
September 2014  PC 116/7  
 

 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRاالستجابة السريعة )يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 
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 جلنة الربنامج
 

 الدورة السادسة عشرة بعد املائة

 4102نوفمرب/تشرين الثاني  7-3روما، 

ظمة على املستوى القطري: جتميع للتقييمات يف البلدان ذات الدخل املتوسط: نتقييم فعالية امل

  أرمينيا وكولومبيا وسري النكا وفييت نام

 موجز

 
( CL145/6)ب( من الوثيقة 42وصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج )الفقرة ع تمتاشيا م 

مع ضمان الوصول إىل املعلومات الواردة يف تقارير التقييم، ُتعرض هذه املتعلقة بطرائق حتقيق وفورات يف التكاليف 

يف حني أن تقرير التقييم ُمتاح بكامله على املوقع  األغذية والزراعة )الفاو( منظمةيقة كموجز شامل مرتجم إىل لغات الوث

 ا.اإللكرتوني للفاو اخلاص بالتقييم باللغة األصلية اليت ُأعّد به
 

 امللتمسة من جلنة الربنامجالتوجيهات 
 

قد ترغب جلنة الربنامج يف اإلعراب عن آرائها وتقديم توجيهاتها حول املسائل الرئيسية الواردة يف تقرير  

 لتوصيات وإجراءات املتابعة اليت اقرتحتها.لاإلدارة  استجابةالتقييم وحول 

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
 

 مدير، مكتب التقييم لدى منظمة األغذية والزراعة Masahiro Igarashiالسيد 

Director@fao.org-OED 
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ظمة على املستوى القطري: جتميع للتقييمات يف نتقييم فعالية امل

 البلدان ذات الدخل املتوسط: أرمينيا وكولومبيا 

 وسري النكا وفييت نام

 التقرير النهائي

 

  

 منظمة األغذية والزراعة 

 ةلألمم املتحد

 مكتب التقييم

 4102سبتمرب/أيلول 



 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
 

 مكتب التقييم 
 

 http://www.fao.org/evaluationهذا التقرير متاح يف شكل إلكرتوني على العنوان: 
 

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

و منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أ

وال تعرب اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال،  بتعيني حدودها وختومها.

 عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره.
 

ظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف )املؤلفني(، وال تعكس بأي حال وجهات متثل وجهات الن

 نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
 

© FAO 2013 
 

وما مل يذكر خالف  تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها.

ميكن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث واألهداف التعليمية، أو االستخدام  ذلك،

يف منتجات أو خدمات غري جتارية، على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض 

 دمات بأي شكل من األشكال.موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخل
 

ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات 

 .gcopyright@fao.or أو إىل: request-us/licence-www.fao.org/contactالتجارية األخرى إىل العنوان التالي: 
 

 من املعلومات عن هذا التقرير، يرجى االتصال على العنوان التالي: ملزيد
 

 املدير، مكتب التقييم

00153, 1Viale delle Terme di Caracalla  
Rome, Italy 

 evaluation@fao.orgالربيد اإللكرتوني: 

 
  

http://www.fao.org/evaluation


 

 

  موجز

 
 أساسية معلومات

 

 كافة املنظمة أنشطة تغطي هيو الفاو، لدى التقييم برنامج من جزءا القطرية التقييمات تشكل 4112 عام منذ -0ت.م

 املشاريع يف الوطنية واملشاركة ،مجيعها التمويل مصادر من الوطنية املشاريع ذلك يف مبا ،بلد كل مستوى على

 معمقا حتليال القطرية التقييمات وتتيح املنظمة. ممثلية نفذهات اليت واألعمال ،املعيارية املنتجات واستخدام اإلقليمية،

 املصلحة أصحاب إىل بالنسبة وخصوصا الدروس، من واالستفادة بشأنه مساءلتهاو البلدان، من بلد أي يف املنظمة ألداء

 القطري. املستوى على

  

 املنظمة يف التقييم مكتب عمل خطة على يوافق الذي اسيئالر اجلهاز وهي الفاو، يف الربنامج جلنة وتقوم -4م.ت

 أو املنخفض الدخل ذات الغذائي العجز بلدان أي ،البلد إليها ينتمي اليت الفئة حديدبت ،األخري هذا تقارير ويتلقى

 تقييماتال غطيت اليت التجميعية التقارير ُرفعت لقدو التقييمات. تلك أجل من اختيارها يتم كيل ،املتوسط الدخل ذات

 من مماثلة أنواع يف املنظمة عمل من الدروس استخالص بهدف وذلك الربنامج جلنة إىل البلدان من مماثلة واعأن يف

  جتميعية. تقارير أربعة إعداد مت ،4112 عام منذو البلدان.

