October 2014

PC 116/5

A

جلنة الربنامج
الدورة السادسة عشرة بعد املائة
روما 7-3 ،نوفمرب/تشرين الثاني

4102

خطة العمل املتجددة املبدئية للتقييم االسرتاتيجي والرباجمي
للفرتة 4107 - 4102

موجز
 تقدم خطة العمل املبدئية املقرتحة هذه حتديثا للوثيقة اليت استعرضتها اللجنة يف عام
(الوثيقة  )PC 112/7وتقرتح بعض االجتاهات اجلديدة للفرتة .2102 – 2102
 ومن املقرتح تقديم تقييم مواضيعي واحد يتصل باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة يف كل دورة للجنة.
 وسيتم إطالق سلسلة جديدة من عمليات تقييم الربامج القطرية مع املزيد من االهتمام لتحقيق النتائج على
النحو احملدد يف أطر الربجمة القطرية .ومن املقرر إجراء مخس إىل سبع عمليات تقييم كل سنة.
 ويواصل مكتب التقييم دعم عمليات تقييم املشاريع ،وخدمة احتياجات التقييم األخرى للمنظمة ،واملشاركة يف
مبادرات التقييم املشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
2102

التوجيهات امللتمسة من جلنة الربنامج
 إن اللجنة مدعوة إىل التعليق على اخلطة املقرتحة للفرتة  2102 – 2102واملوافقة على اخلطة.
 يقرتح استعراض اخلطة كل سنتني؛ وسيكون االستعراض القادم يف خريف .2102
ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Igarashi Masahiro
مدير مكتب التقييم
اهلاتف(06) 570- 53903 :
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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مقدمة
استعرضت جلنة الربنامج يف دورتها الثانية عشرة بعد املائة ،يف نوفمرب/تشرين الثاني عام  ،2102حتديث
-0
مقرتح خلطة العمل املبدئية للتقييمات االسرتاتيجية وتقييمات الربنامج للفرتة ( 2102 – 2102الوثيقة .)PC/112/7
وقد قدمت بعض االقرتاحات (الوثيقة  )CL 148/7مت إدراجها يف خطة العمل .وتقدم هذه الوثيقة حتديثا إضافيا خلطة
العمل املبدئية وتقرتح بعض التوجهات اجلديدة للفرتة .2102 - 2102
ويف عام  ، 2102حول مكتب التقييم تركيز تقييماته إىل دراسة النتائج اليت حتققت ،أي ما هي النتائج اليت
-2
ساهمت فيها املنظمة وكيف وإىل أي مدى .والغرض من ذلك هو تزويد اللجنة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف املنظمة
مبزيد من املعلومات وحتليل النتائج اليت حتققت يف امليدان وعلى املستوى القطري .ووفقا لذلك ،يتم توفري التقييمات
املواضيعية اجلارية بأساليب جديدة واملزيد من الوقت إلجراء األحباث ومجع املعلومات الكافية عن النتائج من امليدان.
كما يوحي التوجه حنو النتائج بالرتكيز على مساهمة املنظمة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية والرباجمية .وبالتالي فإن
التقييمات املواضيعية املقرتحة متناسقة أكثر مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة .وستدرس التقييمات القطرية عن كثب
النتائج اليت حتققت فيما يتعلق بأطر الربجمة القطرية .وتعكس اخلطة املقرتحة يف هذه الوثيقة هذا التحول يف الرتكيز.
ويعتزم مكتب التقييم أيضا تعزيز االستخدام املشرتك للتقييمات .وميكن للتقييمات على املستوى القطري
-3
وتقييمات املشاريع أن تشكل قاعدة أدلة جيدة للتقييمات املواضيعية والنظر يف املسائل االسرتاتيجية ،إذا أجريت
بأعداد كافية .وتعكس اخلطة املقرتحة أيضا هذه الفكرة.
ويواصل مكتب التقييم دعم عمليات تقييم املشاريع وخدمة احتياجات التقييم األخرى يف املنظمة عندما تسمح
-2
له موارده بذلك ويكون هناك مربر لالحتياجات .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه سينخرط يف بعض التقييمات املشرتكة ،حيثما
كان ذلك مناسباً.
ويوفر اجلدول  0قائمة بالتقييمات املقرتحة والتقارير ذات الصلة لتقدميها إىل اللجنة .ويوفر اجلدول  2قائمة
-2
بالتقييمات األخرى اليت سيتم إجراؤها خالل هذه الفرتة ،واليت ميكن تقدميها إىل اللجنة أو توفريها ألعضاء اللجنة
بناء على طلبهم.
ويُقرتح استعراض خطة العمل املبدئية كل سنتني .وسيكون االستعراض القادم للفرتة  ،2102-2102يف
-2
النصف الثاني من عام .2102
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برنامج التقييمات املقرتح
التقييمات املواضيعية اليت عرضت على اللجنة
جيري مكتب التقييم التقييمات املواضيعية متاشيا مع خطة العمل املبدئية للفرتة  2102 - 2102لتنظر فيها
-2
اللجنة .ووفقا لذلك ،ستعرض التقييمات الثالثة التالية اليت بدأت يف عام  ،2102على الدورة الثامنة عشرة بعد املائة
للجنة يف النصف الثاني من عام .2102
(أ) تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعارف بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية.
(ب) تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره.
(ج) تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو
مستدام.
ولكي تبدأ التقييمات يف عام  2102وما بعده ،من املقرتح من حيث املبدأ أن يكون هناك تقييم مواضيعي واحد
-8
يتعلق بأحد األهداف االسرتاتيجية للمنظمة ،ليتم النظر فيه يف كل دورة من دورات اللجنة .ونظرا إىل أنه قد مت إعادة
تصميم مرحلة تنفيذ املبادرات مبا يتماشى مع األهداف االسرتاتيجية ،فإن عرض هذه التقييمات املواضيعية على اللجنة
قد يبدأ يف النصف الثاني من عام  .2102والتقييمات املقرتحة هي كما يلي:
-2

