اىوا،ملي  
ملإذيييييييداي العملاايييييييا ب يييييييد ملالع يييييييااح 

العاملييييق ميييين جييييودا ءيييي   حممل العثبيييت
مييييين خيييييالل  ليييييي  حمخييييياو  حممل تملاايييييا

 ىاامب  ا ودا

 مسييييييييي ملل  عييييييييينا دايا العنفيذاييييييييي  
إذيييداي العملاايييا  مل اىوا،ملييي  النااإليييي  

ملتعوس ملحدا العملييي  اىاءزاي  تملييي  
جييييودا العملااييييا وأييييااا ا بيييييال  
اى اسييييل ميييين حمجيييي  دعيييي  ذيييين. 

 السيااات 

العملييييي  اىاءيييزي اعيييوس اىوا،ملييي  مفعييي  
 النااإلي  ملإذداي العملااا

ااييييييييييييييييييعخدام العملااييييييييييييييييييا 
 -لتأييييييييييااا ا اذيييييييييي  
 العاسني ملالع ايح

اايييييييييييييييعخدام العملاايييييييييييييييا لتأيييييييييييييييااا 
 العاسني ملالع ايح - ا اذ 

ااعخدام العملااا لتأااا 
العاسييييييييييييييني  -ا اذيييييييييييييي  
 الع ايح

تطيييييياحل  ااييييييعخدام العمليييييياياا عاييييييي ااعخدام العملاياا عاي تطاحل حمملا.
 حمملا.

اايييعخدام العملييياياا عايييي تطييياحل حمملاييي. 
ملءجييييزء ميييين جملوعيييي  تمليييياياا الوتيفيييي  

 اىاءزا 

تسيييييييجا  يف  ال العملييييييياياا
 تدام إدايا اى ا، 

تهسييييييجا  يف تدييييييام إدايا  ال العمليييييياياا
 اى ا، 

تهسيييييييييييجا  يف  ال العملييييييييييياياا
 تدام إدايا اى ا، 

العمليييييييييياياا تهسييييييييييجا  يف تدييييييييييام إدايا 
 وايد العمليي من   م حممل اى ا، 

العملييييييياياا تهسيييييييجا  يف تديييييييام إدايا 
 من   موايد العمليي  حممل اى ا، 

 العملييياياا تهسيييجا  يف تديييام إدايا اى ا،ييي 
 من   موايد العمليي  حممل

 

 



JIU/REP/2014/6  

 

GE.15-03144 101 

 

  المرف  السا س
م سسقققة مقققت م سسقققات منظومقققة  23 يظمقققا ج العمقققل المسقققتخدمة فققق  

 األمم المتحدة

 حمتواع النلاقج

عييييدد اىندلييييات الييييي 
 لدااا ووقج

عيييييييدد العملييليييييييات اىنجيييييييزا 
يف  مل،ملييييييييييييييييييييييييييياج لنليييييييييييييييييييييييييييوقج

 2013-2012 االفم 

شاء  باجااء العمليي   ملافول ذذا اى دي  حممل اهفااا خبري خايجل :1 جالنمو  
م تملااااج عن العمليي ا ايجل مس ملالج مس مللي  تام  عن ا   ودا  ملاملدة

تعلثا  مس مللي  ملحدا العمليي  يف دع  إجااء العمليي   ملمفن إجااء ولال جودا العمليي  
 من جات  الملااء ا ايجيني حممل من جات  ،ااق خايجل  دايا العمليي 

2 5 

العمليي   ملتعوس الوحدا ا دايا ال ام  ملحدا العمليي  مس ملل  ااماج عن : 2 جالنمو  
غزو ملولال ا ودا ملإ اا العملااا  ملتفف  الوحدا حمل العمليي  حيملق ميل  قات م

 لالندل   ال الحي  اى اسي (
تهسند ميادا الفااق الذي اعوس إجااء العمليي  إس خبري معخ ص يف مادا اىوووع 

ءذلك   ملاهع امدخافي  حتاياي  ملاا   ملتداا ااماتيجي    حممل مللداو خافي  يف جمال العمليي 
م. ،ااق من ا رباء لدع  العمليي   ملمفن لوحدا العمليي  حمل تشاي  حماضاج يف اىاحا  

 يف إجااء العمليي  يف ب   ا االتؤ ملمفناا اىشايء  يف يإلاا  الفااق حممل العجاابي 

16 417 

اماج عن العمليي   ملتعوس الوحدا ميادا ا دايا تفول ملحدا العمليي  مس ملل  ا :3 جالنمو  
 يل  الي حيململاا العمليي  لال اس ملولال ا ودا ملإ اا العملاااؤ ملتفول مس ملل  عن المل

تعوس ملحدا العمليي  ميادا الفااق  ملاهطا  حماضاج خياي مشايء  خبري خايجل يف يإلاا  
 م وؤ حس  االمعضاء اهع امدالفااق  ملتسع ني الوحدا ابري 

