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  للفرتة  خطة العمل احلاليةتحديث تقوم ب ،2019-2017للفرتة مقرتحة  إرشاااااااااااااااديةخطة عمل هذه الوثيقة تقدم

 .2014اليت استعرضتها اللجنة يف عام  (PC/116/5)الوثيقة  2017–2015

 كل دوريف مناقشااااااااااااااتهاكل هدف اساااااااااااااارتاتيجي، على أ  يتم لعمليات تقييم  إجراء وتتمثل اخلطة يف مواصاااااااااااااالة  
 من دورات اللجنة. 
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 مقدمة -أولا 
 
 2017-2015لفرتة رشااااااااااااااادية لإطار خطة العمل املتجددة اإلتقييم حتت جيري عمليات مكتب التقييم  ما فتئ -1
 تشاااااااارين الثاي /يف نوفمرباملعقودة  السااااااااادسااااااااة عشاااااااارة بعد املائةوافقت عليها اللجنة يف دورهتا اليت ( PC 116/5الوثيقة )

االساارتاتيجي.  هاطار مع إ شاايا  االنتائج اليت حققتها املنظمة متدراسااة يف هذه  لطة العمخلاهلدف الرئيسااي وقد متثل . 2014
األهداف الرباجمية  يفاالسرتاتيجية و  اكل من أهدافهيف  نظمة املتقييم مسا ات متثلت يف األساسية  اعناصرهومن مث، فإ  

 . احملددة يف أطر الربجمة القطرية
 
 االسااااارتاتيجية يف األهداف نظمةاملقييم مساااااا ة ت عرض عمليات تالعشااااارين بعد املائة،  احلاليةمن الدورة  واعتبارا   -2

عمليات  إكمالوبعد يف كل دورة. هدف اساارتاتيجي واحد تقدمي تقييم . وتكمن اخلطة يف 1على اللجنة ملناقشااتهابدورها 
ن عمليات التقييم ملصااااااة خقرتح تقدمي تقرير توليفي عن النتائج والدروس املسااااااتي  ، اخلمس لألهداف االساااااارتاتيجية تقييمال

 لرابعة واخلمسااااااا ا بناء على طلب اجمللس يف دورته  اجلنسااااااايف جمال املسااااااااواة ب  نظمة املتقييم لعمل إضاااااااافة إىل هذه، 
 . 20192عام  املؤمتر يف مانظر فيهيل بعد املائة

 
حتقيق يف  نظمةاملعلى مساااا ات تركز ، 2014عام اليت اعتمدت يف ، اجلديدة سااالسااالة تقييم الربامج القطريةوإ   -3

 املعين ياجات البلداحتبالنساااااااااابة إىل لمنظمة لأل ية االساااااااااارتاتيجية ااملتفق عليها، فضااااااااااال عن أطر الربجمة القطرية أهداف 
 ، عند إهنائه،قدم التقرير. ويهاوتنفيذالربجمة القطرية أطر ة صياغباملشورة بشأ  ملنظمة ا يف تزويد دفكمن اهل. ويهوأولويات

لو  سااؤو امل وكذلك، اإلقليميةالقطرية و يف املكاتب  ةنظمالقائمو  على إدارة برامج امل ال ساايما،  إىل املسااتخدم  الرئيسااي
لربامج القطرية، تقييم اعمليات دد كاف من عأجري وحينما  الربامج.يف شركاء غريهم من الو  املعنيو  و الوطنييو  حلكوما

 .2018ملناقشتها يف عام ة الربجمة القطري تطبيق أطر خلصة يفلدروس املستتوليفي عن ا تقريرتقدمي التقييم مكتب اقرتح 
 
ن خالل ملربامج واملشاااااااااااااااريع اليت متول لتقدمي خدمات تقييم التقييم إىل ذلك، يواصاااااااااااااال مكتب  ضااااااااااااااافةإلوبا -4

ا توفر قاعدة هنبل إشاااااريع، هذه الربامج واملن مساااااءلة املنظمة عفحسااااب دعم ت هذه التقييمات الو . املسااااا ات الطوعية
 تقييم الربامج املواضيعية والقطرية.بالنسبة إىل عمليات همة مأدلة 
 
 عرضاليت ساااااااااااااات التقييم املقرتحاااة والتقاااارير ذات الصاااااااااااااالاااةعملياااات قاااائماااة بالوارد يف امللحق  1اجلااادول قااادم وي -5

أقاليم  إضااافة إىل عمليات تقييم برامج أجريت يفالربامج القطرية تقييم عمليات قائمة ب 2اجلدول بينما يقدم اللجنة. على 
تضمن (. كما ي2017-2016للدورة احلالية ) ةارية واملقرر اجلو نجزة ملوجملموعة من البلدا . وتشمل القائمة عمليات التقييم ا

