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 متهيد
  

 تزايدامل اإلدراكهو األساسي وكان التوجه العام  .2510الدولية للتقييم  مباشرة السنة 2512-2512 سبقت فرتة التقرير

هات اجلالوطنية و اجلميع: احلكوماتتخذها ياإلجراءات اليت  تدفعهاأن عملية التنمية  املاضي  العقدين مدى على

غري القيام بدور  هاككنال املساعدة الدولية أن والقواع اخلاصم و اجملتمع املدني ذل  مبا يفم الفاعلية غري احلكومية

 حيثما تتخذ إجراءات متضافرة فقط داعم
 
نهج الربجمة ومنهجيات التقييم. يما يتبنونه من التفكري فيعيدون ن يف التنمية والشركاء الدوليال زاه ل م على ذ وبناًء

خاصة خاله السنوات القليلة املاضيةم وقد برزتم العديد من وكاالت األمم املتحدة اآلن على تنمية القدرات. ويركز 

 عام يف"مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة" شرع أفضل. كما  على حنٍوعكب هذا النهج تجديدة  تقييم منهجيات

األخذ على و مالقوريستوى على املخاصة  ةمتحققعلى النتائج امل تركيزًا أكربرتكز تقوم على ال اتإصالحيف  2512

 التقرير. هذا الحقًا يف ما سُيوضح مبنهجيات تقييم حديثة 
  

تقييم نبغي نه يهم يدركون أالبلدانم ويف على مساءلة القواع العام فيها االهتمام يرتّكز لتنمية اآلن يف بيئة امو مقّييعمل 

من  "السنة الدولية"فكرة فكان أن نشحت السياسات الوطنية. هو سياق أثر  أوسعسياق  ضمن أجهزة هذه البلدانبرامج 

وكاالت األمم املتحدة يف أوائل عام تبعتها وم 2512الشركاء الدولي  يف عام من الوطنية مبساعدة التقييم شبكة مجعيات 

 /كانون األوه"اجلمعية العامة لألمم املتحدة" يف ديسمرب أخريًابها  تحلكومات الوطنية. واعرتفيف وقت الحق ام و2512

2512. 
 
 حتس  أوسع نواقًا يف منظمة األغذية والزراعة تستهدف حتوه عملية باالقرتان مع اخلارجي املشهد هذا توور لقد

 ة لنقل وظائ يخاله عملية الالمركز أخرىم من أمور األعضاءم وذل م من ب  مجلة البلدان الحتياجات دعمها

للمنظمة امُلراجعم والذي  االسرتاتيجي اإلطار على واملوافقة والقورية اإلقليمية املكاتب إىل املقر من الفين والدعم الربجمة

ويحخذ باحلسبان  العاملية الوجهات والتحديات من مستوحاة اسرتاتيجية دافأه على مخسة العمل على برنامج يركز

 .النسبية ومزاياها املنظمة األساسية وظائ 
 

اإلدارة والزمالء على كافة  مع الفّعاه والتعاونتكثي  احلوار  األوسعتقييم يف هذا السياق القيام بالوقد شّجع 

وعلى املستوى نظمة يف املالتقييم واستخدامه ذل  قيمة وعزز  األعضاءماملصلحة يف البلدان م كما مع أصحاب املستويات

 .سواء على حدٍّالقوري 
 

 نظمة يف هذا الصدد.املأعضاء التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة ومكتب التقييم إىل استمرار ويتولع 
 
 

Masahiro Igarashi 

 مدير مكتب التقييم
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 مقدمة -1

  
مكتب التقييمم اها لتقييمات اليت أجرلالضوء على النتائج الرئيسية  2510عام يسلط تقرير تقييم الربامج ل -1

 ..2512-2512السنت   خاله فرتة أجريتويعرض أنشوة املكتب واإلصالحات اليت 

  
ربامج قورية لأربعة تقييمات وم 1اسرتاتيجيةوتقييمات مواضيعية بتسعة الفرتة هذه مكتب التقييم خاله  قام -2

كاتب عن املالدخل واملتوسوة بلدان ال عنتقييمات سابقةم أعّد تقريرين توليفي  عن م وًا ملشاريعتقييم 94و

يف أعقاب الذي أجري احلوكمة  إلصالحات ستقلامل ستعراضالتقييم االمكتب دعم . وباإلضافة إىل ذل م امليدانية

 ".2557"التقييم اخلارجي املستقل للمنظمة لعام 

  
الفرتة خاله التقييم أنشوة مكتب  3بعض النتائج الرئيسية املنبثقة عن التقييمات. ويص  القسم  2قسم يقدم ال -3

على النتائج واليت متثّلت بزيادة الرتكيز م 2512املدير اجلديد يف عام قدوم والتغيريات اليت أدخلت بعد  املالية

حوه الشراكات يف التقييمم مبا يف ذل  تعزيز  2 القسمويتمحور . تنفيذًا أفضل واليتهالنظمة امل تنفيذلدعم 

 ةدداملالي فرتةللام دى األمدللوريق إل ًاخمتصر ًاموجز 0م ددقسويعرض الة األمم املتحدة. ددالتعاون مع منظوم

يعرض من التقييمات املواضيعية واالسرتاتيجيةم وتقييم لكل ه موجزات األوامللحق يعرض و .2510-2516

 .التقييم مكتب إصالح أعماه دوهجالثاني 

  