10 72 

او العمليي  داخاياج : 4 جالنمو    9 3 م. حمي م ادي خايجي  اهع امد ملال نه

واقج حمخاو: تشل  إجااء اىشاملع عاي اىسعوو الالماءزي مللفن تعوس  :5 جالنمو  
 ملحدا العمليي  ماامب  ا ودا ملإذداي اىوا،مل  النااإلي 

3 35 

 
  



 JIU/REP/2014/6 

 

102 GE.15-03144 

 

 المرف  السابع
 

يتوققاوز إ ققدا  تقققارير التقيققيم  بمققا الواقعققة  لققى وظيفققة التقيققيم الطلوققات  
 وتقديمها

اشل  العمليي   مبا الدع  الداخال لالندل 
 ىندل من حمج  اتطواا الوتيف   الالماءزي

العواذيييييي   عاييييييي اىسييييييعواات ال اىييييييي  ملا مايلييييييي  
 ملالو ني (

ا دايا الملاإللييييييي  عايييييييي النعييييييياإل  ملجيييييييودا اليييييييدع  يف 
 ملالربتام  ت لي  اىشاملع

 ملو. السياا 
اايييع ااا السيااييي  ملحتيييداثاا  مييين جاتييي  ،اايييق 

 خايجل(
 إذداي السياا 

إشيييييياا  من يييييي  عاىييييييي  ملاالاييييييعفادا ميييييين اى ا،يييييي  
 ال اىي : اى ااات ملحاملات ال ل 

 اىنشويات

ملويي. حمدليي  ملااييعاداث حمدملات لاعمليييي  عاييي تطيياحل 
 اىندل 

ال لييي  اى يييياييؤ ملاالتسييياحلؤ ملالعنسييييقؤ ملتملااييي   ملالعملييلاتالعملااا السنوي عن ملتيف  العمليي  
اى ا،ييييي : ،اايييييق اومييييي  اىعايييييدا اى ييييي  بيييييالعمليي ؤ 
ملإذييييييييال  اوميييييييي  اىعاييييييييدا: االجعليييييييياع ال ييييييييام 
السيييينوي لفااييييق اوميييي  اىعاييييدا اى يييي  بييييالعمليي : 
حاملييييات تبيييييادل مماياييييات العملييييييي  الييييي امليلايييييا 

 ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي 

إجييااء تييديا  لالييوتفني  حاملييات ديااييي  شييبفي ؤ 
 ملالع ا  اىباشا ملجااج لوجوؤ ملالع ا  من به د( 

 إجااء تديا  لإلدايا ال ايا
اايييييعاداث حمدملات لاعيييييديا  الملييييياإل  عايييييي شيييييبف  

 ا تمتت

الييييييييديملس اىسييييييييعفادا ميييييييين خمعاييييييييا العملييلييييييييات 
   ختاق إجااءات بشرُنا من ا دايا العجلي ي ( ال

اىيييييييي  يف اىناجيييييييي : اىشيييييييايء  يف الشيييييييااءات ال 
 عضييييوا  شييييبف  الشييييبفات اى نييييي  بعمليييييي  اوثييييا

 عضوا  شااء  العمليي  مليف

 تطواا مديات العمليي  الو ني   االت ال ملالنشا  العمليي  الالماءزي: ت زاز ا ودا ملماامب  ا ودا

  اىاءزا حمدل  مناجيات العملييلات  تطواا تهد  تعب. اىعاب   ملا بال  عناا

تهديييي  البياتيييييات: من ييييي  لفيييي  تملييليييييات اىندليييييات 
 ملإدايا اى ا، 

إماميي  ذييا  بييني العملييلييات اىسييعملا  عاييي تطيياحل  
 اىندوم 



 

 

 المرف  القامت
 

 2013-1977مااتب التقييم في المنظمات المشاركة في وحدة التقييم المشتركة،  تطور  
  لى مر الزمت َمً  الموظفيت والزيا ة فيمستو  التطور  تدرج تووي   

لعيوايا  تمليدةم م يادي البياتيات ءاايا م اوميات عين تفيق اىندليات(  ملتشيري ا ملال  اسعند العاايي  إس البياتيات اىسيعلدا مين م يادي مع يددا 
  إس ان  إتشاء الوتيف 

 ملتيف  العمليي  اىاءزا 

 عدد اىوتفني ملا رباء االاعشاياني يف ملحدات العمليي  مسعوو العطوي 

  1980    2011 2013 2012-2013 

 

 

1977 

  
1980-
2005 

توجد حمي   ال
 2013 2006 بياتات(

عدد 
اىوتفني 

 21 
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من الفت  

 24 الفني  
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من ،ت  
ا دمات 
 ال ام 

جملوع 
عدد 
 اىوتفني

عدد ا رباء االاعشاياني 
 مندل ( 17 

 

 مندل  20
عدد 
 اىوتفني

  ىدا انعني( 988.5 199.2 39.5 160 132       مسعوو النض *

            5  المستو 

باتام  اوم  اىعادا       4  المستو 
 160 24 6 18 15 ا واإلل

 4  االظتقال مت المستو 

 85 6.5 1 5.5 7 مندل  ال ل  الدمللي      
 188 19 3 16 8 باتام  اوأذا  ال اىل

 ذيت  اوم  اىعادا لالاحما
 2011) 

