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 الخلفية

، ميثاق دائرة خدمات الرقابة الداخلية،  وقد تم 01رقم التنظيمي توجيه التعتمد سياسة األونروا للتقييم هذه على  .0
مجموعة األمم المتحدة للتقييم، وبما يراعي التوصيات الصادرة عن  1ومعاييرإعدادها بما يتناسب مع ممارسات 

 بل النظراءمن قتوصيات المراجعة للرقابة الداخلية ومخرجات النقاش مع اإلدارة العليا وتحليل  اللجنة االستشارية
(Peer Review) وتعليقات اللجنة الفرعية للهيئة االستشارية. 

جراءات وتكملها معايير و  ييم في األونروا بما في ذلك األدوار والمسؤوليات،لتقتصف سياسة التقييم إطار عمل ا .6 ا 
 التقييم وبما يصف بعض العمليات بمزيد من التفصيل. ضمان جودة

 

 تعريف التقييم

 يعرف التقييم بالنسبة لألونروا كما يلي: .3

 االستراتيجياتو القائمة والمنجزة والمشاريع والبرامج  االنشطة استدامةوتأثير و  وفاعلية ومالءمة كفاءةإلى تحديد   يهدف التقييم
جزات ومحايد، وذلك من خالل فحص المن موضوعيء المؤسسي بشكل ألنظمة والمواضيع التقنية واألداوالسياسات والعناوين وا

والدروس  يات التقييموتوص. ويجب تضمين نتائج السببيةعالقة العوامل السياق و المتوقعة والمنجزة، وسلسلة النتائج والعمليات و 
 .تائجفي الوكالة وذلك بهدف تطوير العمليات والن ةلدعيم عملية التعلم والمساءعملية صنع القرار لغايات ت المستفادة ضمن

 

 (Mandate) الوالية

 ما يلي: دائرة خدمات الرقابة الداخليةفي تقييم ال، تتضمن مسؤولية 01 رقمالتنظيمي توجيه الوفقا ألحكام  .1

ائرة خدمات دولي القيادة الوظيفية واإلشراف على نظام تقييم األونروا الذي يتكون من وظيفة تقييم مركزية في ت .أ
 ووظائف تقييم ال مركزية في دوائر اإلدارة العامة ومكاتب األقاليم. الرقابة الداخلية

جراء تقييمات مستقلة. .ب دارة وا   تصميم وتنفيذ وا 
 وكالة.إلدارة التقييمات الذاتية غير المركزية وتدعيم ثقافة التقييم في ال اء القدراترشاد والدعم الفني وبنتقديم اإل .ت
رها بالتقييم ضمن الوكالة وتطوي ةواإلرشادات واألنظمة واإلجراءات واألدوات المتعلقالسياسات تطوير وثائق  .ث

 ل منتظم.كبش

                                                           
 تم إرفاق ممارسات ومعايير مختارة في الملحق1 
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 وتحديد أولويات الموضوعات التي إعداد خطة التقييم السنوية على أساس تشاوري واختيار منطقي وواضح  .ج
 عليها ( لمراجعتها والموافقةACIO)لجنة االستشارية للرقابة الداخلية على ا خطةسوف يتم تقييمها وعرض ال

 .من قبل المفوض العام
 .وصيات التقييمة تإدارة نظام متابع .ح
 .إلى نتائج وتوصيات التقييم أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين وصولالتأكد من   .خ

 

 (independence)  االستقالل

ه، معرض تنفيذه ألعمالالتقييم في  دائرة خدمات الرقابة الداخلية وقسماستقالل  01 رقمالتنظيمي توجيه اليضمن  .5
 ديدًا:وهو يضمن تح

الرقابة  ائرة خدماتدوالمرافق والموظفين لغايات تمكين  المبانيغير المقيد إلى كافة الوظائف و  لوصولحق ا .أ
 دون أي تدخل في تحديد نطاق العمل أو تنفيذه واإلعالن عن نتائجه، وكذلك اتهاامالداخلية من تنفيذ التز 

 لغايات الحفاظ على الدرجة دائرة خدمات الرقابة الداخليةالموارد الالزمة من حيث الميزانية وطاقم العمل في  .ب
 الكافية من االستقالل والموضوعية.

