
 

 مقدمة 

عّد جاِئَحة «�وفيد
ُ
واقتصادية وسياسية مدمرة �� جميع أنحاء  » أشدُّ أزمة �حية عاملية �شهدها عصرنا ا�حا��، ولها عواقب اجتماعية  19-�

 �� منظومة األمم املتحدة 
ً
 رئيسيا

ً
 فاعال

ً
لع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، بوصفھ طرفا

ّ
اإلنمائية،  العالم، وخسائر مأساو�ة �� األرواح. و�ضط

 بدوٍر هاٍم �� صياغة وقيادة استجابة األمم املتحدة لألزمة. 

 للدروس املستفادة من  19-املتحدة اإلنمائي �جاِئَحة «�وفيد  لدعم استجابة برنامج األمم 
ً
»، أجرى مكتب التقييم املستقل استعراضا

ل الغرض من ذلك �� تقديم املشورة القائمة ع�� األ 
َّ
دلة إ��  التقييمات السابقة لعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� سياقات األزمات. و�تمث

ب �جاِئَحة «�وفيدامل�اتب الُقطر�ة التا�عة ل� » والتصدي لها  19-�نامج األمم املتحدة اإلنمائي وال�ي �ستجيب لطلبات املساعدة �� التأهُّ

 .
ً
 والتعا�� م��ا، مع ال��ك�� بصفٍة خاصة ع�� الفئات األك�� ضعفا

قييم املستقل وتركز ع�� مجاالت  تركز هذه الورقة ع�� دعم ا�حوكمة، و�� واحدة من سلسلة من املنتجات املعرفية الصادرة عن مكتب الت

 هامة من الدعم الذي يقدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للبلدان املن�و�ة باألزمات. 

 املن�جية 

 إ�� توف�� توليفة متوازنة من األدلة التقييمية املنشورة ع�� املوقع الشب�ي 
ُ

ملركز املوارد  ُ�عّد هذا التقييم بمثابة تقييم سريع لألدلة، و��دف

    التقييمية
ً
لت التقييمات الُقطر�ة واملواضيعية ال�ي أجر��ا املنظمة مصدرا

ّ
التا�ع ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي ع�� مدى العقد املا�ىي. وش�

 الستقاللي��ا ومصداقي��ا العالية. 
ً
، نظرا

ً
ب  و�اإلضافة إ�� ذلك، جرى النظر �� إجراء تقييمات المركز�ة عالية ا�جودة بت�ليف من امل�اتهاما

و�� �ل عملية استعراض، جرى ال��ك�� ع�� تحديد النتائج واالستنتاجات والتوصيات املتسقة ال�ي �ستخلص الدروس ذات الصلة الُقطر�ة. 

لدعم صا��� القرار �� برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  تقديم رؤى عملية وحسنة التوقيت  التحليل إ�� ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي. ويس��

. و�� ليست دراسة شاملة �جميع املطبوعات العامة واملؤلفات العلمية املتعلقة بالدعم املقدم �� أوقات ن أجل االستجابة الفّعالة لألزماتم

 األزمات.

 الدروس املستفادة من التقييمات:

م �� مجال ا�حوكمة ِمن ِقبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للبلدان املنكو�ة باألزمات قدَّ
ُ
 الدعم امل

 

http://erc.undp.org/
http://erc.undp.org/


x 

2 
 

 السياق 

نامج األمم املتحدة  تتسم املؤسسات ا�ح�ومية ذات األداء ا�جّيد بأهميٍة بالغة �� اإلعداد لألزمات واالستجابة لها والتعا�� م��ا. و�قدم بر 

 من أوجھ الدعم �� مجال ا�حوكمة، بما �� ذلك دعم 
ً
 واسعة

ً
اإلنمائي، بالتعاون مع الشر�اء ا�ح�ومي�ن الوطني�ن ودون الوطني�ن، طائفة

 الدورة االنتخابية، والتطو�ر ال��ملا�ي، وسيادة القانون، و�صالح نظام العدالة. 