8 12 2 14 X 

 141 7 3 4 4 اليوتيدمل

 X 17 3 14 7 اليوتيسيا

اوم  اىعادا مفع  
  دمات الاماب  الداخاي 

19 22 4 26 X 

ذندملحل اوم  اىعادا 
 لاسفال

5 6 1 7 46 

 X 6.5 1 7.5 X اليوتسفو
باتام  اوم  اىعادا   8 مندل  اوأذا  ملالزياع   3  المستو 

 ا واإلل
 318 21 4 17 15 مندل  اوأذا  ملالزياع 



 

 

 ملتيف  العمليي  اىاءزا 

 عدد اىوتفني ملا رباء االاعشاياني يف ملحدات العمليي  مسعوو العطوي 

  1980    2011 2013 2012-2013 

 

 

1977 

  
1980-
2005 

توجد حمي   ال
 2013 2006 بياتات(

عدد 
اىوتفني 

 21 
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من الفت  

 24 الفني  
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من ،ت  
ا دمات 
 ال ام 

جملوع 
عدد 
 اىوتفني

عدد ا رباء االاعشاياني 
 مندل ( 17 

 

 مندل  20
عدد 
 اىوتفني

  ىدا انعني( 988.5 199.2 39.5 160 132       مسعوو النض *

 
)العنالقققققققققققققققققققققر الر يسقققققققققققققققققققققية 
المووققققققققققققققققققو ية للوظيفققققققققققققققققققة 
 والعمليات الروتينية الوارية(

ذندملحل اوم  اىعادا 
 لاسفال

باتام  اوأذا  ال اىل   5
 ماءز العجايا الدمللي 

 -الوءال  الدمللي  لاطام  الذيا  
 باتام  اوم  اىعادا لابيت 

5 5 X 5.3 2 

باتام  اوم  اىعادا اىشم   اليوتيدمل  1 مندل  ال ا  ال اىي 
 ا اداب اى  

7 6 3 9 3 

مفع  اوم  اىعادا اى    اليوتيسيا  10 باتام  اوأذا  ال اىل
 باىخديات ملا ام 

2 X 2  X 

باتام  اوم  اىعادا 
 ا واإلل

 X 5 2 3 4 اىندل  ال اىي  ىافي  الففاا  اليوتسفو  1

مندل  اوأذا    2 ماءز العجايا الدمللي  
 ملالزياع 

 2 3   8 

مفع  اوم  اىعادا   2 باتام  اوم  اىعادا لابيت 
اى   باىخديات 

 ملا ام  

      

 اوم  اىعادا باتام    
 لالسعو نات البشاا 

      

 3  االظتقال إلى المستو 
)ووقققققققققعت بعقققققققققم  نالقققققققققر 

 النظام، والتنفيذ آلي(

مندل  ال ل  الدمللي   (1963باتام  اوأذا  ال اىل  
 1977) 

 7 3 1 2  ماءز العجايا الدمللي  مندل  ال ل  الدمللي   3

باتام  اوم  اىعادا ا واإلل 
 1967) 

ذيت  اوم  اىعادا   2 (1987  اليوتسفو
 لالاحما 

مندل  ال ا  ال اىي  
 اوملتفعاد

 4 0.5 4.8 X 

اوم  اىعادا  باتام  (1968ملالزياع   مندل  اوأذا  
لالسعو نات البشاا  

 1979) 

مفع  اوم  اىعادا   1
 دمات الاماب  

 (1994الداخاي   

 11 2.5 0.5 2  موإل  اوم  اىعادا

اىندل  ال اىي  لتيذاد ا وا  
 1968) 

اىندل  ال اىي  لتيذاد 
 ا وا  

ذندملحل اوم    2
 اىعادا لاسفال

  2 2 4 1 

ذندملحل اوم  اىعادا لاسفال 
 1972) 

الوءال  الدمللي  لاطام    1 اليوتيدمل
 الذيا 

      

مفووي  اوم  اىعادا باتام  اوم  اىعادا لابيت  
السامي  لش ملل الالجتني 

      باتام  اوم  اىعادا   4



 

 

 ملتيف  العمليي  اىاءزا 

 عدد اىوتفني ملا رباء االاعشاياني يف ملحدات العمليي  مسعوو العطوي 

  1980    2011 2013 2012-2013 

 

 

1977 

  
1980-
2005 

توجد حمي   ال
 2013 2006 بياتات(

عدد 
اىوتفني 

 21 
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من الفت  

 24 الفني  
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من ،ت  
ا دمات 
 ال ام 

جملوع 
عدد 
 اىوتفني

عدد ا رباء االاعشاياني 
 مندل ( 17 

 

 مندل  20
عدد 
 اىوتفني

  ىدا انعني( 988.5 199.2 39.5 160 132       مسعوو النض *

 لابيت  (1980  (1975 

       اوملتفعاد  2 اليوتيسيا (1975ماءز العجايا  الدمللي   

الوءال  الدمللي  لاطام  الذيا   (1976اليوتيسيا  
 1978 1980) 

