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مكتب التقييم

أكتوبر/ترشين األول 2018التقييامت الجديدة: العدد الخامس

التقييامت املوضوعية واالسرتاتيجية. 1

تقوم املنظمة بإجراء التقييامت املوضوعية واالسرتاتيجية بشأن موضوعات أو مجاالت عمل محددة عىل املستويات العاملية، واإلقليمية، والقطرية. وذلك 
لتقيّم مساهامت املنظمة عىل املستوى االسرتاتيجي، وللتأكد من أن الربامج تتامىش مع انجازات املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية. تأيت هذه التقييامت 

استجابًة لطلبات من الدول األعضاء واإلدارة، وتُقّدم النتائج بشكل منهجي إىل الهيئات اإلدارية للمنظمة من خالل لجنة الربامج.

املساعدة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
إننا نساهم يف القضاء عىل الجوع من خالل تيسري وضع سياسات ووجود التزامات سياسية 

لدعم األمن الغذائي، وعرب التأكد من أ ّن أحدث املعلومات عن الجوع والتغذية والتحديات 
والحلول متاحة ويسهل الوصول إليها.

جعل الزراعة والحراجة ومصايد األسامك أكرث إنتاجية واستدامة
إننا نعمل عىل تعزيز السياسات واملامرسات القأية عىل األدلة لدعم القطاعاتالزراعيةال

عاليةاإلنتاجية)املحاصيلوالرثوةالحيوانيةوالحراجة ومصايد األسامك(، مع ضامن عدم تأّثر 
قاعدة املوارد الطبيعية بهذه العملية.

تقييامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
تهدف عمليات التقييم يف املنظمة إىل إعطاء البلدان األعضاء فهام أعمق وأساسا موضوعيا لقراراتها عىل الصعيد السياسايت والتنفيذي، واملساهمة يف التعلم 

املؤسيس للمنظمة، وتوفر أساسا سليام لتحسني تخطيط املنظمة وبرمجتها من حيث املالءمة بالنسبة للبلدان، وتحديد األهداف، والتصميم، والتنفيذ. 
وعالوة عىل ذلك، توفر التقييامت األساس لتعاون الدول األعضاء مع برامج املنظمة، ومتاشيا مع أهدافها االسرتاتيجية املتفق عليها، مبنظورها يف تحقيق األمن 

الغذايئ للجميع. التقييم أمر بالغ األهمية لتعزيز املساءلة والتعلم، لفهم ما إذا كان ما نقوم به صحيحا وما قد منارسه عىل وجه خاطئ. ويوجد يف املنظمة 
ثالثة أنواع رئيسية من التقييامت: -1 التقييامت املواضيعية أو االسرتاتيجية -2 تقييامت الربامج القطرية. -3 تقييامت الربامج واملشاريع. وتحدد هذه 

الوثيقة أحدث التقييامت املكتملة واملستمرة واملخططة لكل فئة.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التنمية الزراعية 
 املستدامة من خالل اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية 

)الهدف االسرتاتيجي الثاين(

إن تركيز الهدف االسرتاتيجي الثاين يستند 

إىل رؤية املنظمة للزراعة املستدامة التي 

تكمن يف صميم جدول أعامل عام 2030. 

قيّم هذا التقييم جهود املنظمة يف تشجيع 

الُنهج املتكاملة لزيادة وتحسني توفري املنافع 

والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد 

األسامك بطريقة مستدامة. وقد ثبت أن 

هذه الجهود ذات صلة وثيقة بواقع البلدان 

التي تواجه فيها النظم الزراعية والغذائية 

تحديات ملّحة عىل صعيد االستدامة. لقد 

كان ملبادئ الغذاء املستدام والزراعة، التي 

تم تطويرها ضمن إطار الهدف االسرتاتيجي الثاين، دوراً كبرياً يف ادماج املفاهيم 

األساسية لالستدامة الزراعية يف العمل الربامجي والفني للمنظمة. وإلظهار فعالية 

النهج الجديدة، تحتاج املنظمة إىل مزيد من الوصف التفصييل للنامذج الجديدة، وإىل 

تعزيز التقدم املحَرز، وتحويل هذه الدروس املستفادة إىل أفضل املامرسات القابلة 

للتكرار. وستحتاج املنظمة أيضا إىل ادراج تحليل احتامالت املفاضلة بني االستدامة 

واإلنتاجية يف الربامج الجديدة وتعزيز الرشاكات والتحالفات العاملية باتجاه تحقيق 

نظم غذائية وزراعية مستدامة.
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تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف مجال املساواة بني الجنسني

تدرك منظمة األغذية والزراعة أن النساء والرجال يف الريف يتلكون مفاتيح القضاء 

عىل الجوع والفقر املدقع. فالنساء والفتيات يف الريف عىل وجه الخصوص هّن 

عوامل أساسية من عوامل التغيري. وتشّكل النساء يف كافة أرجاء الدول النامية ما 

نسبته 48 يف املائة من القوى العاملة يف مجال الزراعة. حيث يعملن كمزارعات 

وعامالت يف املزارع ويف مجال البستنة وبائعات يف األسواق وسيدات ورائدات أعامل 

وقادة للمجتمع، وبذلك فإنهن يلعنب أدوارا هامة يف سالسل القيمة الخاصة باألغذية 

الزراعية باإلضافة إىل إدارة املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه. وبالرغم من ذلك 

فإن الفجوة بني الرجال والنساء كبرية يف مجال األغذية والزراعة. يهدف هذا التقييم، 

استنادا لعمليات التقييم الخمس لألهداف االسرتاتيجية، إىل استعراض كيفية إدماج 

البعد املتعلق بالجنسانية، يف سائر مجاالت العمل وعىل جميع املستويات، تبعاً 

لسياسة املنظمة بشأن الجنسانية. كام يعتزم تقديم اقرتاحات، ضمن جملة أمور 

أخرى، حول كيفية قيام املنظمة بزيادة دمج القضايا املتعلّقة بالجنسانية يف عمليات 

التقييم يف التحليل السياقي وتصميم الربنامج وتنفيذه بهدف تعزيز فعالية الربنامج 

واملساهمة يف التنمية الشاملة. وستعرض النتائج يف مؤمتر املنظمة لعام 2019.
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Evaluation of FAO 
Strategic Objective 1: 

Contribute to the 
eradication of hunger, 

food insecurity 
and malnutrition

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء عىل الجوع وانعدام 
األمن الغذايئ وسوء التغذية )الهدف االسرتاتيجي األول(

تناول هذا التقييم القيمة املضافة للهدف 

االسرتاتيجي األول بشأن جهود املنظمة 

لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية عىل 

العاملية واإلقليمية والوطنية  املستويات 

يف الفرتة من عام 2014 إىل عام 2017. 