 . تقييم الربامج القطرية املقررةعمليات اختيار الكامنة وراء سبا  لأل اتوضيح 2اجلدول 
 

                                        
كل لتقييم ال جاهزيةجرت بشأ  األولية اليت ديرات ىل التقاالستناد إب 2015يف عام عمليات تقييم األهداف االسرتاتيجية ترتيب مت إعادة تعديل   1

 .CL153/6 الوثيقة أقرته اللجنة يفعلى حنو ما ، من األعمال املتعلقة باألهداف االسرتاجتية عمل
 ا التاسعة عشرة بعد املائة. طلب الذي تقدمت به جلنة الربنامج يف دورهت( ال2016)  REP 154CL/)د( من الوثيقة 15تقر الفقرة   2
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يف  2021-2019االساااااااتعراض القادم للفرتة جرى وساااااااي ؛كل سااااااانت   رشااااااااديةاإلتعراض خطة العمل اسااااااا وي قرتح -6
 .2018النصف الثاي من عام 

 
 التقييملعمليات  برنامج المقترحال -نياا ثا

 
 التقييم اليت عرضت على اللجنةعمليات 

 
داف يف األهاا نظمااةاملتقييم مساااااااااااااااا ااات عمليااات ، مواصاااااااااااااالااة 2019-2017فرتة من املقرر، بااالنساااااااااااااابااة إىل ال -7

 اجمللس هطلبحسبما  ، اجلنسيف جمال املساواة ب  نظمة املتقييم عمل من املقرتح إجراء ذلك، عالوة على االسرتاتيجية. و 
 .ةن الربامج القطريمخلصاااااااااة بشاااااااااأ  النتائج والدروس املسااااااااات ةيّ توليفتقارير  ، وإعداديف دورته الرابعة واخلمسااااااااا  بعد املائة

 فيها لبتيتم ا، يقرتح مبدئيا  إجراء تقييم ملواضااااااااااااايع  تارة 2019يف خريف عام اليت ساااااااااااااتعقد دورة اللجنة ويف ما يتعلق ب
 النطاق املقصود لكل تقييم:ويرد أدناه يف مرحلة الحقة. 

 
م اجلوع وانعدايشاااااااااكل  (:3منظمة في الحد من الفقر في الريف )الهدف الساااااااتراتيجي التقييم مساااااااا مة  -8

جمموعة اعتماد الريف  يف، تتطلب معاجلة الفقر نفسه الريف. ويف الوقتيف مظاهر الفقر أحد كبري إىل حد  األمن الغذائي 
من التدابري اليت تركز على القضاااااااااااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي. ويف معظم احلاالت، نطاقا من التدخالت أوسااااااااااع 

ن إىل املوارد ملزارع  الفقراء واملنتج  اآلخريابشااااكل متكامل يف حتساااا  فر  وصااااول نظر تنطوي هذه التدخالت على ال
س  حتاإلنتاجية واخلدمات واألساواق، وتعزيز منظماهتم، وتنويع فر  عملهم وقدرات فقراء الريف على كساب الدخل، و 

ر عرضة راء الريف أيضا إىل أ  يكونوا أكثقدراهتم على إدارة املخاطر، مبا يف ذلك من خالل احلماية االجتماعية. ومييل فق
باتية. استنزاف املوارد الطبيعية، أو خبسائر الدخل النامجة عن األمراض احليوانية أو الن وأللتأثر بالكوارث الطبيعية، وبتآكل 

لة باجلهود الرامية إىل احلد من الفقر  نظمةاملوبالتايل، فإ  العديد من جوانب عمل   ويهدف الريف.يف هي ذات صاااااااااااااا
االت اليت تشاااااااو ا اجملو  ،الريفيف يف خفض الفقر تسااااااااهم نظمة الطريقة اليت ظلت بواساااااااطتها املهذا التقييم إىل دراساااااااة 

 حلد من الفقر. يف جمال اتعزيز آثار  تلف مسارات عمل املنظمة الطريقة اليت ميكن  ا الثغرات و 
 
 (:4أكثر شاااااامولا وكفاءة )الهدف السااااااتراتيجي  وغذائيةمنظمة في تمكين نظم زراعية التقييم مسااااااا مة  -9

صغار إىل بالنسبة  صعوبةة والتحضر، أصبحت سالسل القيمة وأمناط االستهالك أكثر تعقيدا و يالتجار  املبادالت يداز تمع 
أكثر  ة منها. وباإلضاااافة إىل ذلك، أصااابحت الزراعيدوا ساااتفيمعها و  واليتكيف األمساك املزارع  وساااكا  الغابات وصااايادي