عّد جاِئَحة «�وفيد
ُ
 �� مجال ا�حوكمة.  » مجرد أزم19-وال �

ً
 أزمة إ�سانية و�نمائية ذات شواغل أوسع نطاقا

ً
ة �حية عامة فحسب، بل أيضا

وتحدد هذه الورقة �عض الدروس الرئيسية املستفادة من تقييم الدعم السابق الذي قدمھ برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� مجال ا�حوكمة  

املستفادة من �عض البلدان ال�ي شهدت �وارث طبيعية و/أو �وارث ناجمة عن األ�شطة  �� سياقات األزمات. وقد اسُتمّدت هذه الدروس 

البشر�ة. واسُتخِلَصت الدروس من خالل دراسة الكيفية ال�ي دعم ��ا برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تلك ا�ح�ومات ملواصلة �عز�ز خطط  

 دها.ا�حوكمة وتقو���ا �� أثناء التعامل مع أزما��ا الوطنية و�ع

 

 الدروس املستفادة –�حة سريعة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الدروس املستفادة  

 

 

 
ً
��  ال يزال عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� مجال ا�حوكمة (مثل ضمان العمليات السياسية الشاملة وسيادة القانون والعدالة) مهما

� ذلك �� جملة أموٍر م��ا دعم املنظمة لإلنجاز السلس 
ّ

�� خضم حرب أهلية أو نزاع �شط (الصومال  لالنتخابات أوقات األزمات. و�تج�

ومن األمثلة   2ليش�ي والفلب�ن ورواندا).-لضمان الشفافية واملساءلة �� القطاع العام (ق��غ��ستان وتيمور  م�افحة الفسادو 1تان) وأفغا�س

، بما �� ذلك مناصرة حماية الفئات الضعيفة �� ا�جتمع و�نفاذ التشريعات املناهضة للتمي�� (مثل  العدالة وحقوق اإل�ساناألخرى �عز�ز 

إّن دور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ذا 

التأث�� الكب�� ع�� السياسات العامة يظّل 

 �� أثناء األزمات و�عدها.
ً
 وحاسما

ً
 هاما

1 
  

  

 

�حتاج عمل برنامج األمم المتحدة 
ي مع الجهات الفاعلة من غ�ي 

اإلنمائئ
ات�ج�ة مشاركة ق��ة  الدول إ� اس�ت

 االستدامة. لتحد�د النطاق وضمان 

4 
ة، يمكن أن 

ّ
بالنسبة إ�� الدول واألوضاع الهش

�ساعد التحليل املسبق للمخاطر برنامج األمم 

املتحدة اإلنمائي ع�� االستعداد إلم�انية حدوث 

 أزمات �� املستقبل.

7 

يمكن أن يؤدي االستخدام الفّعال للتكنولوجيا واالبت�ار 

إ�� الت�جيل با�جهود ا�حكومية الرامية إ�� تحس�ن 

 الشفافية واملساءلة.

5 

يمكن لالستجابة �� حاالت األزمات، ال�ي جرى تصميمها 

 لشرا�اٍت قو�ة.
ً
، أن توفر منطلقا

ً
 جيدا

ً
 2 تصميما

يمكن أن �ش�ل الفساد ومحدودية الشفافية 

 للمجتمع �� أوقات عدم 
ً
 اليق�ن.واملساءلة ��ديدا

 

3 

ينب�� أن يكون �عز�ز املساواة ب�ن ا�جنس�ن 

حجر الزاو�ة �� جهود برنامج األمم املتحدة 

 اإلنمائي.

 

6 

9 

 دور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ذا التأث��  1
ّ

 �� أثناء إن
ً
 وحاسما

ً
الكب�� ع�� السياسات العامة يظّل هاما

 األزمات و�عدها �� إطار جهود االستجابة ال�ي يبذلها.
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�ن ال�ي وصمت األ�خاص املصاب�ن بف��وس العوز املنا�� البشري/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ومارست التمي��  تنقيح القوان

 .4، والقضاء ع�� العنف ضد املرأة (أفغا�ستان)3(تن�انيا وموزامبيق) ضدهم �� املؤسسات العامة وا�خاصة 

 

 ��دف إ�� التعا�� و�ناء الدولة، توفر منط
ً
 متعدد األ�عاد و�شاركيا

ً
  إنَّ خطة االستجابة لألزمات ال�ي تتسم بتصميم جيد، وتتضمن ن�جا

ً
لقا

إلضافية املفاجئة (دعم موارد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� امليدان  إلقامة شرا�ات قو�ة. ومع االستعانة بالقدرة ع�� سد االحتياجات ا