وخلص إىل أن تصميم الهدف االسرتاتيجي 

األول تم بشكل جيد، وشدد عىل أهمية 

االلتزام السيايس للحد من الجوع وسوء 

التغذية، وروج للنُُّهج القامئة عىل الحقوق 

يف دعم سياسات املنظمة، وسلط الضوء 

عىل الحاجة إىل العمل مع الوزارات إىل 

أبعد من مجال الزراعة، مثل وزارات 

املالية أو الصحة أو التعليم. لوحظ وجود تباين عاٍل يف النهج التي تتبعها املنظمة يف 

مختلف البلدان واملناطق يف إطار الهدف االسرتاتيجي األول، والتي عكست اختالفات 

يف السياق، ولكنها أيضاً أظهرت عدم كفاية جهود االتصاالت والتدريب داخل املنظمة 

نفسها. وعىل وجه الخصوص، فإن أكرث الجوانب االبتكارية يف الهدف االسرتاتيجي 

األول تحتاج إىل إيصالها وتبليغها إىل حد أكرب، وخاصة إىل املكاتب القطرية للمنظمة، 

وذلك من أجل إطالع أنشطة املنظمة عىل املستوى القطري. ووجد التقييم أيضاً تكاثر 

الجهات الفاعلة ومبادرات السياسات والنُُّهج ومساحات التنسيق ومنتجات املعرفة 

يف مجال األمن الغذايئ والتغذية، مام يؤدي يف بعض األحيان إىل اإلشكال والتنافس 

بدالً من بناء كتلة حاسمة من أجل التقدم املستمر. ويف هذا السياق، يكن للمنظمة 

أن تلعب دوراً أكرب يف تقارب السياسات وتوليف تدفقات البيانات املتعددة إىل رسد 

منطقي التخاذ القرار.

 عمليات التقييم الجارية

 تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل 
يف مجال التغذية

شهدت املنظمة خالل السنوات من 2012 حتى 2017، عىل الصعيدين الداخيل 

والخارجي، تطورات رئيسية عىل مستوى السياسات، مع تركيز متجدد عىل نُُهج النظم 

الغذائية ملعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله. فثمة وعي متنامي بالحاجة إىل مواجهة 

الجوع وسوء التغذية عىل نطاق عاملي كام أن هنالك إقرار متزايد بأن التدخالت التي 

تركز عىل الصحة ليست كافية إلحراز تقدم يف مجال التغذية. فاالسرتاتيجيات الفعالة 

واملستدامة ملعالجة سوء التغذية يجب أن تكون متعددة القطاعات بحيث تضطلع 

األغذية والزراعة فيها بدوٍر رئييس. لقد تجاوزت الجهات الفاعلة عىل املستويني 

القطري والدويل املبادرات الخاصة بالتغذية، بحيث أولت تركيزًا جديًدا عىل تعميم 

التغذية يف التدخالت القطاعية، وبشكل ملحوظ عىل تخطيط وتنفيذ السياسات 

الزراعية. واستعرض هذا التقييم التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية منظمة األغذية 

والزراعة ورؤيتها للعمل يف مجال التغذية منذ عام 2012. وقد تم تنسيق عملية 

التقييم بشكل وثيق مع التقييم الذي اُنجز مؤخراً للهدف االسرتاتيجي األول، أي 

القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.

 تقييامت قادمة يف 2020/2019

 تقرير توليفي للنتائج والدروس املستخلصة من عمليات تقييم 
األهداف االسرتاتيجية

شّكل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة 2010-2019 عملية تعلّم مستمرة 

وعملية ابتكار وإدارة تكيفية. ويهدف هذا التقرير التوليفي إىل استخالص أهم النتائج 

والدروس املستفادة من عمليات التقييم الخمس لألهداف االسرتاتيجية، استقراء ما إذا 

كان اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة فعاالً كأداة لتصميم الربامج دعام ملساهمة امنائية أكرب 

من جانب املنظمة منذ عام 2014. كذلك، يعتزم هذا التقرير التوليفي دراسة الكيفية 

التي طبقت بها املنظمة مفهوم اإلدارة القامئة عىل النتائج تحت هذا اإلطار، وما اذا كان 

يلزم اجراء مزيد من التحسني يف هذا الصدد من أجل بناء آلية أقوى لإلدارة القامئة عىل 

النتائج.

• تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املعنية بالرشاكات مع منظامت املجتمع املدين	

• تقييم اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالرشاكات مع القطاع الخاص	

• تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف مجال اإلحصاءات	
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عمليات تقييم الربامج القطرية  .2

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف بوتان

إن بوتان هي أحد البلدان ذات الدخل املنخفض إذ يعتمد اقتصادها عىل املعونات 

والواردات وهي عرضة للصدمات. فاالعتامد الكبري عىل تصدير الطاقة الكهرومائية ال 

يخلق فرص عمل عىل نطاق واسع. إن أهمية املوارد الطبيعية املتجددة لبوتان، باإلضافة 

لضعف القاعدة االقتصادية جعلت منظمة األغذية والزراعة يف موضع فريد للمساهمة 

يف تنمية البالد من خالل تعزيز قطاعها االقتصادي الرئييس. وقد نظر هذا التقييم يف 

مساهامت املنظمة نحو تحقيق األهداف اإلمنائية القطرية الواردة يف الخطة الخمسية 

الحادية عرشة لبوتان، والتي تهدف إىل تحقيق »التنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة 

واالعتامد عىل الذات«. تشري النتائج إىل أن قطاع املوارد الطبيعية املتجددة القابل 

للتطبيق، والذي يحقق فيه الشباب ذوي املهارات عىل صعيد املبادرة الحرة دخال 

نقديا، يكن أن يكون األساس للفلسفة االمنائية القطرية للنمو الشامل. ويكن لربامج 

منظمة األغذية والزراعة املستقبلية أن تستخدم منو الدخل يف املناطق الريفية وتزايد 

فرص العمل كنقطة بداية للتدخالت. وبذلك يكن ملرشوعات املنظمة استخدام الدخل 

والعاملة، بدالً من اإلنتاج، كمؤرشات لقياس األثر. وسيساعد ذلك بدوره املنظمة عىل 

التصدي بفعالية أكرب لقضايا البلد املستجدة املتعلقة ببطالة الشباب والنزوح من الريف 