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف نظم األغذية والزراعة الكفؤة والشاملة (اهلدف

االسرتاتيجي  :)4مع زيادة التجارة والتحضر ،أصبحت سالسل القيمة وأمناط االستهالك أكثر تعقيدا وحتديا بالنسبة
لصغار املزارعني وسكان الغابات والصيادين ،ليتمكنوا من التكيف معها واالستفادة منها .وباإلضافة إىل ذلك ،أصبحت
الزراعة تعتمد على كثافة رأس املال والعلم ،مما يزيد من خماطر استبعاد صغار املنتجني وغريهم من الفئات الضعيفة.
وسيدرس هذا التقييم كيفية مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف نظم األغذية والزراعة الكفؤة والشاملة من خالل
السياسات ومبادرات التنمية املعيارية والقدرات الرامية إىل حتسني سبل معيشة الفقراء يف الريف؛ ومن املقرر أن يبدأ يف
منتصف عام  ،2102وأن يستكمل يف منتصف عام  2102لتنظر فيه اللجنة يف النصف الثاني من عام .2102
 -01تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (اهلدف
االسرتاتيجي  :)1إن اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية مشاكل معقدة تتطلب العمل املشرتك من قبل جهات
وقطاعات خمتلفة ليتم معاجلتها .وعلى املستوى الدولي ،تعمل منظمة األغذية والزراعة لرفع مستوى الوعي والفهم
وااللتزام السياسي عند صانعي القرارات يف احلكومات والشركاء يف التنمية .واستنادا إىل ذلك ،تركز املنظمة ،على
املستوى اإلقليمي والقطري ،على مساعدة البلدان على خلق بيئة مواتية للتغريات يف السياسات ،وعلى دعم قدرات
احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إلحداثها ،وزيادة االستثمار ،وتكثيف اإلجراءات الرامية إىل القضاء على اجلوع
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وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .ويهدف هذا التقييم إىل دراسة فعالية نهج منظمة األغذية والزراعة ،وكيف أدى
عملها املشرتك على املستويني العاملي واإلقليمي والقطري إىل حتقيق نتائج إجيابية على املستوى القطري ،وكيف ميكن
تعزيز مساهمتها يف مكافحة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .ومن املقرر أن يتم البدء يف هذا التقييم يف أواخر
عام  ،2102وأن يستكمل يف عام  2102لتنظر فيه اللجنة يف النصف األول من عام .2102
 -00تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود يف مواجهة الكوارث
(اهلدف االسرتاتيجي  :)5تهدد أشكال خمتلفة من الكوارث واألزمات التنمية الزراعية واألمن الغذائي املستدامني،
خاصة يف اجملتمعات الفقرية .وقد برز يف يومنا هذا إمجاع دولي على ضرورة معاجلة هذا الضعف من خالل تطبيق
مفهوم القدرة على الصمود لتعزيز قدرة الشعوب واجملتمعات أو النظم اليت تواجه الكوارث أو األزمات ،على حتمل
األضرار والتعايف بسرعة .ويهدف هذا التقييم إىل دراسة كيفية مساهمة املنظمة يف زيادة القدرة على الصمود من خالل
دعم النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية واملؤسساتية .وسيستند التقييم أيضا على عدد من التقييمات اليت أجريت
بشأن تدخالت املنظمة يف حاالت الطوارئ .ومن املقرر أن يبدأ التقييم يف عام  2102وأن يستكمل يف منتصف عام 2102
لتنظر فيه اللجنة يف النصف الثاني من عام .2102
-02