 لتعز�ز القدرة ع�� الصمود مدتھ سنتان �� اليمن، مما مهّ 
ً
د �� ��اية  با�خ��اء املوفدين �� �عثات)، أعّد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي برنامجا

و�ان من ب�ن العناصر الرئيسية للشراكة    5روع االستجابة لألزمات الطارئة �� اليمن).املطاف الطر�َق لعقد شراكة قو�ة مع البنك الدو�� (مش

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لتعز�ز القدرة ع�� الصمود ال�ي عكست 
َ
  التفس�� املتعدد األ�عاد لتعز�ز القدرة ع�� الصمودالناجحة خطة

لتحقيق االستقرار واالنتعاش،    ا�جتمع ا�ح�� واملؤسسات الرئيسيةمن) و�شراك  (مثل استعادة سبل كسب الرزق والتماسك االجتما�� واأل 

�نمائيةوأشرك ا�جتمع الدو�� �� تدخالت  و�� األمور ال�ي بلور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ع�� أساسها دوره متسقة. وأبرم   إ�سانية و

رو�ي اتفاق مساهمة �عد إعصار هايان الستعادة قدرة ا�ح�ومة ا�حلية، مما أسفر عن  واالتحاد األو   6برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� الفلب�ن

، بل  
ً
 ضيقا

ً
 قطاعيا

ً
 استخالص درس مماثل مفاده أن ا�حد من مخاطر ال�وارث و�دار��ا ليس شاغال

ب الت�امل �� جميع جوانب اإل�عاش والتخطيط اإلنمائي. 
ّ
 تتطل

ً
 شاملة

ً
 مسألة

ً
 أيضا

 

الشفافية  �ش�� العمليات ال��نامجية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي إ�� ا�حاجة إ�� تقديم أنواع مختلفة من الدعم إ�� ا�ح�ومات ملعا�جة 

، األمر الذي يمكن أن يؤثر ع�� املؤسسات العامة وا�خاصة ع�� حٍدّ سواء �� أوقات األزمات. و�اإلضافة إ�� دعم وضع  واملساءلة والفساد

�نفاذ  (مثل تقييمات ا�خاطر)،  تداب�� الوقايةاس��اتيجية وطنية مل�افحة الفساد، يلزم بذل جهود لتعز�ز الشفافية واملساءلة، بما �� ذلك  و

غ�ن عن ا�خالفات)، (م القانون والقضاء
ّ
بل

ُ
ا�جتمع  ، والعمل مع مؤسسات الن�اهة الوطنية، و�عز�ز واملشاركة العامةثل قانون حماية امل

   7ليش�ي، وقرغ��ستان، وتن�انيا، وتو�س).-(تيمور  الدو�� 

�� رواندا كمنصة ذاتية   وسائل اإلعالمساعد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، من خالل مبادراتھ لإلصالح القانو�ي �� هذا القطاع، ع�� وضع 

 
ّ

ز �� املقام التنظيم للديمقراطية وعّزز دوره الرقا�ي �� ا�جتمع. بيد أّن عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� مجال ا�حوكمة �� هذا الُقطر رك

 أك�� للمشاركة مع 
ً
 8والشر�اء.نية السلطات دون الوطاألول ع�� دعم ا�جهات التا�عة ل�ح�ومة املركز�ة، مما ترك مجاال

 

2  
�
، أن توفر منطلقا

�
 ج�دا

�
ي جرى تصم�مها تصم�ما

ي حاالت األزمات، الىت
�مكن لالستجابة �ف

ا�اٍت ق��ة.   ل�ش

 

ي أوقات عدم  3
 للمجتمع �ف

�
�مكن أن �شكل الفساد ومحدود�ة الشفاف�ة والمساءلة تهد�دا

 . ف  ال�قني

ە من الجهات الفاعلة من  4 ي وغ�ي
ي مع المجتمع المدئف

�حتاج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائئ
ات�ج�ة مشاركة" ق��ة لتع��ز األثر ع� نطاق واسع وضمان االستدامة.  غ�ي   الدول إ� "اس�ت
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 ما يجري �عبئة منظمات ا�جتمع املد�ي وا�جماعات الدينية 
ً
ذين كث��ا