مما يزيد من  اطر اسااااااتبعاد صااااااغار املنتج  وغريهم من الفئات الضااااااعيفة.  ،كثافة من حيث اسااااااتخدام العلم ورأس املال
 كفاءةيف متك  نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  و تسااااااااااااهم نظمة الطريقة اليت ظلت بواساااااااااااطتها املوسااااااااااايدرس هذا التقييم 

 . الريف الرامية إىل حتس  سبل معيشة الفقراء يفو القدرات تنمية و عايري املالسياسات و املبادرات املتعلقة بمن خالل 
 
 (:1 تيجيالساااترا )الهدف التغذية وساااوء الغذائي األمن وانعدام الجوع على القضااااء منظمة فيال مساااا مة تقييم -10

اعلة فمن قبل جهات  امشااااااااااارتك عمالمعاجلتها إ  اجلوع وانعدام األمن الغذائي وساااااااااااوء التغذية مشااااااااااااكل معقدة تتطلب 
دى لرفع مسااااااااتوى الوعي والفهم وااللتزام السااااااااياسااااااااي من أجل نظمة املالدويل، تعمل صااااااااعيد وقطاعات  تلفة. وعلى ال

إلقليمي والقطري، ا ي صاااانعي القرارات يف احلكومات والشاااركاء يف التنمية. واساااتنادا إىل ذلك، تركز املنظمة، على املساااتو 



4 PC 120/8 

 

غيريات ت قدرات احلكومات وأصااااحا  املصاااالحة اآلخرين إلحداثلتنمية ودعم بيئة مواتية  يئةهت يفعلى مساااااعدة البلدا  
، وزيادة االسااااااتثمار، وتكثيف اإلجراءات الرامية إىل القضاااااااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف جمال السااااااياسااااااة العامة

 ةالعامليت اف أدى عملها املشاااااارتك على املسااااااتوينظمة، وكياملوسااااااوء التغذية. ويهدف هذا التقييم إىل دراسااااااة فعالية هنج 
تها يف مكافحة اجلوع تعزيز مساااا مواصااالة القطري، وكيف ميكن الصاااعيد إىل حتقيق نتائج إجيابية على  ةوالقطري ةواإلقليمي

 وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 
 
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من خالل ة المساااااااااااتدامة يالزراعالتنمية منظمة في التقييم مساااااااااااا مة  -11
معات االجتماعية واالقتصاااادية للمجتالم  مع احتدام املنافساااة على املوارد الطبيعية وحتول امل (:2الهدف الساااتراتيجي )

املياه  للتنمية الزراعية املسااااااااااااااتدامة. وتعترب اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية، اليت تشاااااااااااااامزايد التهديد احملدق باتيالريفية، 
والغابات واألراضااي ومصااايد األمساك والنظم اإليكولوجية املرتبطة  ا، اسااتجابة رئيسااية من حيث ضااما  اسااتدامة التنمية 

ذا إ  هفالساااااااااابقة قد تناولت مساااااااااا ات املنظمة يف قطاع واحد للموارد الطبيعية،  التقييمعمليات الزراعية. ويف ح  أ  
 خدمات ريوفتالتحدي املتعدد القطاعات و  يف مواجهة طابعدعم املنظمة ى الذي بلغه سااااااااااااااتو املدير إىل تقيهدف التقييم 

 النظم اإليكولوجية املتكاملة الالزمة لتعزيز التنمية الزراعية املستدامة. 
 
جا  موحدا هنرية يقدم إطار الربجمة القط في تطبيق إطار البرمجة القطرية:خلصاااة لدروس المساااتتقرير توليفي ل -12

وعية أطر إىل دراسة ن توليفيالتقرير ا الهدف هذينظمة واحلكومة املضيفة. و املأهداف التنمية املشرتكة ب  من أجل حتقيق 
، وبعد ذلك 2017-2014تقييم الربامج القطرية اليت أجريت يف الفرتة عمليات من الربجمة القطرية ومدى فائدهتا انطالقا 

التحديات حتديد  كما يستهدف.  يف جمال التنميةنظمة املاستخال  استنتاجات بشأ  كيفية إسهام هذا النهج يف فعالية 
 لكيفيةصااااااو  اخببغية إسااااااداء املشااااااورة  هاوتقييم هاورصاااااادها وتنفيذأنشااااااطة إطار الربجمة القطرية بتخطيط ذات الصاااااالة 

الشااااراكة وحتقيق نظمة على املسااااتوى القطري لتعزيز التعاو  و وضااااع برامج املكآلية لرية  إطار الربجمة القطاليت ميكن  ا تعزيز 
 نتائج مستدامة.