  

 تقييم عمليات جراءإ التقييم مكتب من 4100 الثاني نوفمرب/تشرين يف املنعقدة دورتها يف الربنامج جلنة طلبت -3م.ت

 املتوسط الدخل ذات للبلدان تقييمات أربعة استكمال مت ،4102-4104 الفرتة ويف . املتوسط الدخل ذات البلدان يف

 التالي: النحو على

 ؛4104 األول أكتوبر/تشرين يف التقييم استكمل النكا، سري 

 ؛4103 مايو/أيار يف التقييم استكمل نام، فييت 

 ،4103 فرباير/شباط يف التقييم استكمل أرمينيا 

 ،4102 حزيران يونيو يف التقييم استكمل كولومبيا. 

  

 لعمل الرئيسية جلوانبا بني شبهال أوجه على الضوء يسلطف :األربعة البلدان هذه تقييمات التقرير هذا جيمع -2م.ت

 خص فيما املستقبل يف نظمةامل ستنتحيه الذي نهجال بشأن وتوصيات استنتاجات ويستخلص األربعة، البلدان يف املنظمة

 ا،مؤسساته وقدرة لسكانها واالجتماعية االقتصادية الظروف حتسني حيث من مهمة نتائج حققت اليت البلدان كل

 املنظمة. مع والشراكة التعاون جلهة خمتلفة توقعات بالتالي لديها اليتو

  



 

  المنهجية

 

 الفاو بعمل املتعلقة االستنتاجات أما األربعة. التقييم لتقارير لمفّص استعراض ىلإ التجميعي التقرير يستند  -2م.ت

 حلجم يضاأ حتليل أجري ذلك، إىل وباإلضافة التقييم. تقارير من حصرا استخلصت فقد األربعة البلدان يف آلياتهاو

 4112/4112 أي حمددتني، ماليتني فرتتني يف صنفت اليت األعضاء البلدان يف فاولل امليداني الربنامج وخصائص

  الدولي. البنك بيانات لقاعدة وفقا متوسط، دخل ذات كبلدان 4104/4103و

  

 والتوصيات العامة االستنتاجات

 اتسم قد تقييمها جرى اليت املتوسط الدخل ذات البلدان يف املنظمة عمل أّن إىل األربعة التقييمات خلصت  -6م.ت

 أولويات مع متاما وتتماشى الصلة من قدر على أنها عموما والربامج املشاريع ربتاعُت فأوال، القوة. نقاط من عددب

 عموما فعالة املشاريع كانت ولقد احلكوميني. الشركاء تقدير موضع أنهاو ،كبري حد إىل الطلب على قائمةو ،اتاحلكوم

 جلودةاو قدمتها ليتا الفنية القدرات بفضل شريكك التقدير الفاو نالت وثانيا هلا. املخطط النواتج قيقحت حيث من

  املعيارية. ملنتجاتها الفنية

  

 يف األصول واستبدال األغذية إنتاج يف الكبرية املساهمة مشلت ،البلدان فرادى يف ملحوظة إجنازات وسّجلت  -7م.ت

 ؤسساتامل بني املعرفة وتبادل للتعاون الفعال والتشجيع النكا؛ سري يف الطبيعية والكوارث األهلية الصراعات أعقاب

 أنشئت اليت الصلة وذات جدا الفعالة والنماذج فيها. أرمينيا تشارك اليت واإلقليمية العاملية املشاريع جانب من الوطنية

 الضعيفة. اجملتمعات احتياجاتب لوفاءل كولومبيا يف

  

 العالقات حسن على التقييمات إليها خلصت اليت اإلدارية الشؤونو الربامج ةدارإل القوة نقاط اشتملت وقد  -8م.ت

 اللذين والكفاءة اللتزاما عن فضال ،عددها ضآلة من الرغم على التنمية، يف الشركاء مع عليها احلفاظ ومت أقيمت اليت

 .للفاو الوطنيون املوظفون بهما يتحلى

  