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة

(اهلدف االسرتاتيجي  :)2مع احتدام املنافسة على املوارد الطبيعية وحتول الصورة االجتماعية واالقتصادية
للمجتمعات الريفية ،تتعرض التنمية الزراعية املستدامة على حنو متزايد إىل اخلطر .وتعترب اإلدارة املتكاملة للموارد
الطبيعية ،اليت تشمل املياه والغابات واألراضي ومصايد األمساك والنظم اإليكولوجية املرتبطة بها ،استجابة رئيسية من
حيث ضمان استدامة التنمية الزراعية .ويف حني أن التقييمات السابقة قد تناولت مساهمات املنظمة يف قطاع واحد
للموارد الطبيعية ،يهدف هذا التقييم إىل تقييم الدرجة اليت واجه فيها دعم املنظمة طبيعة التحدي املتعددة القطاعات
ووفر خدمات النظم اإليكولوجية املتكاملة الالزمة لتعزيز التنمية الزراعية املستدامة .ومن املقرر أن يبدأ التقييم يف أواخر
عام  ،2102وأن يستكمل يف عام  2102لتنظر فيه اللجنة يف النصف األول من عام .2108
 -03تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف خفض الفقر الريفي (اهلدف االسرتاتيجي  :)3إن اجلوع
وانعدام األمن الغذائي هم يف جزء كبري من مظاهر الفقر الريفي .ويف نفس الوقت ،تتطلب معاجلة الفقر الريفي جمموعة
أوسع من التدخالت منه التدابري اليت تركز على القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي .ويف معظم احلاالت ،تنطوي
هذه التدخالت على البحث بشكل متكامل يف حتسني فرص الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واخلدمات واألسواق للمزارعني
الفقراء واملنتجني اآلخرين ،وتعزيز منظماتهم ،وتنويع فرص عملهم ،وحتسني قدرات فقراء الريف على كسب الدخل،
وقدراتهم على إدارة املخاطر ،مبا يف ذلك من خالل احلماية االجتماعية .ومييل فقراء الريف أيضا إىل أن يكونوا أكثر
عرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية ،وبتآكل واستنزاف املوارد الطبيعية ،أو خبسائر الدخل النامجة عن األمراض احليوانية
أو النباتية .وبالتالي ،فإن العديد من جوانب عمل منظمة األغذية والزراعة هي ذات صلة باجلهود الرامية إىل احلد من
الفقر الريفي .ويهدف هذا التقييم إىل دراسة كيفية مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف خفض الفقر الريفي ،وأين توجد
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الثغرات وكيف ميكن تعزيز آثار خمتلف مسارات عمل املنظمة للحد من الفقر .ومن املقرر أن يبدأ التقييم يف عام
 ،2102وأن يستكمل يف منتصف عام  2108لتنظر فيه اللجنة يف النصف الثاني من عام .2108

التقييمات األخرى والتقارير ذات الصلة املقدمة إىل اللجنة
 -02ومتاشيا مع خطة العمل املوضوعة ،ستستعرض اللجنة يف دورتها السابعة عشرة بعد املائة يف النصف األول من
عام  2102ما يلي:
(أ)
(ب)
(ج)

