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 موجز

 
  اليت حتّدث ملة الجمد احلالية للفرتة 2023-2021تتضممممممممن هذه الوثيقة ملة الجمد املتقدحة املقرتةة للفرتة ،

 .2019( اليت استجرضتها اللقنة عام PC 127/6الوثيقة ) 2020-2022

    تتضممممممن ملة عمليات التقييم اليت سمممممو  تسمممممتجرضمممممها اللقنة عمليات تقييم مواضممممميجية ملسممممما ات املنظمة
حتقيق أهدا  التنمية املسمممممممممتدامة وعمليات التقييم االسمممممممممرتاتيقية للقضمممممممممايا على مسمممممممممتو  املنظمة،  ا    ل  

جديد لربنامج االسمممممممتقابة  ح تقييم  سمممممممابقة. إضممممممماقة  إىل  ل ، ي قرت  اليت أوصمممممممل نا اللقنة   حورات   الجمليات
 والتجا  منها. 19-جلائحة كوقيد

  علىسمممنت  مرور  عن تقارير احلالة بجد ، قضمممال  2021وسمممو  يتم اقرتاح سمممياسمممة جديدة للتقييم ملناقشمممتها عام 
 سياسة.تنفيذ ال

  دمات التقييم الربنامج القلري وعمليات التقييم املتصمممممممممملة به  وم أيضمممممممممم اوتشمممممممممممد ملة عمد مكتب التقييم
املقدمة للربامج/املشاريع املمّولة من املسا ات اللوعية  وعمليات تقييم برامج اللوارئ والقدرة على الصموح  

املكمماتممب امليممدانيممة  واعنشمممممممممممممملممة لتجةية قممدرات التقييم الوطنيممة  والتجمماون مع وحعم عمليممات التقييم امليممدانيممة و 
 لتقييم املهين.شبكات ا

  تنظيم ةلقات عمد غري رمسية لجرض ومناقشة عمليات التقييم اليت مل تستجرضها اللقنة.ويقرتح املكتب 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

 إن اللقنة مدعوة إىل:
 واملصاحقة عليها 2023-2021للفرتة  قييمالتجليق على ملة الجمد املقرتةة لجمليات الت  
 املقرتةة واقرتاح املواضيع التجليق على ةلقات الجمد غري الرمسية. 
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 مقدمة -أوًل 

 2022-2020يممممة للفرتة رشممممممممممممممممماحتقييم   إطممممار ملممممة الجمممممد املتقممممدحة اإمكتممممب التقييم عمليممممات أجر   -1
( اليت واققمممممممل عليهممممممما اللقنمممممممة   حورعممممممما السممممممممممممممممممممابجمممممممة والجشممممممممممممممرين بجمممممممد املمممممممائمممممممة املنجقمممممممدة PC 127/6 )الوثيقمممممممة

للمنظمة  ةاالسمممممممممممممرتاتيقيكانة وكان اهلد  الرئيسممممممممممممم    ملة الجمد هذه النظر   امل. 2019 الثاين نوقمرب/تشمممممممممممممرين  
مع أهداقها االسممرتاتيقية وأطرها للرب ة القلرية، مع الرتكية على مسمما ات املنظمة   حتقيق  متشممي اومسمما اعا   النتائج 

اأهدا  التنمية املسمممممتدامة. وتجرض ا لة  م  بشمممممكد أوسمممممع إىل تقييم أحاا املنظمة والربامج عمليات التقييم اليت تر  أيضممممم 
 .2023-2021 لة الجمد للفرتة  حتديث اعلى مستويات خمتلفة. وتتضمن هذه الوثيقة 

ييم إجراا من امللحق(، خيلط مكتمممب التق 1ونمممد  تقمممدا عمليمممات التقييم إىل جلنمممة الربنمممامج )اجلمممدو   -2
عن عمليات التقييم االسرتاتيقية  قضال  ملسا ات املنظمة   حتقيق أهدا  التنمية املستدامة،  عمليات تقييم مواضيجية

تقييم نة الربنامج، وال سمممممميما عمليات بالنظر إىل القضممممممايا على مسممممممتو  املنظمة،  ا    ل  القضممممممايا اليت اقرتةتها جل
ما ب  بلدان اجلنوب، والجمد على مقاومة مضمممممممممممممماحات مقارها   روما، والتجاون    اليت توجدالتجاون ب  الوكاالت 

اامليكروبات. إضمممممممممممممماقة  إىل  ل ، تقرتح هذه ا لة   19-لربنامج االسممممممممممممممتقابة جلائحة كوقيدالوقل احلقيق     تقييم 
على املستو  تقارير احلالة عن تنفيذ سياسة التقييم اجلديدة والتقدم احملرز باجتاه تجةية استخدام التقييم لوالتجا  منها، و 
 سنت  على تنفيذ السياسة. رامليداين بجد مرو 

لغرض مسممماالة سمممو  يواصمممد مكتب التقييم إجراا عمليات تقييم عن مسممما ات املنظمة على املسمممتو  الوطين  -3
   2، ولتقدا املشممممممممممممورة للمنظمة وللبلد بشممممممممممممأن صممممممممممممياغة أطر الرب ة القلرية وتنفيذها )اجلدو  املجين لبلداملنظمة أمام ا

ر  عمليات التقييم مك أمكن بالتنسمممميق مع جهوح تقييم على نلا  املنظمة على املسممممتو  القلري،  امللحق(. وسممممو  جت 
  إطار االسممتقابة إىل مباحرة اعم  الجام لممم املتحدة من أجد إعاحة موضممجة منظومة اعمم املتحدة اإةائية. وسممو  

ايواصممممد مكتب التقييم  ضممممات أطر الرب ة القلرية وعمليات التقييم الذايت اليت جتريها املكاتب امليدانية، حعم اسممممتجرا أيضمممم 
 لتنمية املستدامة.ا اجلديدة للتجاون    ا  اعمم املتحدة أطروخباصة ة  تسرتشد نا صياغة 