10         

إدايا اوميي  اىعاييدا لاشيي ملل  (1976اليوتيدمل  

االمع يييييييييييادا  ملاالجعلاعيييييييييييي  

 1980) 

4         

           (1976مندل  ال ا  ال اىي   

إدايا الش ملل ا دايا  يف اوم  
 (1974اىعادا  

          

   2  المستو 
 )قيد التطوير ومخ  ة(

 1 2.45 0.2 2 2 مندل  الطريال اىدو الدملو     اليوتسفو

مفووي  اوم  اىعادا لش ملل      مندل  ال ل  الدمللي 
 الالجتني

5 7 1 8 13 

 X 0.5 3 1 2 اىندل  البااا  الدمللي      

لالافي  اىندل  ال اىي       
 الففاا 

2 1 0.25 0.75 X 

 1  المستو 
)ريقققققققر موجو ة توجققققققق  ظحقققققققو 

 تطوير الوظيفة(

 الوءال  الدمللي  لاطام  الذيا  
 االحتاد الدملو لالت االت
 اىندل  البااا  الدمللي 

 اوملتفعاد

 اىندل  البااا  الدمللي  
 االملتفعاد

 االحتاد الدملو لالت االت
 االحتاد الربادي ال اىل

مفع  اوم  اىعادا    
  دمات اىشايا.

 االحتاد الربادي ال اىل
 مندل  ال ا  ال اىي 

 االحتاد الدملو لالت االت

     



 

 

 ملتيف  العمليي  اىاءزا 

 عدد اىوتفني ملا رباء االاعشاياني يف ملحدات العمليي  مسعوو العطوي 

  1980    2011 2013 2012-2013 

 

 

1977 

  
1980-
2005 

توجد حمي   ال
 2013 2006 بياتات(

عدد 
اىوتفني 

 21 
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من الفت  

 24 الفني  
 مندل (

عدد 
اىوتفني 
من ،ت  
ا دمات 
 ال ام 

جملوع 
عدد 
 اىوتفني

عدد ا رباء االاعشاياني 
 مندل ( 17 

 

 مندل  20
عدد 
 اىوتفني

  ىدا انعني( 988.5 199.2 39.5 160 132       مسعوو النض *

 وظيفة التقييم الًمركزية

: المسققتو  الُمولققه  نقق  بشققتن جققو ة الققد م المقققدَّم مققت وحققدة التقيققيم المركزيققة 2013   منظمات لديها تقييمات تقديرية 
 الًمركزية إلى الوظيفة

باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا ا ويييياإلل 
مندلييييييييييييييي  ال لييييييييييييييي  ؤ اليوتيييييييييييييييدمل
 اىندليييييييييييييي  الباااييييييييييييييي  ؤالدمللييييييييييييييي 
مندلييييييييي   ؤاليوتسيييييييييفو ؤالدملليييييييييي 

ال يا  ال اىييي ؤ االحتياد الرباييدي 
ال يييييييييييييييياىلؤ االحتيييييييييييييييياد الييييييييييييييييدملو 

 لالت االت

باتيييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
ا ويييييياإللؤ ماءييييييز العجييييييايا 
الدمللييييي ؤ مندليييي  ال ييييا  
ال اىيييييييييييييي ؤ اليوتيسيييييييييييييياؤ 
باتيييييييام  اوميييييييي  اىعاييييييييدا 
لابيتييييييي ؤ ذيييييييندملحل اومييييييي  
اىعاييييييييييييييييييدا لاسيييييييييييييييييييفالؤ 
مفوويييييي  اومييييي  اىعايييييدا 
السييييييييييييييييييييييييامي  لشيييييييييييييييييييييييي ملل 
الالجتييييييييييييييييييينيؤ مندلييييييييييييييييييي  
اوأذايي  ملالزياعيي ؤ مندليي  
الطييييييريال اىييييييدو الييييييدملوؤ 

 ؤ مندلييييييييييييييييي اليوتسيييييييييييييييييفو
ال ييييا  ال اىييييي ؤ مندليييي  

اليوتييييدملؤ ؤ ال ليي  الدمللييي 
االحتيييييييييييييييييييييييييييياد الييييييييييييييييييييييييييييدملو 
لالت ييييييييييييييييييييييييييييياالت باتام  

 اوم  اىعادا ا واإلل

   م محدو      م واسع   

 ؤمفعيييي  اوميييي  اىعاييييدا اى يييي  باىخييييديات ملا اميييي 
مفعيييي  اوميييي  اىعاييييدا  ييييدمات الامابيييي  الداخاييييي ؤ 

اليوتيسيييييييياؤ  ؤذيييييييندملحل اومييييييي  اىعايييييييدا لاسيييييييفال
اليوتيييييدملؤ مندليييي  ال يييييا   ؤمندليييي  ال ليييي  الدملليييييي 