 
اإلطار تنفيذ كا    :السااااتراتيجيةاأل داف تقييم عمليات من ة صااااخللنتائج والدروس المسااااتتقرير توليفي ل -13

ر تقريا الهدف هذيابتكار وإدارة تكيفية. و عملية و  ةم مسااااااااااااااتمر عملية تعلّ  2019-2010 االساااااااااااااارتاتيجي للمنظمة للفرتة
إىل العمل، جية و االسااارتاتياخلمس لألهداف تقييم عمليات المن فادة لنتائج والدروس املساااتال  أهم ااساااتخإىل توليفي ال

 ةلمنظملسااااااا ة أكرب مل ادعملوضااااااع الربامج كأداة   اال  عّ فلمنظمة لطار االساااااارتاتيجي اإلما إذا كا   اسااااااتقراءعموما، على 
نظمة  ا امل ية اليت طبقتكيفالدراسااااة إىل توليفي كذلك التقرير ويهدف ال. وكيف مت ذلك 2014التنمية منذ عام جمال يف 

لصااادد يف هذا ا اتتحساااينهناك حاجة إىل مواصااالة إدخال الا إذا كانت مهذا اإلطار، و حتت اإلدارة املساااتندة إىل النتائج 
 أكثر قوة. النتائجآلية حوكمة قائمة على من أجل بناء 

 
 عة عشااااااااارةا التاسااااااااا: اقرتحت جلنة الربنامج يف دورهتينالجنسااااااافي مجال المسااااااااواة بين منظمة التقييم عمل  -14

 يهدف. و 2019ام لكي ينظر فيه املؤمتر يف ع الرابعة واخلمساااااااااااااا  بعد املائة اجمللس يف دورتهقره أو هذا التقييم  بعد املائة
البعد ة اليت مت  ا تعميم يكيفال ة بشأ ف االسرتاتيجياهدألاخلمس لتقييم عمليات المن مات علو املهذا التقييم إىل جتميع 
ضااامن    اجلنسااااملسااااواة ب  ومن خالل العمل املتصااال ب 6لهدف ل وفقانظمة املعمل  تلف مساااارات اجلنسااااي فعليا  يف 
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اقرتاحات بشااااااااااااااأ  مجلة أمور منها الكيفية اليت ميكن  ا كما يهدف إىل تقدمي كل هدف من األهداف االساااااااااااااارتاتيجية.  
فعالية براجمها يز عز الربامج من أجل تتحليل وتصاااااااااميم اليف اجملتمع الزراعي يف  ةياندوار اجلنسااااااااامواصااااااااالة إدرا  األمنظمة لل
 يف جمال التنمية. مسا تها و 
 
خريف عام  اللجنة اليت سااااتعقد يفدورة  ي قرتح، بالنساااابة إىل: مواضااايخ مختارةبشااا   منظمة التقييم مساااا مة  -15

قييم تناشاااااائة عن عمليات اقشااااااة بشااااااأ  مسااااااائل اسااااااتنادا إىل املن اتحدد الحقساااااامواضاااااايع  تارة عن ، تقدمي تقييم 2019
 .2017االسرتاتيجية، ويف املؤمتر يف عام األهداف 

 
ت  من تنفيذ أعدهتا اإلدارة بعد سااااااانلتقييم الساااااااابقة اليت عمليات اتقارير متابعة لأيضاااااااا اللجنة على ساااااااتعرض و  -16

 .(امللحقمن  1وهي ترد أيضا يف اجلدول الزمين )اجلدول  الصلة. اتاإلدارة ذ وداإلجراءات الواردة يف رد

 
 تقييم الربامج القطريةعمليات 

 
ة القطرية اليت حققتها الربجم أطرعلى نتائج  هاز يتركينصاااب  ،لربامج القطريةلتقييم عمليات أجرى مكتب التقييم  -17

 .وى النتائجمسااااااااا ات على مسااااااااتمن املبادرات العاملية واإلقليمية يف البالد  ما تقدمه، فضااااااااال عة للمنظمةالربامج القطري
 .3يف إقليم أو جمموعة من البلدا املنظمة على برامج  تقييم الربامج القطريةعمليات  قد ط بقت أيضا منهجيةو 
 
األخرية/قبل األخرية  الساااااااااانةتقييم الربامج القطرية يف البلدا  يف عمليات مكتب التقييم جيري بدأ، ومن حيث امل -18