السمممممممممياسمممممممممة احلالية، سمممممممممو  يواصمممممممممد مكتب التقييم إحارة عمليات التقييم النهائية للمشممممممممماريع املمّولة من  وقق او  -4
  امللحق، للربنامج الجامل /اإقليم   3مليون حوالر أمريك  )اجلدو   4اليت تكون ميةانياعا أكثر من و املسا ات اللوعية 

بجض عمليات تقييم  ، سممممممو  تتوىّل املكاتب امليدانية2020ر عام ا من أوامالرئيسمممممم  أو عمليات تقييم املشممممممروع(. وبدا  
 ، بدعم من مكتب التقييم.اواةد   بلد ا، مثد عمليات التقييم اليت تشمد املشاريع

ا من عمليممات التقييم املمّولممة من ا كبري  وتشمممممممممممممممممد عمليممات تقييم برامج اللوارئ والقممدرة على الصممممممممممممممموح جةا   -5
لقاعدة التمويد الكبرية ا اصممممممة نا. وند  إجراا عمليات التقييم هذه على لو قجا ، سمممممميما ا املسمممممما ات اللوعية نظر  

ا ومجايري خمتلفة، وضممع مكتب التقييم ملة تقييم منفصمملة بالتشمماور مع اإحارة الجليا وأصممحاب املصمملحة ق  أهنا تتلّلب هن  
   امللحق(. 4الرئيسي  )اجلدو  
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ا ورة نظام تقييم ميداين من مال  مواح توجيهية وحورات تدريبية خمصممممصممممة، وبدا  وسممممو  يدعم مكتب التقييم بل -6
يوقّر انتداب موظف  إىل اعقاليم ند  تجةية اسممممممممتخدام عمليات التقييم   البلدان واعقاليم و سمممممممميدعم ، 2021من عام 

 1جراا عمليات تقييم ميدانية.املساندة إ

إجياح قرص  إجراا عمليات تقييم مشرتكة، أو تجاونية أو على نلا  املنظومة. يسجى مكتب التقييم إىل وسو   -7
وهلذه الغاية، يجمد مكتب التقييم بصممممممورة ناشمممممملة، من مال  قريق اعمم املتحدة املجين بالتقييم، مع مكتب اعم  الجام 

)شمممبكة التقييم املشمممرتكة ب  منظمة التجاون عن مكاتب التقييم   الوكاالت الثنائية  قضمممال  لممم املتحدة لتنسممميق التنمية، 
اوالتنمية   امليدان االقتصممماحي وجلنة املسممماعدة اإةائية(. ويتجاون  مع اجلماعات والكيانات املجنية بالتقييم اإنسممماين  أيضممم 

يم   البلدان اليت   اللقنة الدائمة املشمممممممممممرتكة ب  الوكاالت، ومع شمممممممممممبكات التقييم الوطنية واإقليمية لتجةية قدرات التقي
إطار عمد اعمم املتحدة كاليت جيريها   ،منظومة اعمم املتحدة نلا على  القلرية عمليات التقييم  ل  يشمممممممممدو تغليها. 

ا، إةا للتجاون    ا  التنمية املسمممتدامة عمليات التقييم اإنسممماين املشمممرتكة والجاملية على نلا  املنظومة اليت يقرتةها  أيضممم 
 جام لممم املتحدة.اعم  ال

جمليممات التقييم اليت تجمما  اعولويممة لمكتممب التقييم  أعلىا  لر إثقمما  جممدو  أعممما  جلنممة الربنممامج، وتالقيمم   -8
قنة إجراا مراقبة واسمممممجة وتوقري اليت تسمممممم  للّ اكة، وبرامج التجاون الفين( و اسمممممرتاتيقيات الشمممممر  مثال  املسمممممائد امل سمممممسمممممية )

 19-، املسممممما ة   أهدا  التنمية املسمممممتدامة، وبرنامج االسمممممتقابة جلائحة كوقيدمثال  للمنظمة )التوجيهات االسمممممرتاتيقية 
 والتجا  منها(.

ا من عمليات التقييم ويضممممممممممممممع منتقات مجرقية مثد موجةات التقييم ري مكتب التقييم عدح  و  الوقل  اته، جي   -9
ولك  تتمكن مجيع اجلهات اعغذية والةراعة بصمممممممورة عامة. اليت قد تكون هامة ععضممممممماا جلنة الربنامج وععضممممممماا منظمة 

بصممممممممممورة قجالة، يقرتح مكتب التقييم بدا تنظيم ةلقات عمد حورية غري رمسية  اسممممممممممتخدامها جمليات التقييم هذهاملهتمة ب
التقييم  جملياتب يتجلقأي اقرتاح بلجرض هذه التقارير، وتوقري ةّية للنقاش. و  هذا ا صمممممممممممممموص، يرّةب مكتب التقييم 

ا  امللحق. وي رّةب  4و 3، 2اليت سممممممو  ت قّدم إىل ةلقات الجمد الوارحة   اجلداو   باالقرتاةات بشممممممأن شممممممكد  أيضمممممم 
 ةلقات الجمد.

 

 البرنامج المقترح لعمليات التقييم -اثانيً 

 عمليات التقييم املقدمة إىل اعجهةة الرئاسية -ألف

يتجلق بجمليات التقييم املواضمممممميجية ملسمممممما ات املنظمة   أهدا  التنمية املسممممممتدامة، سممممممو  يقّدم مكتب    ما -10
من أهدا  التنمية املستدامة بشأن القضاا على اجلوع إىل الدورة احلالية. و  الفرتة  2التقييم اجلةا الثاين من تقييم اهلد  

قييم ا اصمممممممة بأهدا  التنمية املسمممممممتدامة الباقية، واليت تضمممممممللع ، سمممممممو  يقّدم مكتب التقييم عمليات الت2021-2023
 كانة بارزةاملوارح اللبيجية لكوهنا مل حتظ   جوانباليت تشمممممد اعهدا   مع إسممممناح اعولوية إىل املنظمة بدور رياحي قيها،

بشمممأن املياه النظيفة  6اهلد  بشمممأن تغري املناو، و  13وال سممميما: اهلد   مال  التقييمات املواضممميجية اليت أجريل م مر ا،
بشأن االستهالك واإنتاج  12بشأن احلياة   الرّب واهلد   15واهلد   اا،بشأن احلياة حتل امل 14واإصحاح، واهلد  