(د)

تقرير جتميعي لتقييمات املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية.
وفقا خلطة العمل الفورية وميثاق مكتب التقييم ،1من املزمع إجراء تقييم مستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة يف
الفرتة  2102 - 2102لتنظر فيه اللجنة يف النصف الثاني من عام .2102
استنادا إىل النتائج اليت توصلت إليها السلسلة اجلديدة من التقييمات للربامج القطرية اليت بدأت يف أواخر
عام  ،2102من املقرتح جتميع الدروس املستفادة من تطبيق إطار الربجمة القطرية لتستعرضها اللجنة يف
النصف الثاني من عام .2102
وعالوة على ذلك ،ستعرض اللجنة تقارير متابعة للتقييمات السابقة اليت أعدتها اإلدارة بعد سنتني من تنفيذ
اإلجراءات الواردة يف رد اإلدارة ذات الصلة.

تقييمات الربامج القطرية
 -02لقد أجرى مكتب التقييم حتى اآلن سبعة تقييمات قطرية يف أفريقيا ،مخسة منها يف سياقات حاالت
ال طوارئ ،وأربعة يف كل من آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،وتقييمان يف كل من أوروبا وآسيا الوسطى .ويف
الربع األخري من عام  ، 2102أطلق مكتب التقييم سلسلة جديدة من تقييمات الربامج القطرية تركز على نتائج أطر
الربجمة القطرية اليت حققتها الربامج القطرية ،فضال عن املساهمات على مستوى النتائج من قبل املبادرات العاملية
واإلقليمية يف البالد .وستقوم تقييمات الربامج القطرية ،باإلضافة إىل حتليل فعالية برامج املنظمة ومبادراتها يف البالد،
بتقييم أهميتها االسرتاتيجية يف السياق الوطين (مثل حتديات التنمية يف البالد ،وقدرة املؤسسات الوطنية) .وقد مت
وضع دليل لتقييم الربامج القطرية وقد مت اختباره يف أول دفعة من التقييمات.
 -02ومن حيث املبدأ ،سيقوم مكتب التقييم بإجراء تقييمات الربامج القطرية يف البلدان اليت هي يف السنة ما قبل
األخرية /السنة األخرية من فرتة إطار الربجمة القطرية .وبالنسبة للربامج القطرية اليت ستستكمل يف عام  ،2102على
 1البند (83-2ج) من خطة العمل الفورية ،والفقرتان  30-31من امليثاق .إن اهلدف من تقييم وظيفة التقييم هي ضمان أن تليب وظيفة التقييم يف
املنظمة احتياجات األعضاء وأن تتوافق مع معايري ومواصفات جمموعة التقييم يف األمم املتحدة .وسيؤدي ذلك إىل إعداد تقرير للمدير العام واجمللس،
إىل جانب توصيات جلنة الربنامج.
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سبيل املثال ،سيتم إجراء تقييمات الربامج القطرية من النصف الثاني من عام  2102إىل النصف األول من عام .2102
وهذا لضمان أقصى فائدة من التقييم لصياغة وإطالق الدورة اجلديدة من أطر الربجمة القطرية.
 -02يعتزم مكتب التقييم اختيار مخسة إىل سبعة بلدان( 2أو جمموعة بلدان يف بعض احلاالت) من جمموعة البلدان
اليت تستكمل أطر الربجمة القطرية كل سنة ،إلجراء تقييمات الربامج القطرية .ويستند اختيار البلدان يف املقام األول
على املؤشر املركب الذي وضعه مكتب التقييم يف عام  ،2100والذي يقيس أبعاد خمتلفة حلاجة البلد املفرتضة لدعم
املنظمة (مثل االعتماد الزراعي) وأهمية برنامج املنظمة الفعلية (على سبيل املثال حجم الربنامج) .وعند استكمال
القائمة ،تؤخذ بعني االعتبار عوامل أخرى تعرب عنها مكاتب التنسيق  ،مثل التوازن اإلقليمي واملخاطر األمنية
واملصاحل االسرتاتيجية.
 -08ولدى تطبيق املبدأ املذكور أعاله ،مت اختيار البلدان (وجمموعات البلدان) التالية إلجراء تقييمات الربامج
القطرية من بني الدول اليت تكمل دورة إطار الربجمة القطرية يف عام  2102وهي :بنن ،بوركينا فاسو ،غيانا،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وجمموعة من بلدان البحر الكارييب حيث تدار أطر الربجمة القطرية
3
من قبل مكتب بربادوس.
 -02ويؤمل أنه بعد عدة جوالت من تقييمات الربامج القطرية ،سيتم تصنيف معلومات جوهرية تستند إىل أدلة
حول أهمية وفعالية مساهمات املنظمة على املستوى القطري ،وذلك ملساعدة اهليئات الرئاسية واإلدارة على توفري
التوجيه االسرتاتيجي لالجتاه املستقبلي لعمل املنظمة.