إىل الحرض عرب تنشيط قطاع املوارد الطبيعية املتجددة.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف كينيا

شهدت كينيا منوا اقتصاديا مستمرا خالل 

العقد املايض. ومع ذلك، ال تزال كينيا من 

البلدان ذات الدخل املنخفض وتسّجل 

معدالت عالية للفقر. كام شهدت منذ 

عام 2006 تراجعاً عاماً يف إنتاج األغذية 

يتسم بنقص املواد الغذائية األساسية 

مبا يف ذلك الذرة واألرز والقمح والفول 

والدخن والذرة الرفيعة. وتعيش معظم 

األرس التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 

يف املقاطعات الرعوية التي تعاين أساسا 

من صدمات مناخية ونزاعات حول 

املوارد وظروف سيئة للحيوانات، وغالباً 

ما تؤدي هذه الظروف املتفاقمة إىل املجاعة. لقد تم انجاز التقييم باالشرتاك مع معهد 

كينيا لبحوث وتحليل السياسات العامة ومعهد Tegemeo للسياسة الزراعية والتنمية. 

وتظهر النتائج أن برنامج منظمة األغذية والزراعة يتسق مع الخطط واالسرتاتيجيات 

والسياسات اإلمنائية القطرية ذات األهمية يف مجاالت الزراعة واألمن الغذايئ. وللميض 
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 تهدف تقييامت الربامج القطرية إىل تحديد الدروس املستفادة، وتقديم التوصيات بشأن كيفية تحسني توجيه برامج املنظمة عىل املستوى القطري 
)*مبا يف ذلك املجموعات القطرية أو األقاليم التي لديها برامج مكافئة(، لجعلها أكرث مالءمة الحتياجات البلد، و تعزيز أثر الجهود التنظيمية نحو تحقيق 
أهداف األعضاء. وتجري هذه التقييامت عادة خالل السنة الدامئة للربنامج القطري من أجل االستفادة املثىل من نتائج التقييم يف دورة التخطيط املقبلة.
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قدماً، يتعنّي عىل منظمة األغذية والزراعة أن تدعم الحكومة باتجاه اعتامد سياسات 

زراعية متامسكة، وإدراج قضايا إدارة املوارد الطبيعية يف الربامج القطرية.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف الكامريون

شهدت الكامريون يف الفرتة من 2013 حتى 2017 تفاقام يف عدم االستقرار وتدهور 

حالة األمن الغذايئ يف بعض أجزاء من البالد، بسبب تداعيات أزمتني إقليميتني رئيسيتني 

أحدهام يف جمهورية أفريقيا الوسطى، األمر الذي أدى لوصول الالجئني إىل الجزء 

الرشقي من الكامريون، واألخرى هي مترّد جامعة بوكو حرام )Boko Haram( يف شامل 

رشق نيجرييا التي أثرت عىل منطقة أقىص الشامل مام أدى إىل نزوح داخيل ووصول 

الالجئني من نيجرييا. وحلل التقييم قدرة منظمة األغذية والزراعة عىل تكييف برنامجها 

لالستجابة لالحتياجات املتغرية للبلد، وأُنجز التقييم بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم 

املتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها والتي قيّمت أيضا برامجها واسرتاتيجياتها يف 

الكامريون خالل نفس الفرتة. لقد أدى هذا التعاون إىل عقد حلقة عمل مشرتكة يف 

مدينة ياوندي لتقديم نتائج التقييامت ألصحاب املصلحة املحليني ومناقشة الفرص 

املستقبلية لعقد حلقة عمل مشرتكة بني الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها. 

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف نيكاراجوا 

إن نيكاراغوا هي أحد البلدان ذات الدخل املنخفض يف أمريكا الوسطى، إذ يعيش نصف 

السكان الريفيني يف دوامة الفقر. تضم الزراعة األرسية يف نيكاراجوا الغالبية العظمى من 

املنتجني يف البالد، وتشمل 90 يف املائة من األرايض الزراعية، مام يعطي الزراعة األرسية 

مسؤولية هامة عىل صعيد األمن الغذايئ. ومنذ العام 2013، تركز عمل منظمة األغذية 

والزراعة عىل الدعم الفني للسياسات العامة. لقد أخذ التقييم بعني االعتبار التخفيض 

امللحوظ للميزانية الذي عاىن منه الربنامج بسبب التغريات يف ديناميات التعاون اإلمنايئ. 

و يشري التقييم يف ذات الوقت إىل إقرار املؤسسات التي عملت معها منظمة األغذية 

والزراعة مبساهمة املنظمة يف إحراز اإلنجازات التي تم تحقيقها، وكذلك قدرتها عىل 

االستجابة لطلبات الدعم عىل اختالفها. و تحظى منظمة األغذية والزراعة بالتقدير يف 

نيكاراغوا باعتبارها وكالة رائدة يف قضايا األغذية والزراعة، األمر الذي أتاح للمنظمة أن 

تؤثر يف السياسات املتعلقة بتنمية الزراعة األرسية وبناء القدرات عىل عدة مستويات.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف غينيا

يف العام 2012، كان حوايل 55 يف املائة 

من سكان غينيا يعيشون دون خط 

الفقر. و يف العام 2015/2014، رضبت 

البلد أزمة إيبوال بقوة ما أدى الختالل 

اإلجراءات التي اتخذتها منظمة األغذية 

والزراعة لتعزيز قدرة الفئات السكانية 

الضعيفة عىل ضامن األمن الغذايئ. تم 

تنفيذ العديد من املشاريع غري املُقَررة 

لالستجابة لحالة الطوارئ يف البالد. 