 جزء خالل أو بأكملها تقييمال فرتة طيلة البلدان، من ثالثة فيف املتكررة. الضعف نقاط من عدد أيضا وُسّجل  -9م.ت

 جراء ذلك تفاقم وقد الكفوءين. القطريني املوظفني و/أو اجليدين املمثلني يف انقص وإدارتها الربامج تطوير ىعان منها،

 يف رأّث قد القطرية املكاتب إىل التفويض كفاية عدم أن كما الرئيسي. واملقر اإلقليمية املكاتب من املقّدم املتساوي غري الدعم

 يف العاملية املوارد إدارة نظام إطالق أن أخرى وبلدان كولومبيا يف األدلة هرتظأ حتديدا الشأن هذا ويف العمليات: كفاءة

 اإلدارية. املسائل صعيد على كبريا نايحتس ميثل 4103 عام

  



 

 السياسات بشأن واحلوار السياسات تأثري أن كبري حد إىل التقييمات ربتعَتا الربناجمي، املستوى علىو -01م.ت

 الربامج أصل من ثالثة يف والتنظيمي املؤسسي املستوى على القدرات تطوير إىل بالنسبة األمر وكذلك ،حمدود والدعوة

 االستدامة بني التمييز يتم ومل .امًةع ضعيفا اجلنسني بني املساواة مسألة إدماج كانو .للتقييم اخلاضعة األربعة القطرية

 واالسرتاتيجية التحليلب يتعلق فيما ضعيفة القطرية الربجمة أطر كل وكانت دوما. كافيتني تكونا مل نياللت والكفاءة

 حتقيق يف ساهمةملا وكانت .إلعدادا عملية يف اآلخرين الشركاء ساهمةمب يتعلق فيما كبري حد وإىل األولويات وحتديد

 حمدودًة. ،البيئية االستدامة أو واجلوع، الفقر خفض أي للمنظمة ةالعاملي األهداف

  

 اآلن حتى لتعّد مل املنظمة أن ،املتوسط الدخل ذات البلدان يف فاولل العام احلضور تناول حتليل أظهر قدو  -00م.ت

 البلدان فيف لوطنية.ا احلكومات وتوقعات املتغرية الظروف مع يتالءم ميا القطرية للمكاتب القياسي ألعمالا منوذج

 العادي الربنامج خالل من املتاحة املالية املوارد تمكنت مل القطري، املستوى على املنظمة أعمال لنموذج وتبعا األربعة،

 قبل من ،تفاوتةم بدرجات إضافية، موارد أتيحت وقد املنظمة. ملمثلية األساسيني املوظفني تكاليف تغطية من سوى

 مع املوارد تعبئة على القدرة إىل عظمهمب كذل ويرجع معني، حد إىل إال ةامليداني الربامج ظافحم غريتت ومل املضيفة الدول

  املتوسط. الدخل ذات البلدان يف الوطنية واحلكومات املوارد يف الشركاء

  

 امليزانية خارج من موارد بفضل مباشرة بصورة املوظفني من العظمى الغالبية توظيف مت النموذج، هذا يف  -04م.ت

 وقد املشاريع. دعم تكاليفل والتشغيلي اإلداري الدعمب اخلاصة صةاحل بفضل ةمباشر غري صورةب أو للمشاريع، كموظفني

 من العديد يف املنظمة مشاركة إىل "ظاهرة" والتشغيلي اإلداري والدعم امليزانية خارج من واردامل تكون أن إىل احلاجة أدت

 التشغيلية املكونات كفة فيها غلبت واليت ذاتها املنظمة من أو اآلخرين والشركاء احلكومات قبل من لةملمّوا املشاريع

  ني.قويت للمنظمة النسبية وامليزة املضافة القيمة فيها تكن مل واليت ة،يوالسياس فنيةال املساعدة على اميداني

  

 الدعم من نوع إىل عمليا ذلك يؤدي ، املتوسط الدخل ذات البلدان يف سيما وال يربره، ما للنهج أّن تبّين إذا -03م.ت

 إمكاناتها كامل عن التعبري من املنظمة نميّك ال قد الذي األمر ،الظهور" حتقيق أجل "من املشاريع على يركز الذي

 واملعرفة املستوى رفيعةال سياسةال من واالستفادة لتنفيذل ةاخلاص قدراتهاب تتمتع اليت البلدان يف هلا نسبية ميزة وأفضل

 املوظفني تكاليف تكون حيث أو أصغر امليدانية الربامج حمفظة فيها تكون اليت البلدان يف نفسه، الوقت يفو نية.فال

  املوظفني. قدرات لتعزيز كافية املتاحة املالية املوارد تكون ال مرتفعة، الوطنيني

  

 املطروحة القضايا ماهية حتديد يف األربع التقييم عمليات عن الصادرة توصياتال بني املشرتك القاسم مثليت   -02م.ت

 عليه. هي الذي النحو على القطرية والربامج املكاتب تنظيم سبب تشرح اليت وافزاحلو سباباأل تبّين وهي والعقبات.