                                                      
 .PC 128/6ملةيد من التفاصيد، ي رجى االّطالع على الوثيقة   1
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بشأن املساواة ب   5)اهلد   رئيس  قيها حور لمنظمةلاملستدام . وسو  تليها عمليات التقييم ا اصة باعهدا  اليت 
وباعمص،  بشمممممأن القضممممماا على الفقر(، اليت سمممممو  يتم إحراجها   التحديم التا   لة الجمد. 1اجلنسممممم ، واهلد  

  تأثري  أوىف ان  متجّ يتي    وجب توقيل من أهدا  التنمية املسممممممممممتدامة 1مسمممممممممما ة املنظمة   حتقيق اهلد   تقييم تميسمممممممممم
ا بيد.ك  ،مباحرات املدير الجام   مباحرة الجمد يد 

سمممممممو  يقّدم قعمليات التقييم اليت تبحم   القضمممممممايا االسمممممممرتاتيقية على مسمممممممتو  املنظمة، وأّما بالنسمممممممبة إىل  -11
مكتب التقييم إىل الدورة احلالية عمليات التقييم ا اصمممممة بربنامج التجاون الفين واالسمممممرتاتيقية لشمممممراكة ااتمع املدين. وأّما 

مقارها  اليت توجدمقاومة مضاحات امليكروبات، والتقييم املشرتك للتجاون ب  الوكاالت     ا تقييم حور املنظمة وعملها 
أوصل نا اللقنة أو اقرتةتها، قسو  تقّدم على  وه  عمليات تقييم -  روما، وتقييم التجاون   ما ب  بلدان اجلنوب

 )الربيع(.  2022)ا ريف( و 2021)الربيع(، و 2021التوا  عام 

 لربنممامج املنظمممة لالسممممممممممممممتقممابممة جلممائحممة  الوقممل احلقيق    ا إجراا تقييملمم ، اقرتةممل ملممة الجمممد م مر  كممذ -12
يرم   )ا ريف( 2021هناية عام  لو اللقنةينّفذ على مراةد. ويةمع املكتب رقع تقرير إىل سممممممممم والتجا  منها، 19-كوقيد

  الجامل  والقلري. يالتنسيق على املستو ا اصة بو  يةوانب التشغيلاجلإىل توثيق التقدم احملرز والدروس املستفاحة، والنظر   
ا، مال     تقييم النتائج احملققة هدقه لة الجمد، إىل اقرتاح تقرير ثان  ةالتحديم التالي عملية وقد يذهب املكتب أيضممممممم 

تلور الوضمممع  حبسمممب ل مناسمممبأن يقدم التقرير   وقو املسممما ة   التجا  مال  منتصمممف املدة على املسمممتو  القلري، 
  مال  اجلائحة. 

، يقرتح 2021  ربيع عام  نجقدةمال  الدورة امل سممممممممتناق   أعقاب اقرتاح سممممممممياسممممممممة تقييم جديدة للمنظمة و  -13
تنفيذ سمممممممياسمممممممة التقييم اجلديدة والتقدم احملرز على صمممممممجيد اسمممممممتخدام التقييم على  بشمممممممأن الةاحل عن تقاريراملكتب تقدا 

 على تنفيذ السياسة. تقريب ا )الربيع( بجد مرور سنت  2023املستو  امليداين عام 

. 2023-2021  امللحق ملة التقييم املقرتةة اليت سممممممممممممممو  تقّدم إىل جلنة الربنامج للفرتة  1يجرض اجلدو  و  -14
ااض اإةاطة، يتضمممن اجلدو  وعغر  تقارير متابجة عمليات التقييم السممابقة اليت سممو  ترقجها اإحارة بجد سممنت  من  أيضمم 

 تنفيذ اإجرااات الوارحة   رحوح اإحارة  ات الصلة.

 عمليات تقييم الربامج القلرية -باا

، باعتبارها 2018-2016عمليات تقييم على املسمممممممممتو  القلري   الفرتة  8إىل  6أجر  مكتب التقييم ما ب   -15
اإجنازات وحتديد الدروس املستفاحة  آلية تتي  املساالة للبلدان اععضاا وسكاهنا، وبوصفها قرصة  لتوثيق النتائج، وإظهار

 لتلبيقها   املستقبد.

املكاتب اإقليمية والقلرية. ومن الناةية املبدئية، يتم امتيار وجتري بلورة ا لة للتقييم القلري بالتشمممممممممممممماور مع  -16
الجوامد اعمر  اليت ت راعى مال  املشاورات: اع ية تشمد البلدان مال  السنة اعمرية من تنفيذ إطار الرب ة القلرية. و 

لتقييم كا    والربامج القائمة    االسمممممممرتاتيقية للربنامج من وجهة نظر املكتب اإقليم ، والربامج القلرية اليت ال  ضمممممممع
البلدان  ات االةتياجات الجالية لدعم املنظمة  وجدو  التقييم باعتباره أةد املدمالت لبلورة اجتاه اسممممممممممممممرتاتيق  جديد 
للربنامج، كما   البلدان اليت يكون لديها إحارة ةكومية جديدة أو البلدان اليت تكون   طور إنشمممممماا إطار اعمم املتحدة 
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ا للظرو  املتغرية   كد بلد، يتم التأكيد على عمليات لتنمية املسممممممممممممممتدامة على نلا  املنظومة. ونظر  للتجاون    ا  ا
   امللحق ا لة لجمليات التقييم القلرية ةسب صيغتها احلالية. 2التقييم القلرية بصورة عامة قبد سنة. وترح   اجلدو  

التقييم مع املكاتب اإقليمية ملناقشمممممة طرائق توقري مدمات التقييم للمكاتب إضممممماقة  إىل  ل ، يتواصمممممد مكتب  -17
 امليدانية املهتمة بإجراا عمليات تقييم  ايت أو استجراض برا ها القلرية.