وشملت اإلنجازات: بناء قدرات إدارة 

مخاطر املرتبطة باإليبوال عىل مستوى 

املجتمعات املحلية وكذلك سبل كسب 

العيش وتعزيز سبل العيش لألرس الضعيفة يف الزراعة والرثوة الحيوانية، وإنشاء لجنة 

لرصد الحياة الربية للكشف عن املرض بشكل أفضل. وقد اكتسبت املنظمة مصداقية 

لدى املؤسسات الوطنية و وكاالت األمم املتحدة ، نظرا لجودة دعمها املؤسيس 

وخربتها يف التنمية الريفية. ومع ذلك ، فإن صيرتواج املنظمة ال يزال متواضعالدى 

املؤسسات األقل ارتباطاً بالقطاع الزراعي. إضافة لذلك، فإن غياب اسرتاتيجية واضحة 

لتعبئة املوارد يثل حاجزا امام تطوير برنامج رئييس يتجاوز االستجابة للطوارئ.

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف كمبوديا

عىل الرغم من أن كمبوديا تنتقل برسعة إىل اقتصاد أكرث تصنيعا، إال أنها ال تزال ضمن 

أفقر بلدان جنوب رشق آسيا، وال يزال خطر االنزالق إىل هوة الفقر مرتفعا، خاصة 

بالنسبة لألرس الريفية. متثّل الهدف من برنامج منظمة األغذية والزراعة يف كمبوديا 

يف املساهمة يف القضاء عىل الفقر وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية مع تعزيز 

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وقد أبرزت عملية تقييم الربنامج القطري لعام 

2018 امليزة النسبية للمنظمة كونها مصدراً موثوقاً به للبيانات واملشورة التقنية. 

فهناك مجال لالستفادة من هذا الوضع يف الدعوة إىل التنمية الشاملة واملستدامة، 

وإىل املزيد من االستثامرات يف البحث واالبتكار. و يويص التقييم بأن تواصل املنظمة 

تعزيز صنع سياسات مرتكزة عىل األدلة، ومصحوبة برباهني اقتصادية واضحة وتحليل 

جوانب املفاضلة. إن منظمة األغذية والزراعة يكنها أن تلعب دوراً رئيسياً يف قيادة 

مثل هذه التحليالت، وذلك يف سياق أهداف التنمية املستدامة ومتاشيا مع مبادئ 

إصالح األمم املتحدة، مبوازاة تسهيل التنسيق عرب منظومة األمم املتحدة لدعم تنفيذ 

السياسات.
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تقييم الربنامج / املرشوع  .3

استعرضت هذه التقييامت الربامج واملشاريع الفردية التي يتم متويلها من موارد من خارج امليزانية أو مجموعات من املشاريع ذات األهمية الخاصة. 
كام أنها تدعم صنع القرار للمشاريع املستقبلية.

تقييم حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا

يعترب حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا هو وسيلة متويلية ملتابعة العمل املشرتك 

واملنسق للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية، وتحسني سبل عيش املزارعني، وضامن األمن 

الغذايئ والتغذوي لجميع الشعوب األفريقية. يظهر تقييم املبادرة من عام 2012 حتى 

2017 أن حساب األمانة للتضامن مع أفريقيا ذو أهمية كبرية وأنه آلية متويل مهمة 

لدعم البلدان األفريقية يف متابعة أولوياتها وأهدافها وفقا اللتزام إعالن ماالبو بإنهاء 

الجوع يف أفريقيا بحلول عام 2025 وتحقيق أمن غذايئ. كان حساب األمانة للتضامن 

مع أفريقيا فعاال يف متويل املجاالت املواضيعية الناشئة لعمل منظمة األغذية والزراعة 

يف إفريقيا، مثل توظيف الشباب وسالمة األغذية والتدخالت املتعلقة بتعزيز القدرة عىل 

الصمود. كام ساعد حساب األمانة املنظمة يف تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات 

الفاعلة الرئيسية يف التنمية اإلقليمية يف أفريقيا مثل االتحاد األفريقي والجامعة اإلمنائية 

للجنوب األفريقي. إن هناك حاجة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجية لالتصاالت و حشد وتعبئة 

املوارد، وذلك لضامن إعادة تجديد متويل حساب األمانة.

تقييم مرشوع »أصوات الجياع«  

عاىن شخص واحد تقريبا من أصل مثانية 

أشخاص يف العامل )حوايل 870 مليون 

شخص( من نقص التغذية املزمن، 

وذلك يف الفرتة 2010-2012. إن تقييم 

مستويات الجوع وانعدام األمن الغذايئ 

لهو أمر رضوري لتطوير ورصد السياسات 

الرامية إىل معالجة هذه القضية. لقد 

كان مرشوع »أصوات الجياع« مبثابة جهد 

سعى لتطوير منتدى عاملي لألمن الغذايئ 

والتغذية يكن أن يُنفذ من خالل جميع 

األعضاء. قيَم هذا التقييم جودة وأهمية 

تصميم مرشوع أصوات الجياع والتقدم 

املحرز نحو تحقيق النتائج. تُظهر النتائج أن مرشوع أصوات الجياع كان فعاال للغاية 

يف تحقيق النتائج املرجوة، خاصة عىل مستويات النتائج واملخرجات. و تم وضع 

معيار عاملي لقياس تجربة الناس يف األمن الغذايئ وهو: مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، وهو مؤرش قوي وفعال من حيث التكلفة لقياس حصول الناس عىل 

الغذاء. يعترب مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ أكرث فعالية من حيث التكلفة 

وأسهل يف املسوحات الوطنية لألرس مقارنًة مبؤرشات املنتدى العاملي لألمن الغذايئ 
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Group with the Development 
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“Partnership for Agricultural 

Market Information  
System (AMIS)” 

والتغذية األخرى. ومع حلول عام 2017، كان اثنان وعرشون بلداً بالفعل قد أدرجوا 

مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف مسوحات األرس املعيشية الوطنية.