 ال اىي 

لالسييييييعو نات  اوميييييي  اىعاييييييدا باتييييييام اوملتفعييييييادؤ   
ؤ مفووييييي  اوميييي  اىعاييييدا السييييامي  لشيييي ملل البشيييياا 

الالجتيينيؤ اوملتيياملاؤ باتييام  اوأذايي  ال يياىلؤ مندليي  
اوأذايييي  ملالزياعييييي ؤ مندليييي  الطيييييريال اىييييدو اليييييدملوؤ 

ؤ اىندلييي  ال اىيييي  اليوتسيييفواىندلييي  الباااييي  الدملليييي  
 لالافي  الففاا 

 بدون   م     م جيد 

مركقققز التوقققارة الدوليقققة، برظقققامت األمقققم المتحقققدة 
ا ظمقققا ي، هيئقققة األمقققم المتحقققدة للمقققرأة، برظقققامت 

 ا يدزب المعنياألمم المتحدة المشتر  

برظقققامت األمقققم المتحقققدة للويئقققة، الوكالقققة الدوليقققة   
للطاقققققققة الذريققققققة، المنظمققققققة العالميققققققة لألرلققققققا  

 الووية

 
إس تملياياا ملحيدا العفعييق  1980 ملعيام 1977 م فو،  النض   ملاسيعند العاايي  ا ياص ب ياىالعطوي إس اىخط  اىفاذيلل الذي ملو عو ملحدا العفعيق اىشمء   حممل اسعند ت وي مسعوو النض  :مااوت 

العاب ي  لفاايق اومي  اىعايدا اى ي  بيالعمليي : ماخيص حمااايل  جابيات  ،امي  ال لي  اى نيي  مب يااري توعيي  العملييي ‘ 1‘إس م يادي ءثيريا:  2006 عيام اىشيمء  اليي تاءيز عايي الوتيفي   ملاسيعند حتايي 
مندليي  مشيايء  يف الوحيدا  ملحمهجياي ذييذا  16 امين مندلييات اومي  اىعايداؤ مناي 23  اايعناداج إس العملييي  الييذال اليذي مشي -اوعضياء يف ،اايق اومي  اىعاييدا اى ي  بيالعمليي  عايي الملاإلليي  اىاج يي  

 باتيام  اومي  ا وياإللؤ ملاليوتيسييا(؛ ملتملياياا  2007 عيام حيا 2006 عيام يف الفيما مين ب يناياااع ااوات ىندليات ‘ 2‘اس مواعد ملم ااري ،ااق اوم  اىعادا اى   بالعمليي ؛ العمليي  عاي حما
( إس اييج  ملتيفيي  العمليييي  يف ذييندملحل اوميي  اىعاييدا ا ويياإلل 1911اىعاييدا لاليياحما    ملاسييعند العااييي  ا يياص هبيتيي  اوميي  2006 2005  ملحييدا العفعيييق اىشييمء  بشييرل إ يياي الامابيي  ملاىسيياءل

  دمات الاماب  الداخاي   لالاحما ملاج  ملتيف  العمليي  الذي ااءز عاي اىندوي ا نساو ملافني اىاحما يف الوءاالت اوخاو اىنعسب  يف إ اي مفع  اوم  اىعادا
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 المرف  التاسع
 

المنظمقة المتعل مقة: ثقافقة مقت أجققل النتقا ت والمسقاءلة والقتعلم المققز وج   
 والتقاسم واستخدام التقييم

التحليقققل بقققيت المنظمقققات: متوسقققط القققدرجات و قققد  المنظمقققات فقققي مختلقققف مسقققتويات 
 التطور مت حي  الم درات التي ت ف المنظمة المتعلمة

 

معوا  
 الديج 

عدد اىندلات الي حململت مسعواات خمعاف  من  
 اوداء مل،ملاج ى فو،  النض 

 1 واىسعو  
1-2 

 2 واىسعو 

3-4 

 3 واىسعو 

5-6 

 4 واىسعو 

7-8 

 (23تنظيمية مت أجل النتا ت، والمساءلة، والتعلم )الققافة ال
 - 12 11 1  4.3 الع نيا اىوجز الشام  يف م فو،  النض ( - البند اوااال 

       تحالفات االستراتيوية، والتوالل، والقدرات التوليديةال -أوال  

 3 11 10 -  4.7 (21اىواءم  م. تهد  الدع  اوخاو  

 8 3 11 1  4.8 (26دع  العمليي  الالماءزي  

 2 5 9 8  3.5 (34الو ني   دع  تطواا مديات العمليي  

      4-35 الموموو

       التطوير، والمساهمة، والتحويل، وا بداو -ثاظيا  
 10 7 7 1  5.5 (41العمليي  اىسعلا لاوتيف   

 8 4 8 4  4.8 (43اىساي  يف الناوا باى ا،  يف جمال العمليي   

 10 11 3 -  6.0 (54 الضواب  ملمشايء  حمذااب اى اا  ملإدماج اىندويات 

 4 11 9 -  5.3 (65العطواا ملاالبعفاي   -اىناجيات 

 7 5 12 -  5.1 (66العطواا اىا  لالوتفني  

      5-34 الموموو

       التقاسم وجما ات الممارسيت -ثالقا  
 16 3 3 2  6.4 (76ت زاز إمفاتي  الوذول ملالشفا،ي   