 وادراجها (ACIO) اللجنة االستشارية للرقابة الداخليةعلى قدرته على العمل باستقالل يتم إبالغ  مسائل تؤثرأي  .2
 السنوي الذي يقدم إلى الهيئة االستشارية. دائرة خدمات الرقابة الداخليةفي تقرير 

 

 تحديد ما يجب تقييمه

 المعايير التالية: بتطبيقيتم تحديد التقييمات لالزمة  .7

 المجاالت االستراتيجية األساسية في االستراتيجية متوسطة المدى (MTS) 
 أولويات الوكالة. 
 السياسات الجديدة والبرامج المبتكرة (Innovative Programmes). 
 المشروع عمليةإلى  التمويل حديد التقييمات الالزمة ولضمان وصولالنقاش مع المانحين لت(Project 

Process) وخطة االستجابة ( الطارئةEmergency Appeal). 
 ( وتحديد فجوات المعرفة. االستراتيجيةالنقاش خالل إجراء عملية التخطيط )والسنوية 
 .تقييم المخاطر في المجاالت االستراتيجية األساسية 
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 طلب تقييماً يحتمل أن تت، التي (Emergency Appealوخطط االستجابة الطارئة )بالنسبة للنشاطات كالمشاريع  .8
حق االطالع على الوثائق المقترحة لتقديم المشورة  دائرة خدمات الرقابة الداخلية منح، يجب قبل الممولين من

طلعات نتائج التقييم التي تلبي تاحتمالية التقييم. ويساعد ذلك في ضمان لتيسير بخصوص ما يكون مطلوبا 
 أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين.

 

 خطط التقييم

متوسطة  جيةباالستراتيلترفق الخطط السنوية يتم إعداد خطة بمدى أطول للتقييمات االستراتيجية  باإلضافة إلى .9
وتعد  العامة ةمع األقاليم ومع دوائر اإلدار قوم دائرة خدمات الرقابة الداخلية بالتنسيق ، وعليه ست(MTS) المدى

 ام بها:أعمال التقييم المحددة التي يجب القيتسجيل الخطط التالية لغايات 

 خطة سنوية. 
 متوسطة المدى متوافق مع االستراتيجية متوسطة المدى خطة (MTS). 

 

 الخطة السنوية

  تشير خطة التقييم السنوية إلى المصادر الالزمة للقيام بالتقييمات، حيث تبين ما يمكن القيام به بموارد
 الوكالة وتلك التي قد تتطلب تموياًل خارجيًا.

  وتتم مراجعتها من قبل اللجنة االستشارية للرقابة  في االعتبار الموارد المتاحة  السنويةتأخذ خطة التقييم
لك قبل تقديمها إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية السنوية، وذمن خطة عمل  ، كجزء(ACIO) الداخلية

 لموافقة.لالمفوض العام 
 العامة كما  ةقاليم وفي دوائر اإلدار خطة التقييم السنوية تقييمات ال مركزية يتم إجراؤها في األ تتضمن

 .دائرة خدمات الرقابة الداخليةقسم التقييمات في تتضمن التقييمات التي يجريها 
 عاقد تتتضمن خطة التقييم السنوية تقييمات يتم تمويلها من المشاريع وكذلك تقييمات يتم إجراؤها أو ال

 ها باستخدام موارد األونروا العامة.ئعلى إجرا

 

 

 لخطة متوسطة املدىا
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  االستراتيجية متوسطة المدىيتم تنسيق الخطة متوسطة المدى مع  (MTS)،  بحيث تغطي ست سنوات
 خطط التقييم السنوية. تقدم المعطيات إلىو 

 

 المنهجية

جراءات ضمان الجودة ضمنإجراء التقييم من  منهجية قام قسم التقييم بوضع .00 مراحل:  وتتكون من ثالث ،مقاييس وا 
 .إعداد التقييم، تنفيذ التقييم ومتابعة التقييم

 

 القابلية للتقييم

 رنامج المركزيبكافة البرامج والمشاريع للتقييم على القائمين بأعمال التخطيط في ال قابليةتقع مسؤولية ضمان   .00
 .البرامج والمشاريع للتقييملضمان قابلية  ليمااألقوعلى مستوى 

 

 متابعة التقييم

دورة  فيية الراجعة ذغضمان التعلم والتيم دورًا حيويا في تلعب المتابعة الكافية للتوصيات والنقاط الفاعلة للتقي  .06
 البرمجة وكذلك لضمان المساءلة عن التنفيذ.