التقييم النهايئ ملرشوع توسيع نطاق الزراعة املُحافظة عىل املوارد

عىل الرغم من الرتويج الواسع النطاق للزراعة املُحافظة عىل املوارد يف زامبيا، كوسيلة 

لزيادة اإلنتاجية واملحافظة عىل خصوبة الرتبة يف نظم الزراعة، إال أن اعتامد املزارعني 

عىل التقنيات كان محدودا. ويف محاولة ملعالجة ذلك، َهدَف مرشوع توسيع نطاق 

الزراعة املحافظة عىل املوارد إىل زيادة إنتاجية املحاصيل وتنوعها عىل نحو مستدام، من 

خالل الرتويج عىل نطاق واسع للمبادئ الثالثة للزراعة املُحافظة عىل املوارد يف جميع 

أنحاء البلد، وكذلك استهداف أكرث من 000 300 من املزارعني من أصحاب الحيازات 

الصغرية. وجد التقييم أن الزراعة املحافظة عىل املوارد أدت إىل زيادة يف الغلة، لكن 

املزارعني كافحوا للعثور عىل أسواق مناسبة، خاصة للبقوليات. ويويص التقييم بأن تنظر 

املشاريع املستقبلية يف سلسلة القيمة بأكملها مع مزيد من املرونة لتقنيات الزراعة 

الذكية مناخيا واملتكيفة محليًا وكذلك تقنيات التكثيف املستدام. وعالوة عىل ذلك، 

يويص التقييم بزيادة الحصة املخصصة للنساء املنتفعات ضمن املشاريع املستقبلية، مع 

القيام يف ذات الوقت بتضمني أنشطة تستهدفهن. وكان لتسليم نظام املعلومات اإلدارية 

الزراعية الزامبية وكذلك نظام القسائم اإللكرتونية املستمدين من منوذج » توسيع نطاق 

الزراعة املحافظة عىل املوارد« إىل حكومة جمهورية زامبيا نتيجة غري متوقعة ولكنها 

إيجابية للغاية.

تقييم »الرشاكة من أجل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية«

تعترب الرشاكة من أجل نظام املعلومات 

املتعلقة باألسواق الزراعية )نظام 

املعلومات( هي استجابة مجموعة 

العرشين الرتفاع أسعار الغذاء العاملية 

التي حدثت يف عامي 2008 و 2010. وقد 

قام هذا التقييم بدراسة الدعم املقدم 

لنظام املعلومات من قبل مرفق املنح 

اإلمنائية للبنك الدويل. وتُظهر النتائج 

أن نظام املعلومات هو مبادرة وثيقة 

الصلة بأزمة أسعار الغذاء بعد عام 2008 

وتأيت يف سياقها، حيث تم انجاز معظم 

املخرجات وتحقيق األهداف. ويُقال أيضاً 

أن نظام املعلومات قد قدم اسهامات مهمة نحو تحقيق نتائج الهدف االسرتاتيجي 

الرابع للمنظمة. فمن خالل نظام املعلومات ازداد أيضاً توفر البيانات ذات الصلة 

باألسواق ويف الوقت املناسب. وعىل الرغم من أن األنشطة التي تم متويلها من خالل 

مرفق املنح اإلمنائية للبنك الدويل قد استغرقت وقتا وجهدا إال أنها ساعدت أيضا عىل 

تشجيع أصحاب املصلحة عىل املشاركة واملساهمة بشكل متزايد يف نظام املعلومات، 

كام ومّكنت لهذه البيانات بأن تصبح بشكل تدريجي أكرث دقة وصالبة وصلة. ومع 

ذلك، فال تزال هناك حاجة إىل الجهود لضامن دقة وانتظام البيانات املقدمة من 

البلدان.
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 تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املجموعة املواضيعية 
بشأن الزراعة املُحافظة عىل املوارد

استناداً إىل ثالثة مبادئ )إحداث أقل 

اضطراب يف الرتبة، والغطاء املستديم 

للرتبة، والدورات املحصولية( تعترب الزراعة 

املُحافظة عىل املوارد نهًجا يرمي إىل 

زيادة اإلنتاجية مع الحفاظ عىل البيئة. 

يهدف مرشوع منظمة األغذية والزراعة 

إىل التحقق من صحة مامرسات الزراعة 

املُحافظة عىل املوارد وإظهارها، وتعزيز 

اعتامدها بني أوساط املزارعني املفتقرين 

للموارد، وتعميم الزراعة املُحافظة عىل 

املوارد يف السياسات الزراعية يف إندونيسيا 

وتيمور ليشتي. ووجد التقييم أن املرشوع 

مناسب ومالئم وفعال من حيث تقليل خسائر املحاصيل يف املناطق البعلية املتأثرة 

بتدهور األرايض والجفاف. كام الحظ التقييم ووثق حاالت زيادة اإلنتاج وحفظ رطوبة 

الرتبة خالل فرتات الجفاف وزيادة خصوبة الرتبة وخفض تكاليف املدخالت والعاملة. 

ولقد كان ممكنا للمرشوع أن يحقق تآزراً أكرب ومستداماً بني البلدين املتجاورين. 

إن الحفاظ عىل تقديم الزراعة املُحافظة عىل املوارد سيتطلب تطويراً إضافياً للبيئة 

التمكينية وكذلك مرشوعاً جديداً يركز عىل الجوانب األوسع للزراعة الزراعة الذكية 

مناخياً مع إجراءات واضحة موجهة نحو السياسات وبحوث التكيّف.

 تقييم مرشوع »بناء جدول أعامل عاملي لدعم تنمية قطاع 
الرثوة الحيوانية املستدامة«

هل اإلنتاج الحيواين املستدام ممكن، وإذا كان األمر ممكنا فكيف يبدو ذلك؟ إن قطاع 

الرثوة الحيوانية هو محور القضايا املناخية والبيئية، فهو يلعب دوراً رئيسياً يف الحد من 

الفقر وتحقيق األمن الغذايئ والتغذية. وملعالجة هذه القضايا، تم إنشاء مبادرة ألصحاب 

املصلحة املتعددين يف عام 2011 لتبادل املامرسات الجيدة وبناء التوافق يف اآلراء تجاه 

تشكيل إنتاج حيواين مستدام واملساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومنذ 

ذلك الحني، تم احراز قيمة وتقدم كبريين نحو تحقيق هذه األهداف من ناحية زيادة 

التفاعل واملشاركة، ويقوم األعضاء بتنفيذ مامرسات وسياسات جديدة. يضم املنتدى اآلن 

105 منظمة عضو من الهيئات األكاديية والجهات املانحة واملنظامت الدولية واملنظامت 

غري الحكومية والقطاع الخاص واملجتمع املدين ومنظامت املنتجني. إّن استمرار هذا 

الحوار لهو أمٌر حاسٌم نحو تحقيق االستدامة، وينبغي عىل األعضاء االستمرار يف جمع 

األدلّة واملامرسات الجيدة من خالل تجاربهم. إن االستدامة هي قضية ملحة وحرجة 

وينبغي التعامل معها بأقىص قدر من األهمية.