 عمليات تقييم الربامج/املشاريع املمولة من املسا ات اللوعية -جيم

ا واملشاريع املمولة من املسا ات اللوعية ويضمن جوحعا متاشي  يتوىل مكتب التقييم إحارة عمليات تقييم الربامج  -18
 تقييم ا 39، أجر  مكتب التقييم 2019،  ا    ل  عمليات التقييم املرّةلة من عام 2020مع السممممممممممممممياسممممممممممممممة. و  عام 

ا( ضممممممممممن نلاقات عاملية، وإقليمية ووطنية. وه  تشممممممممممد عمليات تقييم منقة   تقييم ا 18ا وجاري   تقييم ا 31للمشممممممممماريع )
من أجد التغذية، واعمن الغذائ  والقدرة على الصممممموح لصممممنع القرارات  وا لو  املجلومات الربامج املتجدحة البلدان مثد 

اعمن الغذائ  الوطين  التوجيهية اللوعية للحوكمة املسممممممممممم ولة حليازة اعراضممممممممممم ، ومصمممممممممممايد اعمساك والغابات   سممممممممممميا  
عمليات تقييم بجض الربامج أو املشممممممممممماريع  مللحق  ا 3اجلدو  والتهديدات الوبائية املسمممممممممممتقدة )املرةلة الثانية(. ويجرض 
 ا واملقرر إجراؤها   املستقبد القريب.ا، واجلارية ةالي  الكبرية املمّولة من املسا ات اللوعية اليت أ جنةت م مر  

إزاا عمليات تقييم الربامج/املشممممممممماريع بسمممممممممبب  قهوهن   ّجب على مكتب التقييم تجديد ملته، تو 2020و  عام  -19
مع قر  املشممممماريع واجلهات املالة وتجاون مجها لتحديد كيفية مجاجلة التأمري  تشممممماور املكتب. بالفجد، 19-جائحة كوقيد
مراججة مواعيد التقييم، والجمليات والنهج  قضممممممممممممممد وجه. ولذا، مّتللتحديات النامجة عن اجلائحة على أوالتصممممممممممممممدي ل

واالمتصمماصممات املتصمملة به حبيم تتكيف مع هذه التحديات. على سممبيد املثا ، جر  متديد الجديد من املشمماريع بسممبب 
اجلائحة، اعمر الذي أقضمممممى إىل تأجيد عمليات التقييم. كما أن القيوح املفروضمممممة على احلركة أّحت إىل تغيريات   طريقة 

 راا عمليات التقييم.إج

ويرح   اجلدو  أحناه الجدح املتوقع لجمليات تقييم الربامج/املشمماريع املمّولة من املسمما ات اللوعية. ومن اعرج   -20
ا من ، بسممممبب تلور اجلائحة. كذل ، بدا  2021أنه سممممو  يتوجب تجديد اعرقام املتوقجة، وخباصممممة اعرقام املتصمممملة بجام 

  تتوىّل املكاتب اإقليمية، واإقليمية الفرعية والقلرية إحارة بجض عمليات تقييم املشممممماريع بدعم ، سمممممو 2020أوامر عام 
 مكتب التقييم،   إطار جهوح املنظمة لتجةية قدرات التقييم على املستو  امليداين.

 
 2021-2020عمليات تقييم البرامج/المشاريع المقررة للفترة 

 مقررة جارية منجزة المجموع 
2020 57 18 31 8 
2021 70 - 3 67 

 
 عمليات تقييم برنامج اللوارئ والقدرة على الصموح -حا 

يغل  برنامج اللوارئ والقدرة على الصمممموح للمنظمة أكثر من نصمممف برا ها امليدانية ويسممماهم إىل ةّد كبري    -21
يساهم تقييم برامج اللوارئ والقدرة على الصموح ةساب اعمانة الذي ميّو  عمليات تقييم املسا ات اللوعية. وبالتا ، 

 للمنظمة   املساالة اإمجالية للمنظمة وملة التجّلم.
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وت قّدم املساعدة اإنسانية عاحة ضمن قيوح لوجستية وزمنية صارمة، واعمر سيان بالنسبة إىل أنشلة التقييم.  -22
ا احئ اإنسمممممممانية، وتلبق مجايري تقييم  ات أبجاح خمتلفة، بدا  ا للمبا ماصممممممم  وينبغ  أن تو  عمليات التقييم هذه اهتمام  

من مال  النظر   مالامة اإجرااات   ظّد احلاالت اعمنية السائدة،  مثال   -من املجايري امللبقة على املشاريع اإةائية
 إىل تلبيق مبدأ ررين، وصوال  ومحاية السكان الضجفاا   ةاالت اعزمة، وتوقري الدعم غري املنحاز جلميع السكان املتض

ات طابع لوجسممميت بشمممكد رئيسممم    تكونحتديات غري متوقجة،  أيضممم اا ما تواجه عمليات التقييم هذه "ال أ ية". وغالب  
ا من مدراا التقييم لتنفيذ أو أمين، وتتللب بالتا  مربة  حمدحة لتصممممممممممميمها وتنفيذها. لذا، شممممممممممّكد مكتب التقييم قريق  

  امللحق. وتتألف ا لة من  4ملة منفصممممممملة لجمليات تقييم برنامج اللوارئ والقدرة على الصمممممممموح، ترح   اجلدو  
ّمع املشممممممممممماريع اليت تجا  اعزمة  اعا(، ومواضممممممممممميجية، و  الوقل احلقيق  ومشمممممممممممرتكة ب   عمليات تقييم للمقموعة )جت 

 الوكاالت.

تيار مواضممميع التقييم، تسمممجى ا لة إىل ضممممان تغلية مجيع الربامج الكبرية املجنية باللوارئ والقدرة على عند امو  -23
الصمممممممموح اليت ت نّفذ اسمممممممتقابة  لمزمات، وخباصمممممممة الربامج اليت أعلنل اللقنة الدائمة املشمممممممرتكة ب  الوكاالت أهنا عمليات 

ل ، ترح   ا لة بجض عمليات التقييم على املسمممممتو  القلري ةيم لتوسممممميع النلا  والتةمل نا املنظمة. إضممممماقة  إىل  
 يكون عمد املنظمة  ا طابع طارئ   مجظمه.