يق كافة توصيات وعن تطب في الوقت المناسب داريةاالستجابة اإليكون عميل التقييم والمكتب التنفيذي مسؤولين عن  .03
تقييم أن يقترح التنفيذ، ويمكن لعميل ال حالةلناسبة والمستمرة ملالتقييم المقبولة ونقاط العمل، مع االلتزام بالمتابعة ا

 تم تنفيذها إلىي نيات ليقدم المكتب التنفيذي  إقرارا رسميا ومبررا بأن هذه التوصو عدم قبول بعض التوصيات، 
 .مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية

تتبع دائرة خدمات الرقابة الداخلية وضع توصيات التقييم ونقاط العمل، وذلك من خالل أسلوب الرقابة المبنية على  .01
 .النتائج

كجزء  (ACIO) اللجنة االستشارية للرقابة الداخليةتقارير عن تطور التنفيذ إلى  دائرة خدمات الرقابة الداخليةم دتق .05
ًا أو غير عندما يكون التقدم بطيئ وضع التوصيات، وهذا يتضمن من التقرير السنوي لدائرة خدمات الرقابة الداخلية

 مرض. أو غير بطيئامرض، كما وتتم استشارة المكتب التنفيذي خالل متابعة التوصيات عندما يكون التقدم 
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 االتصال واالستخدام

روا، ونليات األومشاريع وعم استراتيجياتالمصالح ويجب استخدامه في تطوير يجب توصيل التقييم إلى جميع ذوي  .02
لتقارير  األونرواالخاصة بالنشر تقارير التقييم داخليا وخارجيا وتخضع لسياسة نشر يتم  ولغايات ضمان استعمالها

 .الرقابة الداخلية
العامة مراعاة األدلة المستمدة من التقييم في اعتبارها عند تطوير خطط االستجابة  يتوجب على دوائر األقاليم واإلدارة .07

 االستراتيجية وخطط العمل السنوية.

 

 جودة التقييم

ا م برنامج ضمان الجودة والحفاظ عليه والذي يهدف إلىنشاء إة عن مسؤول دائرة خدمات الرقابة الداخليةتكون  .08
 يلي:

  جراءات كافة أصحلتقديم ضمان معقول اب المصالح بأن التقييمات قد تمت بما يتوافق مع معايير وا 
 إلى الوكالة. والقيمة المضافةضمان الجودة 

 التأكد من أن وظيفة التقييم الالمركزية مدربة ومجهزة إلدارة التقييم. 
 تعمل  لتقييمتقييم وضمان أن قسم التقييم والوحدات العاملة في األقاليم واإلدارة العامة العاملة على ا

 .وكفؤبأسلوب فعال 

مجموعة التقييم في األمم ممارسات ومعايير هو مقترح في تتم مراجعة وظيفة التقييم كل خمس سنوات كما  .09
 .(UNEG)المتحدة

 يتضمن ضمان الجودة ما يلي: .60

 ج بشكل مناسب وضمان تنفيذ التقييمات ضمان اإلشراف على التقييمات راءات بما يتوافق مع معايير وا 
 التخطيط والتنفيذ ورفع التقارير بالنسبة لمهام التقييم.من حيث  مان الجودة ض

 ذات العالقة.الكافية و بالبراهين  لنتائج والتوصيات مدعمة بشكل كافد من أن االتأك 
  تقارير دقيقة وموضوعية وواضحة وموجزة وفي الوقت المناسبالأن التأكد من. 
  العمل ضمن ميزانيات الموارد أو التعديالت الموافق إنجاز د من كوالتأ السنويةمراقبة االلتزام بخطة العمل

 عليها.
  لقياس مدى رضا أصحاب المصالح.للمهمات مراجعة تعليقات ذوي المصلحة بالنسبة 
  كل مهمة. من االنتهاءإجراء تمارين عن الدروس المستفادة لدى 
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 بما في ذلك التدريب ومهارات الموظفين ممن العامة من حيث التقييم  رةجعة ترتيبات اإلقليم واإلدامرا
 يتولون إدارة أو إجراء التقييمات وذلك بشكل دوري.

 جراء تقييمات لألعمال المنجزة منتشاقة بمن يتم التعاقد معهم من المسلمراجعة الترتيبات المتع قبل  رين وا 
 .المستشارين

 .مراجعة الترتيبات المتعلقة بمتابعة التوصيات بشكل دوري 

جراءات ضمان الجودة في التدائرة خدمات الرقابة الداخلية تكون  .60 افق مع قييم بما يتو مسؤولة عن تحديث معايير وا 
 .مجموعة التقييم في األمم المتحدةيير ممارسات ومعا

لدائرة خدمات وي في التقرير السن تضمينهال وعلى أساس نصف سنوي ويتم تقييم جودة التقييمات بشكل مستق يتم .66
 .بة الداخليةالرقا

 

 األدوار والمسؤوليات

 المفوض العام

  وسياسة األونروا  01التنظيمي رقم توجيه تقييمات األونروا من خالل ضمان االلتزام ب  استقالليةضمان
 للتقييم.