التقييم النهايئ ملرشوع »اإلدارة املستدامة املعتمدة عىل املجتمع املحيل 
وحفظ النظم اإليكولوجية للمنغروف يف الكامريون«

توفر النظم اإليكولوجية للمنغروف 

مجموعة واسعة من املوارد والخدمات 

لكسب سبل العيش، مام يؤدي يف الوقت 

نفسه إىل ضغط اقتصادي واجتامعي 

وديغرايف قوي. وملواجهة هذه التحديات، 

وضع مرشوع مرفق البيئة العاملي »اإلدارة 

املستدامة املعتمدة عىل املجتمع املحيل 

وحفظ النظم اإليكولوجية للمنغروف 

يف الكامريون« وثائق اسرتاتيجية بشأن 

املنغروف، وأنشأ منابر لتعزيز الحوار بني 

أصحاب املصلحة، كام وفَّر معلومات عن 

حالة غابات املنغروف يف الكامريون، وأنشأ 

نظام رصد دائم لتحديد التغريات يف هذه النظم اإليكولوجية، وساهم كذلك يف إطالق 

عمليات تصنيف املناطق املحمية والتقدم فيها إىل املراحل النهائية. ومع أن املرشوع 
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ساهم يف العديد من النتائج عىل املستوى املؤسيس وزاد من وعي املجتمع بأهمية النظم 

اإليكولوجية للمنغروف، فإنه مل يحقق النتائج املتوقعة لدعم استدامة سبل العيش 

للمجتمعات املحلية عىل املدى الطويل. إن امليض قدماً نحو معرفة التأثريات يقتيض 

االنتقال إىل مرحلة الدمج عىل املستويني املجتمعي واملؤسيس.

التقييم النهايئ ملرشوع »إدارة الغابات واملناطق املحمية يف فيجي 
وساموا وفانواتو ونيوي”

تقع فيجي وساموا وفانواتو ونيوي يف اثنتني من اجاميل 34 من »النقاط الساخنة للتنّوع 

البيولوجي« يف العامل حيث توجد أغنى مستودعات الحياة النباتية والحيوانية. سعى 

املرشوع الذي يوله مرفق البيئة العاملي »إدارة الغابات واملناطق املحمية يف فيجي 

وساموا وفانواتو ونيوي« إىل التغلب عىل العديد من التهديدات التي تؤثر عىل التنوع 

البيولوجي يف البلدان األربعة. وقد وضعت نتائج هذا التقييم النهايئ أساسا سليام إلدارة 

املناطق املحمية، حيث ساهمت يف زيادة كبرية يف تغطيتها، وتحسني مشاركة األطر 

القانونية والسياساتية واملؤسسية وأصحاب الحيازات العرفية لألرايض، وساهمت أيضا يف 

زيادة الوعي وبناء القدرات. إن املشاريع املستقبلية يف هذا املجال ينبغي أن متعن النظر 

يف معالجة الروابط املتصلة بأنشطة التكيّف مع تغرّي املناخ، وآليات التمويل املستدامة 

للمناطق املحمية، وتحديد سبل العيش والفوائد االقتصادية التي يكن ربطها بتحسني 

حفظ التنوع الحيوي كتعويض ملستخدمي األرايض الذين يوافقون عىل الحد من أنشطة 

الصيد والزراعة يف املناطق املحمية.

تقييم ُمكّون املستوى املؤسيس ملرشوع »دعم سبل العيش املعتمدة 
 عىل الرثوة الحيوانية للفئات السكانية الضعيفة يف األرايض 

الفلسطينية املحتلّة«

يواجه الفلسطينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة أزمة ممتدة، حيث هناك حاجة إىل 

حلول دامئة ومستدامة لحامية وتعزيز سبل معيشتهم مبا يتجاوز االستجابات القصرية 

األجل. يف إطار السعي لربط اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية، يثّل هذا املرشوع 

املكّون املؤسيس لربنامج أكرب لتوفري »الدعم لسبل عيش السكان املستضعفني يف األرايض 

املحتلة«. يف ظل هذا املرشوع، نجحت منظمة األغذية والزراعة يف قيادة تنسيق جميع 

األنشطة التنموية لتعزيز القدرات العامة لوزارة الزراعة يف قطاع الرثوة الحيوانية، من 

خالل وضع أنظمة وعمليات جديدة. يويص التقييم، من أجل ضامن استدامة نتائج 

املرشوع، أن تقوم السلطة الفلسطينية بسّن سياسات لجعل إمدادات منتجات الرثوة 

الحيوانية تلبي الطلب، وأن يتم بناء الوعي األكرب بني الرعاة بأهمية وضع عالمات عىل 

الحيوانات، وتقييم األسواق العاملية للرثوة الحيوانية.

التقييم النهايئ ملرشوع »تعميم استخدام وحفظ التنوع الحيوي الزراعي 
يف السياسات العامة من خالل اسرتاتيجيات متكاملة والتنفيذ يف املوقع 

يف أربع مقاطعات يف مرتفعات األنديز«

بات من املعرتف به أن اإلكوادور واحدة من بني البلدان السبع عرشة العامرة بالتنوع 

البيولوجي. وقد سعى مرشوع »إدماج استخدام التنوع الحيوي الزراعي والحفاظ 

عليه يف السياسات العامة«، املمول من مرفق البيئة العاملي، إىل التغلب عىل العديد 

من التهديدات التي تؤثر عىل التنوع الحيوي يف اإلكوادور مع الحد من الفقر الريفي. 