 8 10 5 1  5.4 (77العملاا  الداخال  

 3 10 5 6  4.7 (78العملاا  ا ايجل  

 10 11 2 1  6.0 (51إتاح  الوذول إس اى اومات  

      5.6 الموموو

       االستخدام والعمل -التعلم المز وج  -رابعا  
 5 11 1 7  4.8 (79تنفيذ العوذيات  
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معوا  
 الديج 

عدد اىندلات الي حململت مسعواات خمعاف  من  
 اوداء مل،ملاج ى فو،  النض 

 1 واىسعو  
1-2 

 2 واىسعو 

3-4 

 3 واىسعو 

5-6 

 4 واىسعو 

7-8 

 4 12 7 1  5.0 (81ااعخدام الملاايات االاماتيجي   

 8 8 7 1  5.2 (82اى اسل النااإلل  االاعخدام 

 5 9 9 1  4.9 (83  ا تشاإللاالاعخدام 

 االاعخدام خايج اىندل  
 ملءيييييياالت اوميييييي  اىعاييييييدا اوخيييييياوؤ ملالشيييييياءاء الو نيييييييول ملالشيييييياءاء يف 

 1 11 9 3  4.3 (84العنلي (  

      4.84 الموموو

      4.8 متوسط الدرجة ا جمالية

 6.2 8.8 7-3 2.1   في مختلف المستويات متوسط  د  المنظمات
 

 اويمام الوايدا حممام اى شاات ذل حميمام الملواعد اواااي  الوايدا يف م فو،  اءعلال النهض   مااوت :
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 المرف  العادر
 لفات القيا ة ووظا فها  
تحليقققل دقققامل للمنظمقققات: متوسقققط الدرجقققة و قققد  المنظمقققات فقققي مسقققتويات   

 التطور األربعة

 ملتاإلا المليادا

معوا  
  الديج 

مسعواات خمعاف  من اوداء مل،ملاج  حململتعدد اىندلات الي 
 ى فو،  النهض 

 1 واىسعو 
1-2 

 2 واىسعو 

3-4 

 3 واىسعو 

5-6 

 4 واىسعو 

7-8 

       القيا ة الشاملة لإل ارة العليا*
 (22البند اوااال  

 ذفا 13 11 ذفا  4.4 اىس مللي  اىايةلن   اواااي ( 

       الر ية واالستراتيوية والعًقات -أوال  
 (9الا ا  ملاالاماتيجي   

 مس مللي  مشمء 
5.2  1 7 12 4 

 (6ذيف  ا وءل   
 مس مللي  مشمء  

 11 6 7 ذفا  5.8

       ترسيا الوظيفة -ثاظيا  
 (12إذداي السيااات  

 مس مللي  مشمء 
5.1  1 4 16 3 

 (23اىع ال  ملثملا،  العمليي   اىندل  
 مس مللي  مايلن  

 ذفا 12 10 2  4.3

الييينهد  ملالعاالفيييات قات ال يييا  ملالداعلييي  ملحيييوا،ز ت زايييز 
 (21العمليي   

 مس مللي  مايلن 

 3 11 10 ذفا  4.7

 (50ؤ 19ؤ 15اىوايد خم    ملمسعملاا ملءا،ي   
 مس مللي  ماين 

4.8  2 10 9 3 

ؤ 84ؤ 83ؤ 82ؤ 81ؤ 79ويييييلال اايييييعخدام العملييييييي   
 (86ؤ 85

 مس مللي  مشمء 

 ذفا 14 8 2  4.5

       المساءلة واالستقًل -ثالقا  
 (61ا فاة عاي االاعملالل ملالنزاذ  يف النا   

 مس مللي  مايلن 
5.9  1 1 12 9 
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 ملتاإلا المليادا

معوا  
  الديج 

مسعواات خمعاف  من اوداء مل،ملاج  حململتعدد اىندلات الي 
 ى فو،  النهض 

 1 واىسعو 
1-2 

 2 واىسعو 

3-4 

 3 واىسعو 

5-6 

 4 واىسعو 

7-8 

( 51ويييلال الوذيييول إس اى اوميييات مييين حمجييي  العملييييي   
  االاعملالل ملالشفا،ي (
قليييك تع ايييق حمءثيييا ميييودا البياتيييات اىسيييرل  الاإليسيييي  يأييي  

ملالففييييياءا يف الوذيييييول إس البياتيييييات ملاى اوميييييات ملالييييينهد  
 اىوووع 