 التأثري بالضرورة ليس ولكن والظهور، الصلة من كال املاحنة اجلهات ألولويات أو احلكومة لطلبات االستجابة تضمن

 األولويات بشأن املستوى رفيعة مشورة وتوفري ،السياسات حول حوار يف ضلوعال أن حني يف االسرتاتيجي،



 

 كما للجدل. إثارة أكثر تكون وقد حيادا أقل مسألةف ةخمتلف سياسات إىل الدعوة أما .إحلاحا أكثر أمر هو االسرتاتيجية،

  كلفة. أعلى دوليةال السمعة ذوي االستشاريني أن

  

 الوطين السياق أن فيدي األربعة التقييمات إليها خلصت اليت النهائية االستنتاجات أهم أحد أّن غري  -02م.ت

 التغيري. هذا تواكب كيل تتكّيف أن املنظمة على يتعني وأنه التغّير، طور يف األربعة البلدان يف والتعاون للمؤسسات

 البنك لتصنيف وفقا ،4103 عام يف اشتملت األقران من جمموعة إىل تنتمي األربعة البلدان فإن ذلك، على وعالوة

 23 فكان املنظمة: دعم من مستفيدة وجهات املنظمة أعضاء من عضو 010 على الفرد، دخل متوسط على املبين الدولي

 املتوسطة البلدان من الدنيا الشرحية فئة من 28و لالدخ املتوسطة البلدان من العليا الشرحية فئة إىل ينتمي امنه

 يف بلدا 36 بلغ والذي ،الدخل املنخفضة األعضاء البلدان عدد مرات ثالث تقريبا ذلك ميثل اجملموع، يفو .الدخل

  نفسه. العام

  

 هةجل قياسية أكثر دعم إىل البلدان تلك حتتاج أن حيتمل ، املتوسط الدخل ذات البلدان وضع مع متاشيا  -06م.ت

 ال نفسه، الوقت ويف الراهن. الوقت يف تقدمه ما يفوق املستقبل يف الفاو جانب من القدرات وبناء والتنظيم لسياساتا

 ظهور يف أيضا تسهم وهي املعرفة، توليد عملية من رئيسيا زءاج متثل ألنها ضرورية امليداني املستوى على املشاريع تزال

 اعتبار جيبو ونشرها. نتائجها توثيق مت وحبال ،صحيح بشكل ونفذت جيد بشكل صممت حبال ومصداقيتها املنظمة

 تواالحتياجا الطلبات وتلبية التآزر، أوجه لتطوير يستخدما أن جيبو اآلخر أحدهما يكمل الدعم من النوعني هذين

 القدرات. وتنمية االبتكارات يقرتحان بينما

  

 االستجابة تيحي والنفوذ والكفاءة السلطة صعيد على البلد يف املنظمة وجود ضرورة إىل التوقعات جتاهاتا تشري  -07م.ت

 وال املنظمة. يف أخرى أجزاء من املساهمات وتلقي طلب عرب وإما مباشرة إما ،املساعدة وطلبات لالستفسارات السريعة

 بل ،لدخلا املتوسطة 010الـ البلدان كل يف البعيد دىامل على إضافيني دوليني موظفني وجود يف األهم العامل يتمثل

 يتعلق فيما الرئيسي واملقر واإلقليمي الفرعي اإلقليمي املستوى على بنائها إعادة أو القدرات على احلفاظ يف باألحرى

 وإما افرتاضيا إما نسبيا قصرية فرتة خالل تعبئتهم وميكن بعد عن البلدان دعم يستطيعون الذين الفنيني ملوظفنيبا

 االستشاريني. من شبكات خالل من أو مباشرة شخصيا،

  