 ىلدا ، تعطالبولدى اختيار يف صاااااااااااااياغة الربنامج املقبل. إىل أقصاااااااااااااى حد بغية املساااااااااااااا ة من دورة إطار الربجمة القطرية 
 الزراعة( من االعتماد علىأعلى مساااااااتوى نظمة )مثال  ملمسااااااااعدة ا إىل اليت حتتا  بشاااااااكل أكربللبلدا  عموما األفضااااااالية 

املعنية  ةجيمع املكاتب اإلقليمية وفرق الربنامج االسااااارتاتيإضاااااافية . وتعقد مشااااااورات بصاااااورة أكرب نظمةواليت توجد فيها امل
من احلكومات ضااااااااا يوقد تلقى مكتب التقييم أأ ية اساااااااارتاتيجية.  امن وجهة نظرهاليت تكتسااااااااي لتحديد الربامج القطرية 

 ىر أخريا ، جت  جاادي. و فيهااا بشااااااااااااااكاال تقييم برامج قطريااة يتم النظر إلجراء عمليااات أو املكاااتااب القطريااة طلبااات  الوطنيااة
الع الرغبة يف إجراء عملية تقييم لربامج قطرية ومدى قابلية االضااطمشاااورات مع املكاتب القطرية املعنية للتأكد من مدى 

 انتخابات وطنية أو كارثة طبيعية غري متوقعة. إىل النظر بيل املثال عينة، على سباملسنة اليف   ا
 
 هااا حااالااة طوار فيعلناات أ  لربامج يف بلاادا  اتقييم بعمليااات مكتااب التقييم ضااااااااااااااطلع وباااإلضاااااااااااااااافااة إىل ذلااك، ي -19

 تقييمال ويف ح  أ  عملياتاسااااااااتجابة إنسااااااااانية واسااااااااعة النطاق. ب نظمةامت امل، وقاملنظومةعلى نطاق  3من املسااااااااتوى 
نظمة املربامج يف الساااااااياق األوساااااااع لاحملققة النتائج حتلل هنا فإيف االساااااااتجابة اإلنساااااااانية، تنظر على وجه اخلصاااااااو   هذه

قرتحة يف خطة العمل امل هذه لتقييمعمليات اإلشاااااااارة إىل اليس من املمكن دائما  ولكن . اخلاصاااااااة بالقدرة على الصااااااامود
 الطوار .حاالت ألهنا تعزى بطبيعتها إىل 

 

                                        
 اإلقليممت اعتبار  هين أنعي ذلك ال قليم أو جمموعة من البلدا ، فإ إلتطبيق منهجية عمليات تقييم الربامج القطرية يف تقييم برامج أنه جرى رغم   3
 .لداجملموعة باأو 
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 نبثقتائج املالنبشااااااااااااااأ  احلصااااااااااااااول على معلومات  يف  ارغب الطريقة اليت تإىل اإلشااااااااااااااارة قد ترغب اللجنة يف و  -20
 على املستوى القطري. هذه التقييم عن عمليات 
 

 أخرىوأنشطة تقييم عمليات 
 
ن خالل املسااااااااا ات مليت متول تقدمي خدمات التقييم للربامج واملشاااااااااريع االتقييم املضااااااااي قدما يف يعتزم مكتب  -21

دوالر أمريكي،  مالي  4اليت تزيد قيمتها عن لربامج واملشاااااااااااريع بالنساااااااااابة إىل اهذه أوال  وجترى عمليات التقييم . الطوعية
منفصااااااااااالة كما ت نفَّذ عمليات .  4اللجنة  ا قدمتتوالطلبات الالحقة اليت  2007 يف عام اجمللسللقرار الصاااااااااااادر عن وفقا 
د وأصااااااااااحا  وار الشااااااااااركاء يف املاسااااااااااتجابة ملتطلبات  ددة من وذلك حجم امليزانية، بغض النظر عن ، عير امشااااااااااللتقييم 

  كوّ م  يدة كمفهذه األخرية التقييم عندما تعترب عمليات  ذا النوع منيتم االضاااااااااااطالع  عالوة على ذلك، و املصااااااااااالحة. 
 ملتوسااااااااااااااط ب دعم يف اياأو التقييم جيري مكتاب فتئ وماا تقييم الربامج املواضاااااااااااااايعياة أو القطرياة. من مكوناات عملياات 

عمليات تغطية  توساااااايع نطاقالكفيلة بساااااابل السااااااتكشاااااااف التقييم يف امكتب رغب الساااااانة. وي عملية تقييم يف 40و 30
 .بالكاملالتقييم الالمركزية عمليات هذه بدال  من التقييم 