 مس مللي  مايلن 

5.9  1 2 11 10 

 (49ولال ااعملالل باتام  ال ل   
 مس مللي  ماين  

5.7  1 4 9 10 

 (76إمفاتي  الوذول ملالشفا،ي   
 مس مللي  مشمء 

6.4  2 3 6 16 

      5.0 متوسط الدرجة

 4.8 11.4 6.7 1   متوسط  د  المنظمات في مختلف المستويات
 

تهييدي  ا دايا ال اييييا اامييياج دملي العملييييي  ملميلعيييو اىضيييا، ؤ ملتمليييوم بيييدملي تشييي  يف دعييي  ملت زايييز الوتيفييي  داخييي  اىندلييي ؤ ملتضييي. تديييام حيييوا،ز  * 
ميييادا ملتيفيي  العمليييي : بييالملي   يف قلييك مبييا ثملا،يي  لاييع ا  ملاىسيياءل ؤمنااييباج  ملتوجييد مبييادي ملحييدا العفعيييق اىشييمء  بشييرل المليييادا ملتطييواا 

 ملبالملدملاؤ ملباى اومات ملاالت االتؤ ملبالعافيزؤ ملبالعوجيوؤ ملاىبادي؛ ملباىشايء  
 اويمام الوايدا حممام اى شاات ذل حميمام الملواعد اواااي  الوايدا يف م فو،  النض    :مالحد 
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 المرف  الحا ي  شر
العًققققة بقققيت مسقققتو  التمويقققل ريقققر األساسقققي ووقققماظات االسقققتخدام   

 الفعال والمستقل، ومستو  تطور الوظيفة
  

 13 النسيييييييب  اىتواييييييي  لاليييييييوايد أيييييييري اوااايييييييي  يف
 مندل   بااعخدام جملوعات بياتات ءاما (

معواييييييييييييي  ديجييييييييييييي  
 مسعوو العطوي

معوايييييييييييييييي  ديجيييييييييييييييي  وييييييييييييييييلاتات 
االاييييييييعخدام ملاايييييييييعدام  الوتيفييييييييي  

داماا ملتفيييييييياليا مل، الييييييييي  ااييييييييعخ
 (18 ااى امالت اَّدملدا  اى ش

معواييييييييييي  ديجييييييييييي  االايييييييييييعملالل 
 اهليفاييييل ملالييييوتيفل ملالسيييياوءل 
ملالعمليييييييييي  اىاييييييييييي (  اى شييييييييييياات 

 (62 إس 45 نم

    اظخفاض مستو  التمويل رير األساسي

 ؤ: باتييام  اوميي  اىعاييدا ا ويياإلليف اىاإليي  1-10
 ذندملحل اوم  اىعادا لاسفال ؤاليوتسفو

6.3 6.3 6.7 

ذيتيي   ؤ: باتييام  اوأذايي  ال يياىليف اىاإليي  11-20
الوءالييييي  الدملليييييي  لاطامييييي   ؤاومييييي  اىعايييييدا لالييييياحما

 الذيا 

   

 6.4 6.6 5.8 تفعادمل او

 6.5 6.5 6.1 الموموو

    متوسط مستو  التمويل رير األساسي

: اليوتييييييييييدملؤ ماءيييييييييز العجيييييييييايا يف اىاإلييييييييي  21-30
 الدمللي 

5.7 5.5 5.4 

: اليوتيسيييياؤ مندلييي  اوأذاييي  يف اىاإلييي  31-40
 ملالزياع 

6.1 4.5 6.4 

 5.9 5.0 5.9 الموموو

    ارتفاو مستو  التمويل رير األساسي

: باتييييام  اوميييي  اىعاييييدا يف اىاإليييي  40 نحمءثييييا ميييي
باتيييييييام  اومييييييي  اىعايييييييدا ( يف اىاإلييييييي  46لابيتييييييي   

 (يف اىاإل  82  البشاا لالسعو نات 

5 4.2* 5.1 

  لربتام  اوم  اىعادا لالسعو نات البشاا بياتات تملدااا   * 



 JIU/REP/2014/6 

 

112 GE.15-03144 

 

 المرف  القاظي  شر
 

يشقمل مقتاقيات  طقة  بمقا االستعدا  للتإلييقرات والتحقديات العالميقة،  
 مت أجل التنمية المستدامة 2015  ام بعد لما التنمية

 

معواييييييييييييييييييي  
 الديج 

 

مل،ملاج عدد اىندلات الي حتملق مسعواات خمعاف  من اوداء 
 ى فو،  النض 

 

 1 واىسييييييييييييييعو 
1-2 

 2 واىسييييييييييييييعو 
3-4 

 3 واىسييييييييييييييعو 
5-6 

 4 واىسيييييييييييييييييعو 
7-8 

معالوققققققة التإلييققققققرات والتحققققققديات العالميققققققة ) امققققققل 
 2 5 8 -  5.0 (*37أساسي( )