 الدخل ذات البلدان إىل املاحنني من عوناتامل تدفق تراجع فيها أصبح فرتة يف التغيريات هذه حتدث -08م.ت

 ذات البلدان وتزداد املنظمات. من غريها من لكثري كما للفاو حتد مبثابة ،البلدان طلبات دبتصاع مقرتنا ،املتوسط

 ما البلدان تلك إىل تقدم لكي نفسه البلد داخل زةهجم تكون أن إىل الفاو وحتتاج وتطلبا. ومتييزا مهارة املتوسط الدخل

 املوارد بأن االعرتاف يف االنطالق نقطة وتتمثل بذلك. قيامها تكاليف سداد من لتتمكن لمّوُت أن جيب كما إليه حتتاج

 الفاو وجود تكاليف لتغطية كافية تكون لن امليزانية، خارج من مأ للمنظمة العادية امليزانية من أكانت سواء املالية،



 

 وغريها، دةاملتح واألمم األخرى املنظمات وتواجه إليه. املتوسط الدخل ذات البلدان حاجة تتزايد يذال البلد داخل

 املتحدة األمم وكاالت لكافة مشرتكة قطرية واسرتاتيجية واحد قطري مكتب إقامة احللول أحد يكون وقد مماثلة. معضلة

 يكون وقد الوكاالت. من لكل النسبية امليزة على والبناء أولوياتها على والرتكيز ،احلكومات مع باالتفاق باألغذية املعنية

 ممثلني تعيني أجل من اهلادئ واحمليط الشرقية أوروبا يف املعتمد الفاو تغطية منوذج على امبني األخرى البدائل أحد

 مع املنتظم التفاعل ضمان مع كامل، متثيل إىل حاجة هناك تعد مل رمبا حيث  املتوسط الدخل ذات للبلدان مقيمني غري

  منه. والدعم املسؤول اإلقليمي أو الفرعي اإلقليمي املكتب

  

 السلطة تفويضو الفاو ممثلي خصائص يتضمن لألعمال حمدد منوذج إىل احلاجة إىل القضايا هذه كل تشري -09تم.

 املوارد بيئة مع تتطور املوارد حلشد وطنية واسرتاتيجيات املنظمة من أخرى أجزاء من السريع الدعم لبط على والقدرة

 أفضل عمل منوذج من تستفيد قد اليت املنظمة يف األعضاء دولال ألعداد وينبغي أخرى. أمور بني ،التغري السريعة املالية

 األعمال مواصلةو وجوده عدم أما املتوسط. الدخل ذات البلدان يف احملددة املنظمة اسرتاتيجية بالكامل يربر أن تصميما

 مبادرة صاحبةو اسرتاتيجية وأكثر التحديات مواجهة على قدرة أكثر تكون أن من تتمكن لن الفاو أن يعين كاملعتاد

  وفائدتها. أهميتها فقدتس أخرى، وبعبارة والدعوة. السياسات إىل ةهومتوج

  

 نهج لتطوير العليا، اإلدارة إىل موجهة فقط واحدة توصية التجميعي التقرير هذا يتضمن سبق، ما ضوء يف -41م.ت

 .املتوسط الدخل ذات البلدان يف املنظمة لعمل اسرتاتيجي

  

 البلدان يف للمنظمة اسرتاتيجية وضع بشأن ،فاولل العليا إلدارةا إىل مقدمة  -1 التوصية

  املتوسط الدخل ذات 

 املهام إجناز حتسني إىل تهدف ، املتوسط الدخل ذات البلدان مع التعاونه شاملة اسرتاتيجية وضع فاوال على يتعني

  لالسرتاتيجية: ينبغي واليتها. حتقيقو للمنظمة األساسية

 وطرائقه ونطاقه املنظمة لدعم الرئيسي الرتكيز جمال بشأن واملرجعية اإلرشاد تقديم أوال()

 تدعمها. اليت املؤسساتية شبكةالو القطرية للمكاتب جديد عمل منوذج حتديد ثانيا()

  

  

 نوسيتمك االسرتاتيجية. يف ستدرج اليت القضايا حول األولية والتحليالت املعلومات بعض التقرير هذا ويقدم -40.م.ت

 وجتاربهم معارفهم على مبنية أغنى مساهمات تقديم من املتوسط الدخل ذات األعضاء البلدان يف وموظفوها املنظمة ممثلو

 مفصلة. اسرتاتيجية تطوير أجل من

  
 