ّ
 كشر�اء منف

ً
المتالكها قدرة أك�� ع��  �� أثناء األزمات و�عدها، نظرا

 �� ذلك �� كث�� من األحيان الوصول إ�� ا�جتمعات ا�حلية 
ً
ساهم هذه املنبمركزها املوثوق بھ واملؤثر، مستعينة

ُ
ظمات وا�جماعات ��  . و�

دعم إجراءات الدولة �عدة طرق، بما �� ذلك رصد عمليات االنتخابات الن���ة والسلمية؛ و�ذ�اء الو�� �شأن حماية الفئات الضعيفة؛  

اتيجواإلشراف ع�� استخدام األموال العامة؛ و�سهيل تقديم ا�خدمات العامة لدعم ا�ح�ومات ا�حلية. ومع ذلك، فإن عدم وجود  ية  اس��

  القيود املالية ل�خطر �سبب   االستدامةمع ا�جهات الفاعلة من غ�� الدول قد يطرح مش�لة. فع�� سبيل املثال، تتعّرض  وا�حة للمشاركة

 ما   محدودة النطاق؛ وا�جهود العامة قدرا��ااملفروضة ع�� تلك املنظمات ا�جتمعية أو عدم وجود خطط من�جية لتعز�ز 
ً
ألن أ�شط��ا كث��ا

 ، وتفتقر إ�� وجود  أو تدار بمعزٍل عن غ��هاغ�� منسقة،  ت�ون  
ً
  املشا�ل املتعلقة بالتصميم؛ وتنشأ  ارتباط با�جهود ال��نامجية األك�� حجما

افقة ا�حكومات ا�حلية/الوطنية وا�جهات املانحةمنظمات محددة) �سبب  اختيار(مثل عدم االتفاق ع��  ع�� الغرض من   عدم مو

 9مشاركة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي والعملية املتعلقة ��ا (تو�س وتن�انيا ورواندا والفلب�ن وس��اليون).

 

�� تيس��   10و�عز�زها �� بنغالِدش وق��غ��ستان  نظم ا�حوكمة اإللك��ونية ساهم الدعم املقدم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلدخال 

. و�� نيبال، ساعد استخدام تكنولوجيا خدمات املعلومات ا�جغرافية ع�� تحس�ن  الشفافية واملساءلة �� تقديم ا�خدمات العامةتحس�ن 

 11التخطيط لالنتخابات واللوجستيات واألمن. مة ع�� قدرات ا�ح�و 

  
ً
ايٍد من الشباب �� مجتمع ما والقطاع ا�خاص�شمل العناصر الرئيسية للنجاح �� استخدام االبت�ار أيضا ن�ج "حل  ، والر�ط ب�ن عدٍد م��

 من ن�ج شراء "التكنولوجيا ا�جديدة")، وقدرة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ع�� املشا�ل �� ا�جتمع" 
ً
الر�ط ب�ن التحديات ا�حلية  (بدال

لع �خ��ة العامليةوا
ّ
برنامج األمم  . فمع املشاركة القو�ة للشباب املتمرس�ن بالتكنولوجيا ومجتمع األعمال الدو�� �� تصميم املشاريع، اضط

  ا�حلول  -' Hack4Integrityاملتحدة اإلنمائي �� أفغا�ستان، ع�� سبيل املثال، بمهمة إذ�اء الو�� االجتما�� من خالل أحداث مثل ها�اثون ('

م برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ��  12).القائمة ع�� التكنولوجيا مل�افحة الفساد
ّ
ومن خالل استخدام مرفق االبت�ار املتاح للشر�ات، نظ

 لتحس�ن 
ً
 وحلقة عمل �شأن التخطيط ا�حكومي ("تطبيقات الهاتف املتحرك لتقديم ا�خدمات") تقديم ا�خدمات العامة رواندا مسابقة

) من االبت�ارات ��  YouthConnekt) وقد استفادت مبادرة يوث �ونكت (Rwanda foresightXchangeرواندا االستبصار�ة" (('حلقة عمل "

،  بطالة الشباب، ومواطنة الشباب، واملشاركة �� حوار السياسات ا�حلية والوطنيةمجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �حل مش�لة 

 
ً
 إقليميا

ً
 13. الذي أصبح اآلن جهدا

 

 �� إعادة بناء ا�جتمع �عد اإلبادة ا�جماعية ال�ي �سببت �� وقوع خسائر كب��ة �� األرواح، وال سيما من  14�� رواندا، 
ً
 هاما