ومكتب التقييم عضممممممممو ناشممممممممط   ااموعات املجنية بالتوجيه واإحارة   عمليات التقييم اإنسمممممممماين املشممممممممرتك ب   -24
ت اعمم املتحدة ومع أعضمممممممممممممماا آمرين مارج منظومة اعمم الوكاالت، ويتجهد بإجراا عمليات تقييم مشمممممممممممممرتكة مع وكاال

 املتحدة.

لدور املنظمة وعملها على  امواضممميجي   تقييم اوتضمممم عمليات التقييم اجلارية لربامج اللوارئ والقدرة على الصمممموح  -25
  الوقل  تقييم اصممجيد الرتابط القائم ب  الجمد اإنسمماين والتنمية والسممالم  واسممتقابة  لللب املدير الجام للمنظمة، تضممّم 

، من املتوقع إجراا عمليات تقييم لربامج القدرة على 2022-2021احلقيق  لالسممممممممممممممتقابة للقراح الصممممممممممممممحراوي. وللفرتة 
ورية الكونغو الدميوقراطية وجنوب السمممممممممممممموحان، مع عمليات تقييم مواضمممممممممممممميج  لجمد املنظمة    ا  الصممممممممممممممموح   مجه

   امللحق. 4التحويالت النقدية والنقد اإضا ، وعملها على اهلقرة القسرية. وترح ا لة الكاملة   اجلدو  
 

 األنشطة األخرى لمكتب التقييم  -اثالثً 

تمكن من االضمملالع بواليته وتجظيم يا من اعنشمملة لتقييم، ينّفذ مكتب التقييم عدح  إضمماقة  إىل إجراا عمليات  -26
 مسا ته   حتقيق أهدا  املنظمة واعسرة الدولية.

 التجاون من مال  قريق اعمم املتحدة املجين بالتقييم -هاا

ا عضممممممو   57مكتب التقييم عضممممممو  ناشممممممط   قريق اعمم املتحدة املجين بالتقييم الذي جيمع ب  تقييم وظائف  -27
( تجةية 2( وضمممممع القواعد، واملجايري والتوجيهات املهنية واحلفاه عليها  )1ومنظمة مراقبة. وأهدا  الفريق ه  التالية: )

، 2020ياسممممممممات والجمد التشممممممممغيل  من مال  التقييم. و  عام التأثري على صممممممممنع السممممممممو ( 3اللابع املهين والقدرات  )
سممممماهم مكتب التقييم   تنظيم أسمممممبوع التقييم السمممممنوي الذي ينظمه الفريق، وقد ع قد بشمممممكد اقرتاضممممم  للمرة اعوىل، 

ات، وشممارك قيه. كذل ، شممارك مكتب التقييم   ترأس الجديد من  موعات الجمد املشممرتكة ب  الوكاالت ومن املباحر 
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وسمممممممماهم   تنظيم منتد  الشممممممممراكة اعو  ب  قريق اعمم املتحدة املجين بالتقييم وشممممممممبكة التقييم املشممممممممرتكة ب  منظمة 
التجاون والتنمية   امليدان االقتصاحي وجلنة املساعدة اإةائية، الذي عّةز الجالقات ب  أعضاا الفريق ومكاتب التقييم 

 لد  الوكاالت املالة الثنائية.

ا لفريق اعمم املتحمممدة املجين بمممالتقييم للفرتة ، مّت انتخممماب ممممدير مكتمممب التقييم رئيسمممممممممممممممم  2020و  ممممارس/آ ار  -28
ومن املتوقع أن ميارس القياحة ويشممممممارك على لو اسممممممتباق    عمد الشممممممبكة املشممممممرتكة ب  الوكاالت. و   2020-2022
واضيع مثد    موعات عمد مشرتكة ب  الوكاالت مجنية   املشاركة، سو  يواصد مكتب التقييم 2021-2020الفرتة 

طر  التقييم  واسمممتجراضمممات اعقران  وةقو  اإنسمممان واملسممماواة ب  اجلنسممم   وتنمية القدرات  وقدرات التقييم الوطنية  
للتجاون    ا  التنمية وتقييم تأثري السممياسممات  وعمليات التقييم على نلا  املنظومة وعمليات تقييم أطر اعمم املتحدة 

 املستدامة على املستو  القلري.

 التجاون مع شبكات أمر  مجنية بالتقييم -واو

ىل التجاون مع قريق اعمم املتحدة املجين بالتقييم، سمممممممممماهم مكتب التقييم   عمد االئتال  الجامل  إباالسممممممممممتناح  -29
 الوكمماالت احلكوميممة الوطنيممة، ومنظمممات اعمم املتحممدة ، الممذي يتممألف من وةممدات التقييم  192-لتقييم جممائحممة كوقيممد

وامل سممممممممممممممسممممممممممممممات املتجدحة اعطرا . ويرم  االئتال  إىل توقري أحّلة موثوقة ليسممممممممممممممرتشممممممممممممممد نا التجاون الدو  الذي يدعم 
م والتجا  منها   البلدان النامية،  ا يسمممممممممممممماعد   احلرص على أن يت 19-االسممممممممممممممتقابات غري السممممممممممممممريرية جلائحة كوقيد

اسممممممممممتخالص الدروس وأن تف  اعسممممممممممرة اإةائية الجاملية بوعوحها. كذل ، سمممممممممماهم مكتب التقييم، مع مكاتب التقييم   
مقارها   روما واععضمماا املهتم    جلنة املسمماعدة اإةائية التابجة ملنظمة التجاون والتنمية   امليدان  اليت توجدالوكاالت 

"، اليت 19-االقتصممممممماحي،   بلورة مذكرة الدروس املسمممممممتخلصمممممممة بجنوان "االسمممممممتقابة لممن الغذائ  مال  جائحة كوقيد
 . 2020ي انجقد   يونيو/ةةيران ع رضل على اجتماع وزراا التجاون    ا  التنمية الذ

 تنمية القدرات الوطنية    ا  التقييم -يزا

الكيممانممات   املنظومممة اإةممائيممة لممم  69/237، حعممل اجلمجيممة الجممامممة لممم املتحممدة   قرارهمما 2014  عممام  -30
، من 2030ا  لة التنمية قلري. وحتقيق  املتحدة إىل تجةية قدراعا الوطنية لتقييم اعنشمممملة    ا  التنمية على الصممممجيد ال