 
  الوكاالت األعضاااء بتتم باالشاارتاك تقييم إنسااانية مشاارتكة ب  الوكاالت، عمليات يف التقييم ويشااارك مكتب  -22
ة بإجراء عمليات فرق تقييم خارجيم تكليف ما يتعادة و . الساااتجابة اإلنساااانية املشااارتكة ب  الوكاالتلاللجنة الدائمة يف 

 ،شاااااااااااااارتكة ب  الوكاالتاملة نسااااااااااااااانياإلم تقييلعمليات الاللجنة التوجيهية التقييم بالتمثيل يف مكتب وحيظى هذه. التقييم 
 شاااااارتكةامل نسااااااانيةإلاتقييم عمليات الما يتعذر على غالبا  ونظرا إىل أنه .  تارةتقييم عمليات شااااااارك يف جمموعات إدارة يو 

برامج  ددة قييم تعادة عمليات ري فإ  مكتب التقييم جيلعمق، مبا يكفي من ااجلوانب القطاعية  ةتغطي ب  الوكاالت
 عمليات التقييم اإلنسانية املشرتكة ب  الوكاالت يف مرحلة االنتعاش.بعد  5القطاع

 
 احملتمل  ملسااااااااااااااتخااادم إطالع التعزيز  تااادابريالتقييم مكتاااب اعتماااد ،  تاملااااضاااااااااااااايساااااااااااااانت  خالل الفأخريا، و  -23

وجز فيها تقييم ليات التإعداد ملخصاااااات عن عم؛ هعلى اإلنرتنت وحتديث هموقعسااااا  التقييم من خالل: حتعلى عمليات 
بواسطة أشرطة رسائل العض بإعداد تقييم؛ عملية التقييم يف صفحت  لكل املنبثقة عن عمليات الرئيسية والنتائج الرسائل 
طاق مع أصحا  مشاركة واسعة النوسع؛ األجلمهور بالنسبة إىل اتقييم  ددة تعترب ذات أ ية انطالقا من عمليات فيديو 

وصااااايات صاااااحا  املصااااالحة ملناقشاااااة التقارير والتألحلقات عمل تنظيم عملية التقييم، و على امتداد املصااااالحة الرئيساااااي  
 التقييمعمليات عزيز فائدة تل بالتواصاااال اجلانب املتعلق  حتسااااملواصاااالة قد ترغب اللجنة يف تقدمي أي اقرتاح و . االواردة فيه
 التقييم. مكتب  هااليت جيري

  

                                        
 Procedures for financing the evaluation of initiatives funded"  إجراءات متويل تقييم املبادرات املمولة من املسا ات الطوعية را دإمت   4

by voluntary contributions"  مليات عع، ويتم أخذها بع  االعتبار على حنو متزايد يف ير ايف دليل دورة املش 2013الصادرة يف نوفمرب/تشرين الثاي
 ديدة.اجل صياغة املشاريع

 . تقييم الربامج القطريةاملتعلق بعمليات يف القسم الوارد  التفسريانظر   5
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 امللحق
 

 المقدمة إلى لجنة البرنامجذات الصلة التقييم والتقارير عمليات : 1الجدول 
 

 السااانوات/السااانة
 التي ستعرض التقييمعمليات دورة اللجنة و  التي أجريت فيها

 2017دورة ربيخ 
 ( 3منظمة في الحد من الفقر في الريف )الهدف الستراتيجي التقييم مسا مة  2016

 2017دورة خريف 
 (4ي تمكين نظم زراعية أكثر شمولا وكفاءة )الهدف الستراتيجي فمنظمة التقييم مسا مة  2016-2017
 ثارهآنظمة يف التكيف مع تغري املنا  والتخفيف من املتقييم مسا ة بشأ  تابعة املتقرير  2014-2015
 املوارد الطبيعيةة و ألغذية والزراعاملعارف املتعلقة بايف  نظمةاملتقييم مسا ة بشأ  تابعة املتقرير  2014-2015

 2018دورة ربيخ 
منظمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )الهدف التقييم مسا مة  2017

 (1الستراتيجي 
 ةالقطري ةمن تنفيذ إطار البرمجخلصة لدروس المستتقرير توليفي ل 2017
اساااااتخدامها و  املوارد الوراثية لألغذية والزراعةيف صاااااو   نظمةاملتابعة بشاااااأ  تقييم مساااااا ة املتقرير  2015-2016

 بشكل مستدام

 2018دورة خريف 
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية لتحقيق الزراعة المساااااااتدامة منظمة في التقييم مساااااااا مة  2017-2018