 إلدارة وعملية صنع ا لتقييم فيمبادئ ا دماجللتقييم المستقل وا   تمكينيهثقافة المساءلة والتعلم كبيئة  تعزيز
 القرار في األونروا.

 وارد كافية ل توفر ماللية التقييم من حيث الوصول إلى البيانات والمعلومات ووضع آلية تمويضمان استق
 .2يفة التقييمالمشاريع فوق المليون لوظ من بالمائةالثة ثيتم تخصيص يث للتقييم، وبح

 .ضمان إعداد ردود جوهرية من اإلدارة على توصيات التقييم 

 

 دوائر األقاليم ودوائر اإلدارة العامة

 المساهمة في تخطيط العمل للتقييمات في األونروا على المستوى السنوي والمدى المتوسط. 
  جراءات التأكد من أن التقييمات التي تجريها )التقييمات الالمركزية( بمواردها الخاصة تتم بموجب معايير وا 

 .ت الرقابة الداخليةدائرة خدماضمان الجودة المعتمدة من قبل 
 الداخلية في دائرة خدمات الرقابةتقدم إلى قسم التقييم  الالمركزيةيل كافة التقييمات صالتأكد من أن تفا. 

                                                           
 للوصول باألونروا إلى مستوى السياسات في المنظمات المشابهة2 
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  ،فة لغايات ضمان التنفيذ المنتظم لكا ضمن دائرة خدمات الرقابة الداخليةالربط والعمل مع قسم التقييم
 .التقييمير أ عن تقار ات المتفق عليها والتي تنشالتوصي

  واإلشراف عليها مركزيةارد كافية إلجراء التقييمات الالتقديم مو. 
  مركزيةالتي تنتج عن التقييمات الال التوصياتمتابعة. 
 دية.جان التوجيهية في التقييمات الفر المشاركة بأعمال الل 

 

 ، من خالل قسم التقييم التابع لهادائرة خدمات الرقابة الداخلية

  التقييم الخاصة باألونرواإعداد خطط. 
 زيةإجراء والتعاقد على إجراء التقييمات المرك. 
 لة والتعلمءم المسام منتجات التقييم األخرى بما يدعتقدي. 
 تقديم إطار جودة للتقييمات. 
 مركزي.بناء قدرات وظائف التقييم الال 
 مشروع والبرنامج لوخطط التجاوب االستراتيجية وا ستراتيجية متوسطة المدىالا التقييم المساهمة في قابلية

 ة.والتدخالت الطارئ
 تنفيذ التوصياتل سير العمل قيادة متابعة التوصيات وتقييم تقدم. 
 رجيين إلى نتائج التقييم.أصحاب المصالح الداخليين والخا ضمان وصول 

 

 العالقات الخارجية ودائرة االتصال

  للتقييم التأكد من تضمينفي دائرة خدمات الرقابة الداخلية مساعدة 
ً
 .كافة اتفاقيات املانحين بندا

 

 دائرة التخطيط

  (واالستراتيجيةفي عملية التخطيط )السنوية  التقييماتنتائج  استخدامضمان. 
 لبرنامج وا وعر تيجية والمشار ستراتيجية متوسطة المدى، وخطط التجاوب االستلال التقييم ضمان قابلية

 والتدخالت الطارئة.
 التخطيطالتقييم بشكل كاف في إرشادات  تغطيةـأكد من تال. 
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  لرقابة المعتمد على النتائجل المحوسب نظامالالتوصيات في حفظ(Results Based Monitoring 
System). 