تقييمات أخرى
 -21وفيما يتعلق بتقييمات املشاريع ،ومتاشيا مع قرار اجمللس يف عام  2112والطلبات الالحقة للجنة ،يقوم
مكتب التقييم بإجراء تقييمات منتظمة ملشاريع التنمية ومبادرات إعادة التأهيل القائمة بذاتها يف حاالت الطوارئ  ،4يتم
متويلها من خالل املساهمات الطوعية وتصل ميزانيتها إىل أكثر من  2ماليني دوالر أمريكي 5.ويتم أيضا إجراء تقييمات
منفصلة للمشاريع لالستجابة ملتطلبات حمددة من شركاء املوارد وأصحاب املصلحة ،مبعزل عن حجم ميزانية املبادرة.

 2سيعتمد العدد على توافر املوارد املالية والبشرية ،والتكلفة املتوقعة لكل من تقييمات الربامج القطرية.
 3ستستكمل معظم الدول يف البحر الكارييب أطر الربجمة احلالية يف عام  .2102ويتم تشغيل عدد منها يف ظل النظام املتعدد االعتماد دون ممثلني
داخل البلدان .وهو يوفر فرص ة لتقييم إجنازات الربنامج يف إطار الرتتيب هذا .وسيتم حتديد نطاق (بلدان) هذه العملية بعد االنتهاء من البحث
األولي.
 4يتم تقييم مبادرات الطوارئ وإعادة التأهيل اليت هي جزء من العمليات الرئيسية من خالل التقييمات املواضيعية اخلاصة بكل واحدة منها.
 5مت دمج "إجراءات متويل تقييم املبادرات املمولة من املساهمات الطوعية" الصادرة يف نوفمرب/تشرين الثاني من عام  2103يف دليل دورة املشروع،
ويتم أخذها بعني االعتبار على حنو متزايد يف صياغة املشاريع اجلديدة.
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 -20ولقد قام مكتب التقييم منذ عام  ،2101بتقييم ما معدله  32مشروعا سنويا ،ويعتزم احملافظة على هذا
املستوى من النشاط يف فرتة خطة العمل هذه .وجيري اإلعداد للتقييمات الرئيسية التالية من بني تقييمات أخرى:
(أ) التقييم النهائي آللية دعم الربامج املتعددة الشركاء
(ب) تقييم جمموعة من املشاريع املمولة من إيطاليا يف ميامنار
(ج) تقييم  02مشروعا مموال من مرفق البيئة العاملية
(د) تقييم مساهمة البنك الدولي لنظام معلومات السوق الزراعية
(هـ) اإلدارة املشرتكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعدة مبادرات قطرية لألمم
املتحدة خاصة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية.
 -22وبالنسبة إىل التدخالت يف حاالت الطوارئ ،يتم إجراء التقييمات اإلنسانية املشرتكة بني وكاالت األمم
املتحدة من خالل آلية مشرتكة بني الوكاالت ،6يشارك فيها مكتب التقييم كعضو يف جلنة توجيهية وكعضو يف فريق
اإلدارة لتقييمات حمددة .وبدءا من أوائل عام  ،2102يتم إجراء التقييمات اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت
لالستجابات من املستوى  3بعد تسعة أشهر من اإلعالن األولي حلالة الطوارئ .وحتى اآلن ،أجري تقييم إنساني
مشرتك بني الوكاالت من املستوى  3يف الفلبني ،ويتم اإلعداد إلجراء تقييم آخر جلنوب السودان ،وجتري مناقشة تقييم
ثالث جلمهورية أفريقيا الوسطى .ومبا أن التقييمات اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت ال ميكنها أن تغطي اجلوانب
القطاعية بشكل كاف يف كثري من األحيان ،يعتزم مكتب التقييم أن جيري تقييمات متابعة ألثر تدخالت املنظمة عندما
يبلغ الوضع مرحلة االنتعاش ويصبح باإلمكان حتليل األثر.
 -23ويف أبريل/نيسان  ،2102طلبت هيئة تدابري الصحة النباتية ،7وهي اهليئة اإلدارية لالتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،الدعم التقين من مكتب التقييم يف إجراء تقييم تعزيز أمانة االتفاقية .ويتوقع إصدار التقرير النهائي يف شهر
يناير/كانون الثاني من عام  ،2102ملناقشته يف دورة هيئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار من عام .2102
 -22ويشارك مكتب التقييم أيضا يف تقييمات مشرتكة .ويف عام  ،2103طُلب من مكتب التقييم املستقل يف الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية إعداد تقييمات جممعة عن مشاركة الصندوق يف املناطق الرعوية ،وطُلب من مكتب التقييم
املشاركة يف هذه العملية .وقد أخذت التقييمات اجملمعة عن التنمية الرعوية ،املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،علماً بنطاق ونوعية عمل الوكالتني بشأن األنشطة الرعوية على مدى السنوات