ً
ت املرأة دورا أدَّ

 �� بذل ا�جهود الرامية إ�� تقليص الفجوات  
ً
الرجال. و�تضافر ا�جهود ع�� نطاق ا�ح�ومة، أصبحت رواندا اآلن أحد البلدان األك�� تقدما

ابطات النسائية داخل األحزاب السياسية�� املائة من املقاعد ال��ملانية. وشمل ذلك    64س�ن، حيث �شغل النساء  ب�ن ا�جن  �عز�ز  ، و�عز�ز الر

خضع ا�ح�ومة  واملشاركة القو�ة مع وسائل اإلعالم املراعية لالعتبارات ا�جنسانية ، مشاركة الشباب �� السياسة
ُ
ال�ي من شأ��ا أن ت

 للمساءلة.

�مكن أن يؤدي االستخدام الفّعال للتكنولوج�ا واالبتكار إ� التعج�ل بالجهود الحكوم�ة  5
ف الشفاف�ة والمساءلة.   الرام�ة إ� تحسني

ي استجابة برنامج  6
ف المرأة حجر الزاو�ة �ف ف وتمكني ف الجنسني ي أن �كون تع��ز المساواة بني

ينب�ف
ي لألزمات. 

 األمم المتحدة اإلنمائئ



x 
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ت  15�� الصومال، إ�� حدوث ز�ادة كب��ة �� عدد املشاريع ال�ي تدعم املدارس   املشاركة األقوى من جانب املرأة ع�� الصعيد ا�ح�� أدَّ

 من ب
ً
�شئت  ساهم بناء  16ناء الطرق وتحسي��ا، و�� األولو�ة األو�� للرجال. و�� العراق، والعيادات ال�حية، بدال

ُ
اكز ا�جتمعية، ال�ي أ املر

�� توف�� أ�شطة املشاركة ا�جتمعية (مثل التدر�ب امل�ي إ�� إ�شاء فر�ق كرة قدم �سائي)  كمساحات آمنة لتعز�ز التماسك االجتما��،

 العنف ا�جن�ىي والعنف القائم ع�� النوع االجتما��.   والدعم النف�ىي واالجتما�� ل�حايا

� ا�جهود ا�جنسانية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي �� طائفٍة واسعٍة من مجاالت ا�حوكمة. و 
ّ

 طو�ل األجل، تتج�
ً
 إنمائيا

ً
ب بوصفھ دعما

ّ
قد تطل

لسياسية للمرأة من خالل دعم االنتخابات؛ و�لغاء القوان�ن  ذلك بذل سلسلة من ا�جهود املتضافرة ذات الن�ج الشامل: مثل �عز�ز العمليات ا

التمي��ية من خالل التجمعات النسائية؛ وتصنيف العنف القائم ع�� النوع االجتما�� كجر�مة، وتحس�ن إم�انية ال�جوء إ�� العدالة ب�ن  

ود املماثلة وضع سياسات وطنية أو محلية للتخطيط النساء لتسو�ة املنازعات (بالتعاون مع شر�اء سيادة القانون والعدالة). و�شمل ا�جه

مات  وامل��نة املراعية لالعتبارات ا�جنسانية مع السلطات ا�ح�ومية املركز�ة/ا�حلية؛ و�ذ�اء الو�� من خالل �عبئة الزعماء الديني�ن ومنظ

تصميم املشاريع القائمة ع�� البحوث  و 17(الصومال)  ضمان اإلرادة السياسية ا�جتمع املد�ي والشباب. و�شمل التحديات البارزة 

 ع�� املرأة (أفغا�ستان)  والبيانات
ً
 سلبيا

ً
 .18بحيث ال ت��ك ا�جهود املضطلع ��ا (مثل الوساطة ا�حلية) تأث��ا

 

 بدرجٍة �افية �� بداية األزمات اإلضافية، بافتقاره إ�� 
ً
تقييم مناسب �خاطر  �� �عض البلدان، لم يكن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مستعدا

 .20أفغا�ستان)  19، والذي يمكن أن �س��شد من خاللھ اس��اتيجيات ال��امج الُقطر�ة (مثل تدهور األمن �� اليمن، الن�اع