 

 والمراجعة النفاذ

وتتم مراجعتها في نقاط التقييم  6002لعام مايو التاسع عشر من في  تنفيذتدخل هذه التعليمات الفنية حيز ال .63
 استراتيجية التقييم متوسطة المدى.النصفية والنهائية في 
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 المالحق

  تتعلق بالتعليمات  مجموعة التقييم في األمم المتحدةممارسات ومعايير مجموعة مختارة من  0الملحق
 .ميالفنية لسياسة األونروا للتقي

 على استقالل وظيفة التقييم عن وظائف اإلدارة األخرى بحيث  الحفاظيجب " :2.0المجموعة رقم  ممارسة
 .ية ما يصدر من تقارير"شفافكذلك لضمان ازة و حتكون بعيدة عن التأثير غير المبرر وغير من

   يد بتتنوع هيكليات الحوكمة بالنسبة للتقييم، في بعض الحاالت تكون : "6.6ممارسة المجموعة رقم
في  المسؤولية عن التقييمأحوال أخرى بيد قيادة المنظمة، ويجب تحديد  ما تكون فيالجهات الحاكمة، في

 سياسة التقييم".
 أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الجهة الحاكمة في  رئاسة التقييميجب على  0.0.6 معيار المجموعة رقم

 ة المنظمة.اسئقة أو في ر المنط
 دة لمواصفات الجو  أن تضمن إجراء التقييم وفقاً يجب على رئاسة التقييم  0.5.7  معيار المجموعة رقم

 المحددة.
   على الجهات الحاكمة و/أو على إدارات المنظمات ووظيفة التقييم ضمان  6.2ممارسة المجموعة رقم

 وجود نظام لغايات التخطيط الصريح للتقييم.
  لتقييم جزءا صريحا من التخطيط ووضع الميزانيات يجب أن يكون التخطيط ل  1.0ممارسة المجموعة رقم

 لوظيفة التقييم و/أو للمنظمة ككل.
 :يممال التقيخطط تقييم أع تقديمد من كت األمم المتحدة أن تتأيجب على منظما 0.3معيار المجموعة رقم 

 أو الموافقة./ ئاسات المنظمات لغايات المراجعة و/ أو إلى ر إلى الجهات الحاكمة و
  ف التقييم المساهمة في ئمؤسسة، يمكن لوظاالفي  طيطخالل مرحلة التخ 7.0المجموعة رقم ممارسة

ولغايات  ،يتطور إلى خطةالعملية من خالل تطوير المقدرة على تقييم التعهدات وتطوير توجه التقييم ل
 الحفاظ على االستقالل يجب أن يتم ذلك بصفة استشارية فقط.

 :رئاسة التقييم مسؤولة عن ضمان إعداد أدلة التقييمتكون  0.2معيار المجموعة رقم. 
  من قبل السلطات الحاكمة واإلدارة التي يتم  صريحاً التقييم تجاوبا  لبيتط 06.0ممارسة المجموعة رقم

 خطة العمل، و/أو اتفاقية تبين بوضوح و/أو توجيه التوصيات إليها، وقد يتخذ ذلك شكل الرد اإلداري،
 والمحاسبة. المسؤولية

  يجب إعداد تقرير دوري عن وضع تطبيق توصيات التقييم، ويجب تقديم  06.3ممارسة المجموعة رقم
 أو إلى رئاسة المنظمة./التقرير إلى الجهات الحاكمة و 
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   ضا عن يأأو رئاسات المنظمات مسؤولة /تكون المؤسسات الحاكمة و: 6.3ممارسة المجموعة رقم
ن وظيفة التقييم من القيام بعملها بشكل فاعل ومع ما يلزم من صة لتمكيضمان وجود موارد كافية مخص

 استقالل.
  ؤولة عن تعيين رؤساء تكون  الجهات المسؤولة و/أو رئاسات المنظمات مس 6.5ممارسة المجموعة رقم

ؤهلين مهنيًا للتقييم، وبحيث يكونون مسؤولين عن ضمان أن الوظيفة تضم في طواقمها مهنيين مؤهلين م
 التقييم.إلجراء 

  تكون  الجهات المسؤولة و/أو رئاسات المنظمات ورئاسات وظيفة التقييم  6.7ممارسة المجموعة رقم
ى توفير نتائج التقييمات إل قييم، كما ويجب عليهم أيضاً للترصيد/ مخزون مسؤولة عن ضمان وجود 

 أصحاب المصالح وغيرهم من منظمات نظام األمم المتحدة وكذلك للعامة.
 يجب نشر برامج عمل التقييم السنوي ومتعدد السنوات للعامة. 1.0المجموعة رقم  ممارسة 
  يجب توفير الشروط المرجعية للتقييم والتقارير إلى أصحاب المصالح  00.6ممارسة المجموعة رقم

 .الرئيسيين، ويجب أن تكون وثائق متاحة للعامة

 

 