       التفاير والتوقع بتسلو  استراتيوي -أوال  
 4 12 7 1  5.2 (9الا ا  ملاالاماتيجي   

 ذفا 13 11 -  4.4 (22المليادا  

 6 11 7 -  5.5 (7تملداا الدملل اوعضاء  

الب ييد االاييماتيجل ملاىسييعوو اومثيي  العخطييي  لاعغطي  
 24) 5.8  - 6 7 11 

 4 12 7 1  5.0 (81االاعخدام االاماتيجل  

 ذفا 10 10 4  3.9 (86اوثا   -ترثري االاعخدام 

      4.9 الموموو

       والتوديداالبتاار والتايُّف  -ثاظيا  
 9 9 6 -  5.6 (28مواات  اوتشط   

 10 7 6 1  5.5 (41العمليي  اىسعلا  

 8 4 8 4  4.8 (43اىساي  يف الناوا بالعمليي  ا واإلل  

 4 11 9 -  5.3 (65اىناجيات ملاالبعفايات  

      5.3 الموموو

       يشمل المنتديات العالمية بما المشاركة، -ثالقا  
 8 10 5 1  5.4 (77العملاا  الداخال  

 3 10 5 5  4.7 (78العملاا  ا ايجل  

      5.0 الموموو
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معواييييييييييييييييييي  
 الديج 

 

مل،ملاج عدد اىندلات الي حتملق مسعواات خمعاف  من اوداء 
 ى فو،  النض 

 

 1 واىسييييييييييييييعو 
1-2 

 2 واىسييييييييييييييعو 
3-4 

 3 واىسييييييييييييييعو 
5-6 

 4 واىسيييييييييييييييييعو 
7-8 

       االتساأل وا  ماج والملاية والمواءمة -رابعا  
 ذفا 10 10 8  3.5 (34دع  مديات العمليي  الو ني   

 9 5 9 1  5.2 (36اىساملاا بني ا نسنيؤ ملاىوايد البشاا ؤ ملا دماج  

 8 3 10 3  4.7 (37دع  العمليي  الالماءزي  

      4.4 الموموو

 تطواا اىندل  اىع ال 
 ذفا 16 8 -  4.8 بنود الملاإلل ( - الديج  ا مجالي  

      4.9 متوسط الدرجة بيت المنظمات 

متوسققققققققط  ققققققققد  المنظمققققققققات فققققققققي مختلققققققققف 
 4.5 9.1 7.7 1.5   المستويات

 
ييي  ملشييياءات جدايييدا  يف العخطيييي  ملالعغطيييي  ملال لييي  اىشيييم  ملاىناجييييات ملال وامييي   إديا  تيييام *  لالجتاذيييات ملالعايييداات ال اىيييي   ملالعلييياس ُنه

 السيامي  الي انبغل الندا ،ياا( ملت دا  الشااءات الملدم  ملحماالي  العنوع ا دياءل ملاىملعضيات ا دادا 
 

 يمام الملواعد اواااي  الوايدا يف م فو،  النض  اويمام الوايدا حممام اى شاات ذل حم مااوت :



 

 

*
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 المرف  القال   شر
 إلجراءات التي ستتخذها المنظمات المشاركة بشتن توليات وحدة التفتيش المشتركةل  ام استعراض  
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 الوءاالت اىعخ    ملالوءال  الدمللي  لاطام  الذيا  اوم  اىعادا ملذناداملاا ملبااجماا
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                               الختاق إجااء

                               لا ا 

 f   E E     E    E     E  E  E     E  E 1  يالعوذ

 f  E E E E E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E 2  العوذي

 f,h  L L L L L L L L L L  L L L L L L L L L L L L L L L L L 3  العوذي

 f  L L L L L L L L L L  L L L L L L L L L L L L L L L L L 4  العوذي

 f  E   E E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E 5  العوذي

 f  E E E E E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E 6  العوذي

 d  E E E E E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E 7  العوذي

                            c  E 8  العوذي

 d,i   E E E E E E E E E  E E E E E E E E E E E E E E E E E 9  العوذي

 : توذي  الختاق إجااء بشرُنا من الاإليق العنفيذيE بشرُنا من اهليت  العشاا ي   ماايتوذي  الختاق  :L  الشامل :
 إجااء من اىندل  اختاق توذي  تعطا 

: ت زايييز اىاامبييي  e: ت زايييز االتسييياحل ملاىواءمييي ؛ d: ت زايييز العنسييييق ملالع ييياملل؛ Cاىلايايييات؛  حم،ضييي : تشيييا اىلايايييات ا يدا b: ت زايييز الشيييفا،ي  ملاىسييياءل ؛ a المتو ي: األثر
  خا  حمثا: i: ت زاز الففاءا؛ h: مل،ويات مالي  ءبريا؛ g: ت زاز الف الي ؛ fملاالمعثال؛ 

ايييال  اوملتفعييياد ملمفعييي  اومييي  اىعايييدا اى ييي   ST/SGB/2002/11  الداخايييي   ملتغطيييل مجيييي. الفياتيييات اىيييذءويا يف الوثيملييي  مفعييي  خيييدمات الامابييي إال ال تشيييل  * 
 الالجتني ملاوملتاملا باىخديات ملا ام  ملباتام  اوم  اىعادا لابيت  ملباتام  اوم  اىعادا لالسعو نات البشاا  ملمفووي  اوم  اىعادا السامي  لش ملل 
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