 كذلك ع�� أداء املنظمة. ولذلك، �ستد�� ا�حاجة اتباع ن�ج ذي  إّن امليل 
ً
نحو وضع خطط مخصصة ومفرطة �� الطموح يمكن أن يؤثر سلبا

 .21ليش�ي، وتو�س، والصومال، وتقييم الن�اعات)-أولو�ة للتدخالت �� ا�جاالت ال�ي تتم�� ف��ا املنظمة، مثل م�افحة الفساد (تيمور 

 املراجع  

)  - 2020والتقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان ( )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الصومال ( 1
ً
 سيصدر قر�با

التقييم املستقل و  )2017والتقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الفلب�ن (، )2018ليش�ي (-والتقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تيمور  ، )2017تقييم نتائج التنمية �� ق��غ��ستان (  2

 )2017لل��نامج الُقطري �� رواندا (

 )2019�نامج الُقطري �� موزمبيق (التقييم املستقل لل�و  )2015تقييم نتائج التنمية �� تن�انيا ( 3 
)  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (4

ً
 سيصدر قر�با

 ) 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن ( 5
 ) 2017تقييم ��ائي "التعا�� والقدرة ع�� الصمود �� مجتمعات مختارة تضّررت من إعصار يوالندا �� فيساياس"، الفلب�ن (مشروع االس��داد) ( 6
  )، 2017( erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473https//:-تقييم نتائج التنمية �� ق��غ��ستان ، )2018ليش�ي (-التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تيمور  7

 )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تو�س (و  )2015وتقييم نتائج التنمية �� تن�انيا (
 ) 2017التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� رواندا ( 8
التقييم املستقل ، https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074) 2015تقييم نتائج التنمية �� تن�انيا (، )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تو�س ( 9

التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� ، https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416)2017لل��نامج الُقطري �� رواندا (

 ) 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� س��اليون (و  https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393)2017الفلب�ن(
 )2017تقييم نتائج التنمية �� قرغ��ستان ( و )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� بنغالِدش ( 10
 ) 2018تقر�ر التقييم ال��ائي" ( -برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �� نيبال "املرحلة الثانية من مشروع الدعم االنتخا�ي  11
)  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (12

ً
 سيصدر قر�با

 ) 2017التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� رواندا ( 13
 ) 2017التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� رواندا ( 14
 )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الصومال ( 15
 ) 2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� العراق ( 16

 

ة، يمكن أن �ساعد التحليل املسبق للمخاطر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  7
ّ

بالنسبة إ�� الدول واألوضاع الهش

 عداد إلم�انية حدوث أزمات �� املستقبل.ع�� االست

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12286
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9404
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12283
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9407
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9113
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9404
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9405
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9405
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7074
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9393
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9403
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12265
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8473
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11174
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9416
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12286
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12276
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 )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الصومال ( 17
)  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (18

ً
 سيصدر قر�با

 ) 2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� اليمن ( 19
)  - 2020التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� أفغا�ستان (20

ً
 سيصدر قر�با

تقييم و  )2019التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� الصومال (، )2018التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تو�س ( )، 2018ليش�ي (-التقييم املستقل لل��نامج الُقطري �� تيمور   21

 )2013لن�اعات (دعم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للبلدان املتضررة من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن مكتب التقييم املستقل 

سهيل تحس�ن  ُيقّدم مكتب التقييم املستقل، من خالل توليد أدلة موضوعية، الدعَم ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي لتحقيق قدر أك�� من املساءلة و�

التقييم املستقل ع�� �عز�ز الفاعلية اإلنمائية ل��نامج األمم املتحدة اإلنمائي من خالل تقييماتھ  ويعمل مكتب  الدروس املستفادة من التجارب.

 ال��نامجية واملواضيعية ويساهم �� الشفافية التنظيمية. 

 

  حول سلسلة التأمالت  

املستفادة من عمل برنامج األمم املتحدة  الصادرة عن مكتب التقييم املستقل �� التقييمات السابقة و�ستخلص الدروس التأمالت تبحث سلسلة 

و�عمُل ع�� �عبئة املعرفة التقييمية لتوف�� رؤى قّيمة لتحس�ن عملية صنع القرار وتحس�ن النتائج اإلنمائية. و�سلط هذه   اإلنمائي �� جميع برامجھ.

 � حاالت األزمات. الطبعة الضوَء ع�� الدروس املستفادة من تقييمات عمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي �
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