ساهم املرشوع يف تعزيز األمن الغذايئ وسبل عيش املزارعني األرسيني، من خالل دعم 

االستخدام املستدام للمحاصيل املحلية وتطوير الدوائر التسويقية القصرية. كام دعم 

دمج التنوع الحيوي الزراعي يف االسرتاتيجية الوطنية للتنوع الحيوي ويف خطط التنمية 

وإدارة األرايض عىل مستوى املقاطعات. وكان للمرشوع دور أسايس يف صياغة قانون 

التنوع الحيوي الزراعي والبذور، ووضع قاعدة بيانات تضم 546 نوعا من البذور 

املحلية، وكذلك إنشاء مراكز للمعرفة الحيوية والتنمية الزراعية. يويص التقييم مبشاريع 

مستقبلية ملواصلة دعم الحكومات الوطنية واملحلية يف مجال تنظيم وتنفيذ قانون 

التنوع الحيوي الزراعي والبذور ويف إنشاء السلطة الزراعية الوطنية وخلق بيئة مالمئة يف 

السوق الوطنية والدولية للمحاصيل املحلية.
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التقييم النهايئ ملرشوع »تعزيز القدرة عىل الصمود للتكّيف مع تغرّي 
املناخ والحد من مخاطر الكوارث يف الزراعة لتحسني األمن الغذايئ يف 

هايتي بعد الزلزال”

تعرضت دولة هايتي، الواقعة يف منطقة 

الكاريبي، للكوارث الطبيعية العديدة عىل 

مدى العقد املايض، مبا يف ذلك اإلعصاران 

إيزاك وساندي يف عام 2010. سعى مرشوع 

)قدرة سبل كسب العيش والزراعة عىل 

الصمود » تعزيز القدرة عىل الصمود 

للتكيّف مع تغرّي املناخ والحد من مخاطر 

الكوارث يف الزراعة لتحسني األمن الغذايئ 

يف هايتي بعد الزلزال« الستعادة سبل 

العيش وإدخال تقنيات الزراعة الذكية 

مناخياً وإعادة تأهيل األرايض وسبل العيش 

املترضرة. خلص التقييم النهايئ إىل وجود 

مكاسب قوية يف مجال التكيف مع تغري املناخ، حيث اتخذ املرشوع خطوات مهمة لربط 

جهود اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. وقد أسفر املرشوع عن نتائج مستدامة مرتبطة بزيادة 

القدرة عىل الصمود من حيث اإلنتاجية الزراعية، كام زادت الدخول بسبب تقنيات 

اإلنتاج املحسنة. ولكن بالرغم من ذلك، مل يكن لدى املرشوع اسرتاتيجية خروج كافية، 

وتبني أن هناك حاجة ملزيد من العمل لضامن االستدامة املالية الالزمة لتحقيق تأثري 

طويل األجل.

التقييم النهايئ ملرشوع القدرة عىل الصمود املشرتك يف كسال

تؤثر الصدمات املتّصلة باألحوال الجوية يف كسال بالسودان بشكل منتظم عىل قدرة 

املجتمعات عىل الصمود، وكذلك ظروف األمن الغذايئ لديها. إن املرشوع املشرتك للقدرة 

عىل الصمود، الذي ُصمم بغية منع سوء التغذية لبناء القدرة عىل مقاومة الجفاف 

والفيضانات، قد اعتمد قياس معدالت التقزّم لتحديد ما إذا كان قد تم تحسني صحة 

وتغذية األم والطفل إضافة إىل تعزيز القدرة عىل التكيف. لقد أّدى الرتكيز األويل عىل 

الحد من سوء التغذية بدالً من بناء القدرة عىل الصمود، إىل خفض الفعالية اإلجاملية، 

رغم أن التقييم قد الحظ أن هذا القصور قد تم تصحيحه يف منتصف املدة. يويص 

التقييم بتوفري معلومات مسرتجعة حول النتائج إىل املجتمعات املستفيدة البالغ عددها 

75، وكذلك التجمعات السكانية األربعة املستهدفة وحكومة كسال، ويويص كذلك بتعزيز 

نتائج املرشوع من خالل استمرار التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 

العاملي واليونيسف يف هذا املجال من خالل تعزيز قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني، 

ال سيام من خالل تحسني املهارات الشخصية وعرب االستعانة بالدروس املستفادة من 

مرشوع القدرة عىل الصمود املشرتك ملشاريع مامثلة يف املستقبل.

 التقييامت املشرتكة

تُجرى تقييامت مشرتكة للربامج بالتعاون مع مكاتب التقييم يف الوكاالت التي تتخذ 

من روما مقراً لها، وهي برنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، أو 

وكاالت األمم املتحدة األخرى ورشكائها.

التقييم املشرتك ملنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة 
الحيوان حول إطار العمل العاملي من أجل مكافحة األمراض الحيوانية 

العابرة للحدود

إن إطار العمل العاملي من أجل مكافحة 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود )إطار 

العمل( هو آلية حوكمة مشرتكة ملنظمة 

األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة 

الحيوان، أطلقت يف عام 2004 لتحقيق 

هدف وقاية ومكافحة األمراض الحيوانية 

العابرة للحدود بشكل منسق، وخصوصا 

ملعالجة أبعادها اإلقليمية والعاملية. يعترب 

هذا التقييم هو الثالث إلطار العمل 

ويغطي الفرتة من 2009 إىل 2017. يهدف 

التقييم إىل تزويد اللجنة التوجيهية العاملية 

ولجنة اإلدارة التابعة إلطار العمل بالدروس 

املستخلصة واألدلة التي يكن استخدامها إلثراء تطورها االسرتاتيجي يف املستقبل، من 

خالل تقديم توصيات لتوجيه التعاون املعزز إلطار العمل عىل املستويني اإلقليمي 

والعاملي، وكذلك تشجيع تحسني أدوات إطار العمل. وقد قام التقييم بدراسة القيمة 

اإلضافية إلطار العمل كآلية لتسهيل العمل التعاوين، يف معالجة املخاطر العاملية ذات 

الصلة، بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ورشكاء مكافحة 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود.
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 التقييامت األخرى للمشاريع والربنامج التي تم إنجازها

• • التقييم النهايئ ملرشوع »تنمية القدرات يف إدارة الري التابعة لوزارة الزراعة والري والرثوة الحيوانية يف جمهورية أفغانستان اإلسالمية«	

•  • تقييم منتصف املدة ملرشوع »اإلدارة املستدامة لألرايض والزراعة املواتية للمناخ«	

 تقييامت املشاريع الجارية

• تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف بناء القدرة عىل مواجهة الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو يف الجنوب األفريقي	

• تقييم املرشوع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتعزيز صمود الفئات الضعيفة من السكان يف شامل مايل	

• تقييم مرشوع التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ	

• تقييم اإلدارة املتكاملة ألرايض املنغروف والنظم اإليكولوجية املرتبطة باألرايض الرطبة والغابات الساحلية يف جمهورية الكونغو	