اعسمماسمم  أن تتمتع امل سممسممات الوطنية بالقدرة على تقييم مسمما ات السممياسممات والربامج الوطنية   بلوة أهدا  التنمية 
املسمممممممممممتدامة. وهلذه الغاية، حعم مكتب التقييم تجةية قدرات التقييم لد  النظراا الوطني  من مال  عمله على الصمممممممممممجيد 

 .EvalForwardرسات املشرتكة القلري    ا  التقييم و موعة املما

كبرية إشمممممراك مقّيم  وأصمممممحاب مصممممملحة وطني  كأعضممممماا     اعلى سمممممبيد املثا ، بذ  مكتب التقييم جهوح   -31
الفريق، أو مسممممممتشممممممارين أو ملّلج  على اعمور   عمله    ا  التقييم. وقد عّةز  ل  أ ية عمليات التقييم من مال  

جهات النظر احمللية، ووّطد قدرات التقييم اليت ميكن االعتماح عليها   املسممممتقبد. وأصممممبحل تجظيم اسممممتخدام املجار  وو 
ا النتشممار اجلائحة، اّا أّح  إىل اسممتخدام أكرب أ ية هذه املكاسممب ظاهرة    ظد القيوح املفروضممة على السممفر الدو  نظر  

 للقدرات الوطنية    ا  التقييم.

                                                      
2 https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
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 ةنمياملجنية بتقييم الةراعة، واعمن الغذائ  والت EvalForwardمارسممممممممممممممات املشممممممممممممممرتكة  موعة املكذل ، قإن  -32
، واليت حتظى بدعم مشممممممممممممممرتك من مكاتب التقييم   منظمة اعغذية والةراعة، والصممممممممممممممندو  الدو  للتنمية الةراعية الريفية

، شمممّكلل قناة  هامة أمر  لتنمية ثقاقة وقدرات التقييم   صمممفو  املمارسممم    2018وبرنامج اعغذية الجامل  منذ عام 
 900البلدان النامية. وإ  تقوم ااموعة بتيسممممري التباحالت ةو  املجرقة، وبالتوعية وإقامة الشممممبكات، قه  تضممممم أكثر من 

ا 98مقّيم، وصانع قرار وأكاحمي      ، والفرنسية واإسبانية.، وتقدم مدماعا باللغات اإنكليةيةبلد 

ويجتةم مكتب التقييم تجةية جهوحه لتنمية القدرات الوطنية    ا  التقييم، عن طريق مواصلة الجمد مع مقيم   -33
ا. وميكن أن ينّفذ مكتب التقييم EvalForwardوأصممحاب مصمملحة وطني ، وحعم  مشمماريع مسممتهدقة لالسممتقابة  أيضمم 

نها النظراا الوطنيون. وسو  ت بذ  هذه اجلهوح بالتآزر مع جهوح املنظمة لتجةية وظيفة التقييم إىل االةتياجات اليت يجرّب ع
 امليداين لديها.

 تباح  املجرقة وتجةية احلوار -االتصاالت -ةاا

ا   عمد مكتب التقييم. قاالتصممممممماالت الفجالة تتللب توقري ا رئيسمممممممي  تشمممممممكد االتصممممممماالت وتباح  املجرقة مكون   -34
ا منها. وتسممم  املجلومات الصممحيحة   الوقل الصممحي  وبالشممكد الصممحي  للقمهور الصممحي ، وتجةية احلوارات انلالق  

 باّطالع اجلمهور اعوسع على نتائج التقييم، وتساهم   تجةية استخدامها لتصميم أنشلة املنظمة وتنفيذها. أيض ا

تجةية قائدة عمليات التقييم اليت جيريها وبروزها. وه  توقر الت ملكتب التقييم إىل وترم  اسممممممممممممرتاتيقية االتصمممممممممممما -35
ّدح اعهدا  و االت الجمد  ات اعولوية للسمممممممممنوات حتاملباحئ اليت يسمممممممممتند إليها عمد املكتب    ا  االتصممممممممماالت، و 

إجراا املقبلة، وه  تتضممممممن وضمممممع ملو  توجيهية لتجةية النهج املنتظمة للتواصمممممد مع أصمممممحاب املصممممملحة مال  عملية 
تقييم، وحتديد الللبات على منتقات املجرقة من قبيد التقارير املوجةة، وتنظيم اعةداث أو ةلقات الجمد ا اصة بالتجّلم 
وتباح  املجرقة. إضمممممممممممممماقة  إىل  ل ، ينوي مكتب التقييم حتسمممممممممممممم  ةضمممممممممممممموره اإلكرتوين من مال  حتديم وتلوير موقجه 

 اعسهد احلصو  على تقارير التقييم واالستنتاجات واستخدامها.اإلكرتوين على لو أكرب حبيم يصب  من 
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 الملحق

 عمليات التقييم والتقارير المرتبطة بها الخاصة بلجنة البرنامج :1الجدول 

سنة )سنوات( إجراء  دورة اللجنة وعمليات التقييم الواجب تقديمها
 التقييم

  2020 عام دورة الخريف
 2020 - 2019  ربنامج التجاون الفين للمنظمةل بالوقل احلقيق تقييم 

تقييم حور املنظمة ومكانتها   منظومة اعمم املتحدة   ما يتجلق بتوقري الدعم للقضاا 
 (2على اجلوع )هد  التنمية املستدامة 

2019 - 2020 

 2020 - 2019 ااتمع املدين معتقييم اسرتاتيقية منظمة اعغذية والةراعة ا اصة بالشراكة 

  2023-2021ية لجمليات التقييم للفرتة رشاحملة الجمد املتقدحة اإ

تقرير متابجة تقييم مسا ة منظمة اعغذية والةراعة   اإحارة املتكاملة للموارح اللبيجية من 
 (2 االسرتاتيق د  اهلأجد الةراعة املستدامة )

 

  2021 عام الربيعدورة 

( 13تقييم حعم منظمة اعغذية والةراعة لإلجرااات املتصلة باملناو )هد  التنمية املستدامة 
  منظمة اعغذية والةراعة ا اصة بتغري املناووتنفيذ اسرتاتيقية 