 ( 2)الهدف الستراتيجي 
بل العيى على الصااامود أمام الاملتقييم مساااا ة بشاااأ  تابعة املتقرير  2015-2016 وارث كنظمة يف زيادة قدرة سااا 

 (5)اهلدف االسرتاتيجي 

  2021-2019فرتة للالتقييم  لعمليات رشاديةاإل املتجددة العملخطة  

 2019 ربيخدورة 
 عمل المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين تقييم  2018
 جيةعمليات تقييم األ داف الستراتيمن خلصة الدروس المستللنتائج و تقرير توليفي  2018

 (3االسرتاتيجي  )اهلدفاحلد من الفقر يف الريف نظمة يف املتقييم مسا ة بشأ  تابعة املتقرير  2016-2017

 2019 خريفدورة 
 مواضيخ مختارة  بش  مسا مة المنظمة تقييم  2018-2019
 نظمة يف متك  نظم زراعية أكثر مشوال  وكفاءة )اهلدفاملتقييم مسااااااااااااااا ة بشااااااااااااااأ  تابعة املتقرير  2016-2017

 (4االسرتاتيجي 

 التقييمخطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات  2019-2021
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 البرامج القطريااااة وعمليااااات تقييم البرامج في البلاااادا  أو األناااااليم أو بااااالنسااااااااااابااااة تقييمعمليااااات : 2الجاااادول 
 تشير عالمة نجمة إلى عمليات التقييم التي تركز على برامج القدرة على الصمود( )إلى مجموعات من البلدا  

 
 احلالة/التوقيت عمليات التقييم 

 أفريقيا

 منجزة

 2015يف ديسمرب/كانو  األول  تنشر  بوركينا فاسو

 2016يف مايو/أيار  تنشر  * مجهورية أفريقيا الوسطى

 2016يف مايو/أيار  تنشر  الصومال *

 2016يف أغسطس/آ   تنشر  جنو  السودا  *

 2016يف نوفمرب/تشرين الثاي  ايتوقع نشره النيجر

 2016يف ديسمرب/كانو  األول ا توقع نشرهي كوت ديفوار

 يةجار 

 2016البعثة الرئيسية يف يوليو/متوز  نياتنزا

 ()أوال   2017يف  ايتوقع نشره 

 ةمقرر 

 (نيا  )ثا 2017 -( )رابعا   2016 نياكي

 ()ثالثا   2017 -( )أوال   2017 مالوي

 )قيد املناقشة( نياغي

 )قيد املناقشة( الكامريو 

  آسيا والمحيط الهادئ
 منجزة

 2015يف أكتوبر/تشرين األول  تنشر  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 2016يف ديسمرب/كانو  األول  ايتوقع نشره *الفلب 

 يةجار 

 ميامنار
 2016البعثة الرئيسية يف أكتوبر/تشرين األول 

 ()أوال   2017يف  ايتوقع نشره

 بنغالديى
 2016البعثة الرئيسية يف سبتمرب/أيلول 

 ()أوال   2017يف  ايتوقع نشره

 ةمقرر 

 ()ثالثا   2017 -( )رابعا   2016 باكستا 

 )قيد املناقشة( نيبال
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  أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 منجزة

 ()رابعا   2016يف  ايتوقع نشره دول شرق البحر الكارييب

 ()رابعا   2016يف  ايتوقع نشره ترينيداد وتوباغو

 ()رابعا   2016يف  ايتوقع نشره غيانا

 2016يف ديسمرب/كانو  األول  ايتوقع نشره غواتيماال

 يةجار 

 هندوراس
 2016البعثة الرئيسية يف أكتوبر/تشرين األول 

 ()أوال   2017يف  ايتوقع نشره

 ةمقرر 

 ()رابعا   2017 -( )أوال   2017 نيكاراغوا

 )قيد املناقشة( إكوادور

  الشرق األدنىو شمال أفريقيا 
 منجزة

 2016يف سبتمرب/أيلول  ايتوقع نشره اململكة العربية السعودية

 يةجار 

 الضفة الغربية وغزة
 2016البعثة الرئيسية يف أبريل/نيسا  

 ()رابعا   2016يف  ايتوقع نشره

 ةمقرر 

 ()ثالثا   2017 -( )رابعا   2016 مصر

 أوروبا وآسيا الوسطى

 منجزة

 2016يف ديسمرب/كانو  األول  ايتوقع نشره قريغيزستا 

 ةمقرر 

 (نيا  )ثا 2018 -)ثالثا( 2017 أذربيجا 

 
 أسبا  اختيار بعض عمليات تقييم الربامج القطرية املقررة

 
 برناجما  هذا البلد  نفذ يفاملنظمة ت أ  وجتدر اإلشااااااارة إىلمت اقرتاح هذا البلد من قبل ممثل املنظمة الذي ع ّ  مؤخرا.  :نياا كي