• التقييم النهايئ ملرشوع »زيادة الغذاء والدخل واألمن الغذايئ لألرس املعيشية من خالل التسويق املتكامل واملستدام ألصحاب الحيازات الصغرية يف قطاع الرثوة الحيوانية يف زمبابوي«	

• التقييم النهايئ ملرشوع » التخلص من مبيدات اآلفات املهجورة مبا فيها امللوثات العضوية الثابتة وتنفيذ برنامج إدارة املبيدات«	

• التقييم النهايئ ملرشوع »إدارة األرايض وإعادة تأهيل املراعي يف نظم اإلنتاج الزراعي والرعوي عىل نطاق صغري يف جنوب غرب أنغوال«	

• التقييم النهايئ لالسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية	

تثني هيئة األمم املتحدة للمرأة عىل 
منظمة األغذية والزراعة إلنجازها ما 
نسبته 93 يف املائة من مؤرشات أداء 

خطة العمل عىل نطاق منظومة األمم 
املتحدة بشأن املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة )UN-SWAP(، مع 
تسليط الضوء عىل دور التقييم. تشمل 
الجهود الجديرة بالذكر يف هذا املجال: 

منهجية تقييم منظمة األغذية والزراعة 
املتجاوبة بشكل متزايد مع الجنسانية، 

مبا يف ذلك وضع معايري ومبادئ 
توجيهية وأسئلة لتقييم تعميم مراعاة 
املنظور الجنساين يف التقييامت. ومن 

األمثلة عىل هذه الجهود، إدراج قسم 
مخصص للقضايا الجنسانية والتوصيات 
املتعلقة بنوع الجنس يف جميع تقارير 

التقييم.

تعزيز الرقابة عىل الجنسانية
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أسبوع األمم املتحدة للتقييم لعام 2018

استضاف مكتب التقييم مبنظمة األغذية والزراعة، يف مايو/أيّار 2018 ، أسبوع التقييم لعام 2018، ، وهو االجتامع السنوي لفريق األمم املتحدة املعني بالتقييم، 

والذي تم تنظيمه باالشرتاك مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، وهي وكاالت األمم املتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها. حرض الفعالية 

163 من خرباء التقييم ملشاركة الدروس وأفضل املامرسات ومناقشة برامج ومبادرات العمل املشرتكة بني الوكاالت. و تألف أسبوع التقييم من: حلقة دراسية 

»للتطوير املهني« ملدة يوم واحد، و«تبادل املامرسات الخاصة بالتقييم«ملدة يومني، و«اجتامع سنوي عام«، حيث عقدت الهيئة التنفيذية لفريق األمم املتحدة 

املعني بالتقييم، وهي املسؤولة عن الحوكمة والتوجه االسرتاتيجي للفريق، اجتامعها الذي استغرق يومني. وقد تم خالل جلسات »تبادل املامرسات الخاصة 

بالتقييم« عىل وجه الخصوص تقديم العديد من االبتكارات التي تضمنت جلسات تفاعلية وتشاركية للغاية، وتالئم اهتاممات الحضور. ميكن االطالع عىل تقارير 

اجتامع فريق الخرباء والتقارير العامة السنوية ومقاطع الفيديو والصور وغريها من املواد عىل املوقع:

http://uneval.org/mediacenter/newscenter/newsdetail/125

     EVAL-ForwARD مجتمع املامرسات

استجابًة للدعوة التي ترمي إىل تعزيز قدرات التقييم الخارجي، والتي تم اإلعالن عنها عرب قرار الجمعية العامة 

لألمم املتحدة وكذلك عرب التقييم املتعلق بوظيفة التقييم يف املنظمة، قاد مكتب التقييم يف املنظمة إنشاء 

EVAL-« مجتمع للمامرسات بشأن تقييم األمن الغذايئ والزراعة والتنمية الريفية، والذي أطلق عليه اسم

FORWARD«. وتُقدم مكاتب التقييم التابعة لوكاالت األمم املتحدة، التي تتخذ من روما مقراً لها، الدعم 

املشرتك لهذه املبادرة. ويتمثل نطاق املبادرة يف تعزيز دمج التفكري التقييمي يف نظم مراجعة أهداف التنمية 

املستدامة القطرية والعاملية، وهي تجمع بني املَقيِّمني ومامريس التنمية وصانعي السياسات والباحثني يف 

املؤسسات القطرية. كام تقدم العديد من الفرص غري املسبوقة للوصول وتبادل املعارف واملعلومات ذات 

الصلة بالتقييم املتعلق باألمن الغذايئ. يستخدم مجتمع املامرسات أداة Dgroup الخاضعة لإلرشاف باعتبارها 

القناة الرئيسية للتفاعل وتبادل املعارف. اذ ميكن للمشاركني طرح مواضيع تهمهم وإرسال مساهامت ومشاركة 

املوارد واملعلومات باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية. وتعمل امللخصات الدورية عىل تقييم املداوالت 

واملناقشات، كام تسهم يف قاعدة املعارف ملجتمع املامرسات. لقد استطاع مجتمع املامرسات يف نهاية املدة 

التجريبية وهي ثالثة أشهر أن يجمع أكرث من 150 عضًوا من 42 دولة.

www.evalforward.org :للمزيد من املعلومات والتسجيل قم بزيارة الرابط
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أنشطة أخرى
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التقارير وردود اإلدارة لجميع تقييامت املنظمة هي وثائق عامة 

ويكن تنزيلها عىل املواقع االلكرتوين:

www.fao.org/evaluation/ar
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تقييم برنامج نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

تقييم مساهمة املنظمة يف جمهورية ميامنار االتحادية

فيديوهات التقييم يف قناة يوتيوب ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

evaluation@fao.org :ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال مبدير مكتب التقييم – الربيد اإللكرتوين
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة - Viale delle Terme di Caracalla 00153، روما – إيطاليا. 
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يقوم مكتب التقييم بانتاج تسجيالت فيديو قصرية ملقابالت ميدانية أجريت مع املستفيدين، وكذلك مع أصحاب املصلحة اآلخرين حول بعض التقييامت. يكنكم االطالع عىل 

تسجيالت الفيديو بشأن تقييم نظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود يف أزمات السالسل الغذائية،  أو االستامع لحديث املزارعني حول عمل 

.)www.fao.org/evaluation( منظمة األغذية والزراعة يف ميامنار. تسجيالت الفيديو متاحة عىل املوقع االلكرتوين ملكتب التقييم