2020 - 2021 

 2021 - 2020 حور منظمة اعغذية والةراعة وحورها    ا  مقاومة مضاحات امليكروبات تقييم

  لوضع سياسة تقييم جديدة ملنظمة اعغذية والةراعةاقرتاح 

  منظمة اعغذية والةراعة    ا  التغذيةتقرير متابجة تقييم اسرتاتيقية 

  منظمة اعغذية والةراعة    ا  املساواة ب  اجلنس تقرير متابجة تقييم عمد 

  2021دورة الخريف عام 

 2021 - 2020 والتجا  منها 19-االستقابة جلائحة كوقيدتقييم برنامج املنظمة    ا  

 2021 - 2020 مقارها   روما اليت توجدالتقييم املشرتك للتجاون ب  الوكاالت 

  ملة الجمد املتقدحة اإرشاحية لجمليات التقييم )حتديم(

  تقرير متابجة تقييم إطار النتائج االسرتاتيق  ملنظمة اعغذية والةراعة

تقرير متابجة تقييم اسرتاتيقية منظمة اعغذية والةراعة بشأن االسرتاتيقيات مع القلاع 
 ا اص

 

  2022دورة الربيع عام 

 2022 - 2021 (6تقييم حعم منظمة اعغذية والةراعة للمياه النظيفة واإصحاح )هد  التنمية املستدامة 

 2022 - 2021 اعغذية والةراعةتقييم التجاون   ما ب  بلدان اجلنوب ملنظمة 
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  (2تقرير متابجة تقييم حعم املنظمة للقضاا التام على اجلوع )هد  التنمية املستدامة 

  تقرير متابجة تقييم عمد املنظمة    ا  اإةصااات  
  2022دورة الخريف عام 

 2022 - 2021 (15)هد  التنمية املستدامة منظمة اعغذية والةراعة للحياة   الرّب حعم تقييم 

 2022 - 2021 (14)هد  التنمية املستدامة منظمة اعغذية والةراعة للحياة حتل املاا حعم تقييم 

  2025-2023ملة الجمد املتقدحة اإرشاحية لجمليات التقييم للفرتة 

ا منظومة اعمم املتحدة حعم  تقرير متابجة تقييم حور منظمة اعغذية والةراعة ومكانتها   
 (2للقضاا التام على اجلوع )هد  التنمية املستدامة 

 

  تقرير متابجة تقييم برنامج التجاون الفين ملنظمة اعغذية والةراعة

  تقرير متابجة تقييم اسرتاتيقية منظمة اعغذية والةراعة بشأن الشراكة مع ااتمع املدين

  2023دورة الربيع عام 

 2023 - 2022 (12تقييم حعم املنظمة لالستهالك واإنتاج املستدام  )هد  التنمية املستدامة 

تنفيذ سياسة التقييم اجلديدة للمنظمة والتقدم احملرز على صجيد استخدام التقييم على 
 املستو  امليداين

 

والةراعة لإلجرااات املتصلة باملناو )هد  التنمية منظمة اعغذية تقرير متابجة تقييم حعم 
 منظمة اعغذية والةراعة ا اصة بتغري املناو ( وتنفيذ اسرتاتيقية13املستدامة 
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 عمليات تقييم البرامج القطرية وعمليات التقييم المتصلة بها :2الجدول 
 من البلدانيتضمن اجلدو  عمليات التقييم اليت جتري   اعقاليم أو اموعة 

 تاريخ النشر المتوقع عنوان التقييم وحالته
 أفريقيا
 منجز

 2020 تقييم الربنامج القلري عوغندا

 2020 تقييم الربنامج القلري لسرياليون

 2020 تقييم الربنامج القلري إثيوبيا

  جار  

وحعم من مكتب  استجراض إطار الرب ة القلرية إريرتيا )الذي أجراه املكتب القلري بتوجيه
 التقييم(

2021 

 مقرر
 2021 تقييم الربنامج القلري لتشاح

 آسيا والمحيط الهادئ
 منجز

 2020 تقييم الربنامج القلري إندونيسيا

 جار  
 2021 تقييم الربنامج القلري عقغانستان

 2021 تقييم الربنامج املتجدح البلدان جلةر احمليط اهلاحئ

  مقرر

 2022 الربنامج القلري إيرانتقييم 

 2022 تقييم الربنامج القلري لنيبا 

 2023 تقييم الربنامج القلري للفلب 

 الشرق األدنى
 منجز

 2020 تقييم الربنامج القلري للبنان

 2020 تقييم الربنامج القلري لتونس

 2020 تقييم الربنامج القلري للقمهورية الجربية السورية

 2020 اإقليم  الفرع  لشما  أقريقياتقييم املكتب 
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 جار  
 2021 تقييم الربنامج القلري للمغرب

 2021 تقييم الربنامج القلري للسوحان

 مقرر
 2021/2022 مرحنل تقييم الربنامج القلري

 2021/2022 تقييم الربنامج القلري ملوريتانيا

 2022/2023 تقييم املكتب اإقليم  الفرع  لبلدان ا ليج

 2022/2023 تقييم الربنامج القلري للمملكة الجربية السجوحية

 2023/2024 تقييم الربنامج القلري للجرا 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 منجز

 2020 تقييم الربنامج القلري لكولومبيا

  جار  

 2021 تقييم املكتب اإقليم  عمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 مقرر
 2021 تقييم الربنامج القلري لغواتيماال

 2021 تقييم املكتب اإقليم  الفرع  للبحر الكارييب

 2022 للقمهورية الدومينيكية تقييم الربنامج القلري

 2022 تقييم الربنامج القلري لبوليفيا

 2023 تقييم الربنامج القلري لرباغواي

 2023  تقييم الربنامج القلري للسلفاحور

 أوروبا وآسيا الوسطى
 منجز

 2020  تقييم الربنامج القلري عرمينيا

  جار  

 2021 تقييم الربنامج القلري ملولدوقا

 مقرر
 2021 تقييم الربنامج القلري لصربيا

 2022 تقييم الربنامج القلري عوزبكستان

 2023 تقييم الربنامج القلري ع ربيقان
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 العالمية/اإلقليمية المختارة أو عمليات تقييم المشاريعالبرامج  :3الجدول 
ال يشممكد اجلدو  قائمة شمماملة لجمليات تقييم املشمماريع/الربامج، ويسممتثين عمليات التقييم لللوارئ والقدرة على الصممموح 