 6تتضمن اجملموعة التوجيهية للتقييمات اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت مكاتب التقييم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (األمم املتحدة)،
واليونيسيف ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة
األغذية والزراعة.
 7إن اهليئة هي جهاز منشأ مبوجب املادة .02
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العشر املاضية ،ويضع ا ملقرتحات املستقبلية بشأن كيف ميكن أن تصبح هاتني الوكالتني أكثر فعالية يف عملهما املعين
باألنشطة الرعوية .ومن املتوقع أن يكون التقرير النهائي اجملمع جاهزا يف فرباير/شباط .2102
 -22وجتري مناقشة إجراء تقييم مشرتك لشراكة األمم املتحدة للقضاء على اجلوع بني األطفال ،اليت تنفذ يف مثانية
بلدان .وقد بدأ مكتب التقييم لدى برنامج األغذية العاملي بهذا التقييم املشرتك .وقد أدت عملية تقدير التقييم األولية،
اليت أجريت يف عام  ،2103إىل االتفاق على مشاركة مكاتب تقييم الشركاء يف الربنامج (اليونيسف ومنظمة الصحة
العاملية ومنظمة األغذية والزراعة) يف هذا التقييم.
 -22و غالبا ما يكون من غري املمكن التخطيط مسبقا هلذه التقييمات اليت تتسبب فيها حاالت الطوارئ ،والتقييمات
املشرتكة ،والتقييمات األخرى اليت يتم إجراؤها عند الطلب .ويف الوقت نفسه ،يعتزم مكتب التقييم خدمة احتياجات
التقييم للمنظمة من خالل إجراء هذه التقييمات واملشاركة فيها ودعمها تقنيا ،وذلك إىل احلد الذي تسمح به موارده ويتم
تربير هذه االحتياجات ،وقد خصص املكتب املوارد الالزمة هلذا الغرض.
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اجلدول  :0التقييمات والتقارير األخرى املقدمة إىل جلنة الربنامج لكي تنظر فيها

دورة اللجنة والتقييمات اليت ستعرض

العام/األعوام اليت
أجريت فيها

دورة ربيع 2115

تقرير جتميعي لتقييمات املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية
تقرير متابعة لتقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة
والتنمية الريفية
تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أوروبا وآسيا الوسطى

2102
2102
2102

دورة خريف 2115

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعارف بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية
تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره
تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واستخدامها على حنو
مستدام
تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أفريقيا
دورة ربيع 2112
تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف آسيا واحمليط
اهلادئ
تقرير متابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
تقرير متابعة لتقييم دور منظمة األغذية والزراعة لدعم إنتاج احملاصيل