 ،. ويهدف التقييم2017صاااااااااياغة إطار الربجمة القطرية املقبل يف عام عملية  معقدا وكبريا، ومن شاااااااااأ  التقييم أ  يسااااااااااعد
 املستوى يف الربنامج، إىل إشراك احلكومة بشكل مكثف يف العملية.  ةرفيعالكومية احل شاركةالنظر إىل املب
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 هنج براجمي،مااااد اعتي نظرا إىل أ  املكتاااب القطري ينتقااال بااااجتااااه مت اقرتاح هاااذا البلاااد من قبااال املكتاااب اإلقليم :مالوي
. حيد األداءساااياق الربامج القطرية النموذجية املضاااطلع  ا يف إطار مبادرة تو سااايتي  فرصاااة لتحليل النتائج احملققة يف هذا و 
 .2018إطار الربجمة القطرية يف أبريل/نيسا  من املتوقع أ  ينتهي و 
 
 جلهات املاحنةيها اوجد فمن البلدا  املنخفضاااااااة الدخل اليت ال تو مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي. وه :نياغي

يد إمكانات آفاق  دودة لتعبئة املوارد. وميكن للتقييم أ  يوفر أساااااااسااااااا لتحدبيف الوقت احلايل ع تاليت تتم، و بشااااااكل كبري
 .2017طرية يف عام برنامج قطري. وسينتهي إطار الربجمة الق

 
اليا بصااااااااااااياغة يقوم ح ،الدخل ةمت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي. وهو بلد من البلدا  املتوسااااااااااااط :الكاميرو 

يد. للشااااااااراكة واالتصااااااااال. وميكن للتقييم أ  حيدد التوجه املسااااااااتقبلي هلذا النهج الرباجمي اجلد امج جديد باعتباره مكتبا  نبر 
 .2017جمة القطرية يف عام وسينتهي إطار الرب 

 
ذا البلد برنامج الوطنية يف باكستا . وهل مت اقرتاح هذا البلد من قبل وزير شؤو  األمن الغذائي الوطين والبحوث :باكستا 
ملسااتقبلي دراسااة التوجه اعلى أ  يساااعد ليس فقط املنظمة وإمنا أيضااا احلكومة من شااأنه هذا التقييم لذلك، فإ  و  ،معقد
 ج.للربنام

 
د وضااااااااااااااع قإطار الربجمة القطرية احلايل وجتدر اإلشااااااااااااااارة إىل أ  مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي.  :نيكاراغوا

لاادروس تحااديااد ابالربنااامج و اليت حققهااا اجنااازات اإلباااسااااااااااااااتعراض كبريا   اهناااك اهتمااامااإىل أ  باااالشاااااااااااااارتاك مع احلكومااة، و 
 .2017الربجمة املشرتكة يف املستقبل. وسيتم إعداد الربنامج اجلديد اعتبارا من منتصف عام لالسرتشاد  ا يف املستخلصة 

 
 يتمتع مبالم  ميكن أ  تسااااااااااااااتفيااااد من زيااااادة التعاااااو وهو مت اقرتاح هااااذا البلااااد من قباااال املكتااااب اإلقليمي.  :إكوادور

 2017 عام ديد مساااااار التعاو  يف املساااااتقبل يفمع املنظمة. وسااااايدعم التقييم ممثل املنظمة اجلديد واحلكومة اجلديدة يف حت
 خالل السنة األخرية من إطار الربامج القطرية احلايل. 

 
يف مطلع ينتهي سااااالقطرية احلايل  ةإطار الربجموجتدر اإلشااااارة إىل أ  مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي.  :مصااار
 طار الربجمة القطرية قد بدأت. وسااايتي  التقييم أسااااساااا يساااتند إليهوإىل أ  عملية التشااااور مع احلكومة بشاااأ  إ 2017عام 

 لتقييم التوجه االسرتاتيجي للربنامج يف خضم هذه العملية.مؤخرا ممثل املنظمة املع  
 

من خالل  ساااااايقوم هذا التقييم بتحليل النموذ  اجلديد للتعاو و مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي.  :أذربيجا 
دعم ممثل املنظمة اجلديد واحلكومة يف حتديد التوجه االسااااااارتاتيجي بالبلد، و يف تب الشاااااااراكة واالتصاااااااال الذي أنشااااااائ مك

 املستقبلي لربنامج الشراكة.

 