 .4الوارحة   اجلدو  

 تاريخ النشر المتوقع عنوان التقييم وحالته
  البرنامج/المشروع العالمي

 منجز
 )ن شر( 2020يونيو/ةةيران  تقييم تنمية القدرات لنظم االبتكار الةراع 

 2020أكتوبر/تشرين اعو    برنامج تأثري اعمن الغذائ  والتغذوي، واملرونة، واالستدامة والتحّو 
 جار  
 2021مايو/أيار  رصد وحتليد السياسات الغذائية والةراعية املرةلة الثانية من تقييم
 2021يوليو/متوز  اآللية املرنة املتجدحة الشركااتقييم 
  مقرّر

 2021حيسمرب/كانون اعو   حعم إنفا  قوان  الغابات وةوكمتها والتقارة املتجلقة نا تقييم املرةلة الثالثة من برنامج
 2021حيسمرب/كانون اعو   تقييم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 اإلقليميالبرنامج/المشروع 
 منجز

تقييم برنامج اإحارة الجاملية ملصايد اعمساك املستدامة وصون التنوع البيولوج    املناطق الواقجة 
 مارجة الوالية القضائية

 )ن شر( 2020أغسلس/آب 

تقييم الربنامج اإقليم  آلسيا لإلحارة املتكاملة لآلقات وبرنامج احلّد من خماطر املبيدات ملنلقة 
 امليكونغ الكرب  الفرعية

 )ن شر( 2020قرباير/شبا  

 جار  
للبلدان  -تقييم مسا ة املنظمة   تنفيذ ا لو  التوجيهية اللوعية بشأن ةوكمة احليازة

 املستفيدة من التمويد اعملاين
 2021يناير/كانون الثاين 

خمتارة   منلقة القوقاز وآسيا تقييم تنمية القدرات لتجةية اعمن الغذائ  والتغذية   بلدان 
 الوسلى

 2021يناير/كانون الثاين 

  مقرّر
تقييم برنامج القضاا على اجلوع   أمريكا الوسلى: أطر م سسية أكثر قجالية لتحس  الةراعة 

 اعسرية، واعمن الغذائ  والتغذوي
 2021حيسمرب/كانون اعو  
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 على الصمودعمليات تقييم الطوارئ والقدرة  :4الجدول 
 تاريخ النشر المتوقع عنوان التقييم وحالته

  عمليات تقييم البرامج الهامة
 منجز

 2020نوقمرب/تشرين الثاين  تقييم عمد منظمة اعغذية والةراعة    ا  التهديدات الوبائية املستقدة
 2020أكتوبر/تشرين اعو   القراراتتقييم املجلومات ةو  التغذية، واعمن الغذائ  والقدرة على الصموح لصنع 

 جار  
 2021أكتوبر/تشرين اعو   تقييم برنامج املنظمة للقدرة على الصموح   جنوب السوحان

  مقرر
أكتوبر/تشرين اعو   تقييم برنامج املنظمة للقدرة على الصموح   مجهورية الكونغو الدميوقراطية

2021/2022 
 2022مارس/آ ار  على الصموح   الصوما تقييم برنامج املنظمة للقدرة 

 عمليات تقييم المجموعات )مجّمعة حسب األزمة(
 منجز

تقييم مسا ة املنظمة   بناا القدرة على الصموح إثر اجلفا  الذي تسّبب به إعصار النينيو 
 2017-2016  أقريقيا اجلنوبية للفرتة 

 )ن شر( 2020يناير/كانون الثاين 

 2020سبتمرب/أيلو   اإقليمية لالجئ  والقدرة على الصموح   لبنان واعرحن وتركياتقييم ا لة 
 2020سبتمرب/أيلو   تقييم اسرتاتيقية ةوض حبرية تشاح

 2020سبتمرب/أيلو   تقييم  موعة مشاريع استصالح اعراض    كولومبيا
 2020تمرب/أيلو  سب استجراض االستقابة اللارئة إعالن التدمد السريع   اليمن

 جار  
 2021 تقييم عمد منظمة اعغذية والةراعة مع صندو  بناا السالم

  مقرر
تقييم مشاريع االستثمار القلري   اإجرااات الرامية إىل تجةية القدرة على الصموح وبرنامج 

 الشبكة الجاملية
 2021حيسمرب/كانون اعو  

 2021حيسمرب/كانون اعو     موزامبيق تقييم استقابة املنظمة إعصار إيداي
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 عمليات التقييم المواضيعي
 جار  

تقييم حور منظمة اعغذية والةراعة وحورها   الرتابط القائم ب  الجمد اإنساين والتنمية 
 والسالم

 2020نوقمرب/تشرين الثاين 

  مقرر
 2022يناير/كانون الثاين  والنقد اإضا تقييم برامج منظمة اعغذية والةراعة بشأن التحويالت النقدية 

 2022حيسمرب/كانون اعو   منظمة اعغذية والةراعة بشأن اهلقرة القسريةتقييم عمد 
 عمليات التقييم في الوقت الحقيقي

 جار  
التقييم   الوقل احلقيق  الستقابة منظمة اعغذية والةراعة لفورة اجلراح الصحراوي )ثالث 

 مراةد(
 2021يوليو/متوز 

 عمليات التقييم اإلنساني المشترك بين الوكالت
 منجز

 2020 2018-2015التقييم اإنساين املشرتك ب  الوكاالت لالستقابة إىل اجلفا    إثيوبيا للفرتة 

 2020 التقييم اإنساين املشرتك ب  الوكاالت بشأن املساواة ب  اجلنس  ومتك  النساا والفتيات

 2021 التقييم اإنساين املشرتك ب  الوكاالت لالستقابة إىل إعصار إيداي   موزامبيق

  مقرّر

 2022 التقييم اإنساين املشرتك ب  الوكاالت للرتابط ب  الجمد اإنساين والتنمية والسالم

 