2102-2102
2102-2102
2102-2102
2103

2103
2103
2103

دورة خريف 2112

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف نظم األغذية والزراعة الكفؤة والشاملة (اهلدف االسرتاتيجي
)2
تقييم وظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة
تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املرحلة االنتقالية ذات الصلة باألزمات – الربط
بني اإلغاثة والتنمية
خطة العمل املتجددة املبدئية لتقييمات 2102-2102
دورة ربيع 2112
تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
(اهلدف االسرتاتيجي )0
تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعارف بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية

2102-2102
2102
2102

2102-2102
2102-2102

دورة خريف 2112

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف زيادة قدرة سبل املعيشة على الصمود يف مواجهة الكوارث
(اهلدف االسرتاتيجي )2

2102-2102
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تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره
تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف صون املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
واستخدامها على حنو مستدام
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2102-2102
2102-2102

دورة ربيع 2112

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة املستدامة
(اهلدف االسرتاتيجي )2
جتميع الدروس املستفادة من تنفيذ إطار الربنامج القطري
دورة خريف 2112
تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف خفض الفقر الريفي (اهلدف االسرتاتيجي )3
تقرير متابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف نظم األغذية والزراعة الكفؤة والشاملة (اهلدف
االسرتاتيجي )2

2102-2102
2102

2102-2102
2102-2102
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اجلدول  :2تقييمات أخرى جيري تنفيذها حاليا أو خمطط هلا (مقدمة حسب الطلب)

التقييمات

العام/األعوام اليت
أجريت فيها

تقييمات الربامج القطرية
2102-2102
تقييم الربنامج القطري يف بنن
2102-2102
تقييم الربنامج القطري يف بوركينا فاسو
2102
تقييم الربنامج القطري يف غيانا
2102
تقييم الربنامج القطري يف قريغيزستان
2102-2102
تقييم الربنامج القطري يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
2102
تقييمات الربامج القطرية يف بلدان خمتارة من البحر الكارييب (عنوان مؤقت)
من املقرر إجراء مخس إىل سبع عمليات تقييم للربامج القطرية سنويا .وسيتم اختيار الدول كل سنة ،من الدول اليت أكملت دورة
إطار الربنامج القطري بالتشاور مع املكاتب ذات الصلة.
التقييمات اإلنسانية املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة ومتابعة تقييمات مكتب التقييم
2102-2102
التقييم اإلنساني املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ومتابعة تقييم مكتب التقييم لعمليات الطوارئ
إلعصار هايان
2102
التقييم اإلنساني املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ومتابعة تقييم مكتب التقييم لعمليات الطوارئ يف
جنوب السودان
2102-2102
(حمتمل) التقييم اإلنساني املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ومتابعة تقييم مكتب التقييم لعمليات
الطوارئ يف مجهورية أفريقيا الوسطى
يتم إطالق هذه التقييمات من قبل إعالنات عن الطوارئ على نطاق املنظومة ،اليت ال ميكن التنبؤ بها .ومع ذلك ،فإن مكتب
التقييم على استعداد للمشاركة يف مثل هذه التقييمات ملدة ترتاوح بني شهر إىل ثالثة أشهر كل سنة ،بدرجات خمتلفة من
املشاركة.
التقييمات املشرتكة والتقييمات األخرى
2102
تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
2102-2102
جتميع التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن التنمية
الرعوية
2102
تقييم مشرتك لشراكة األمم املتحدة للقضاء على اجلوع بني األطفال
تنبع هذه التقييمات من طلبات خارجية أو مشاورات مشرتكة بني الوكاالت ،وبالتالي ال ميكن التنبؤ بها مسبقا .ومع ذلك ،فإن
مكتب التقييم مستعد إلجراء أو لدعم تقييم أو أثنني من هذا النوع سنويا.
تقييم املشاريع
من املخطط إجراء حوالي  31إىل  21تقييم للمشاريع كل سنة .ويتم إطالق هذه التقييمات من قبل طلبات/استفسارات من مكاتب
الربامج.
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التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج
إن اللجنة مدعوة إىل التعليق على اخلطة املقرتحة للفرتة  2102-2102واملوافقة على اخلطة وتشمل تعليقات
-22
اللجنة فيها.
 -28يقرتح استعراض اخلطة كل سنتني .وسيكون االستعراض القادم يف خريف عام  .2102وإن اللجنة مدعوة إىل
االتفاق على توقيت االستعراض أو تقرير خالف ذلك.