 أهم النتائج املستخلصة من التقييمات -2

  
يف اليت أجنزت املواضيعية واالسرتاتيجية  القورية وتقييمات املشاريعالتقييمات من هامة ومواضيع نتائج برزت  -2

 .2.للتخصصات ةعابر تضمن جماالوكذل   ًاإفراديعلى حد سواء جرت واليت الفرتةم هذه 

 

                                                 
1

 تقييمات  

 ؛الكارييب والبحر الالتينية أمريكا ويف رسيا الكوار  يف يف احلّد من خماطر وعملها والزراعة األغذية منظمة دور 

  ؛الزراعة والتنمية الريفيةيف و ويحتقيق األمن الغذائي والتغذيف دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار 

 ؛دعم إنتاج احملاصيليف ور منظمة األغذية والزراعة د 

  ؛حل االنتقاه ذات الصلة باألزماتارميف  والزراعة األغذية منظمةمساهمة 

 ؛فريقياألملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة ا 

 ؛وروبا ورسيا الوسوىألملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة ا 

 ؛الكارييب والبحر الالتينية ألمريكا مة األغذية والزراعةملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظا 

 ؛سيا واحمليط اهلادئآلملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة ا 

 يف املساعدة اإلنسانية الغذائي باألمن املعنية اجملموعة لتنسيق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة ب  املشرتك التقييم. 
2
 .1 امللحق يف املوجزات يف التفصيل من والتوليفية القورية يعرض مزيد عية واالسرتاتيجيةياملواض للتقييمات  
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  دعم منظمة األغذية والزراعة لالستثمار يف الزراعة 2-1

  
الريفية  والتنمية الزراعةو والتغذوي الغذائي األمنيف  االستثمار يف والزراعة األغذية منظمة دور تقييم وجد -0

تقديم املشورة التقنية واالقتصادية للحكومات بشحن السياسات والتشريعات اليت تلثر على جماه يف ها أن عمل

على نظمة قدرة املالعاملي. وعالوة على ذل م أظهرت ستوى على املذا شحن االستثمار يف القواع  العام واخلاص 

لزراعة على املستوي  يف اوانب االستثمار جللمشاركة يف منابر نقاش لمجع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة 

وخاصة  القوريستوى على امليدانية املكاتب امل يوصى بحن تعزز املنظمة القدرات يف  هغري أنالقوري واإلقليمي. 

يف الفنية عب ات والُشالسياسعب ُشب   املتداخلالدعم  حتس املوارد البشرية و توفري ما يكفي من من خاله

خوط احلكومات على وضع ات بناء قدرجماه يف  وهناك أيضا حاجة إىل تعزيز االستثمار يف عمل املنظمة .ملنظمةا

 مع األولويات القورية  تتماشىمتعددة القواعات ة وخوط استثمار اسرتاتيجي

  

اعتماد املعايري العاملية املتعلقة عقب حتديد ونشر وت علىعملها يف املنظمة كان قويًا أداء أن  أيضا التقييم بّين -6

يف املساعدة على تصميم  جيد عمٍلبنظمة املقامت  كماالقتصادية. ا-الجتماعيةاته وقيماالستثمار بسالمة وجودة 

مصارف مع و ممثل البن  الدولي م مندولية متويلشراكة مع ملسسات باللزراعة يف اوتنفيذ االستثمارات 

هي تفظ مبيزة ال مثيل هلا حتزاه تنظمة ال املالتقييم أن والحظ . الزراعية للتنمية الدولي الصندوقمع قليمية وإ

إمكانية فإنها متنح املنظمة م تسخريًا كاماًل هذه املهارات ُسّخرتما  ذاوإ. اليت متتلكهااملهارات واملعارف إر  

 .الستثمار يف التنمية الزراعيةادعم بارٍز متفوٍق يف جماه  ٍعموقعلى احلفاظ 

  
 حملاصيلإلنتاج ادعم منظمة األغذية والزراعة  2-2

  
من البلدان حتظى بتقدير جيد نظمة يف هذا اجملاه املأن أنشوة  دعم إنتاج احملاصيليف نظمة املتقييم دور وجد  -7

 اخلربة متولبات موازنة سيستفيد مننتاج احملاصيل إلنظمة املحن دعم وأوصى التقييم بالشركاء. من األعضاء و

ومن الرتكيز تركيزًا أكرب  العاملي الصعيد على حرجة كتلة على احلفاظ احلقل مع يف احملاصيل بإنتاج الفنية

 تهجودبعض حملاصيل قد فقد يف جماه انظمة املالتقييم أن عمل كش  و .واالستمرارية االسرتاتيجي التوجهعلى 

للبحو  الزراعية الذي تقدمه دعم ليف هذا اجملاه الذي يشكل أولوية هلا انظمة امل تزيدأن  ويوصيالتقنية. 

 .التنمية التكنولوجية للمحاصيلواالبتكار و

  
 أنه التقييميقرتح ذ يف إطار متويل الووارئم نّفُياحملاصيل جماه يف  املائة من أنشوة املنظمة يف 07 أن مالحظًا -8

بحنشوتها اإلمنائية. وعالوة  .ربوًا أوثق اإلمنائية بحنشوتها الووارئ حاالت يف أن تربط عملها ينبغي على املنظمة

 اجلماعة االستشاريةمع  م مبا يف ذل لشراكاتاالسرتاتيجي ل تعزز استخدامها أنعلى املنظمة ينبغي  معلى ذل 

 الدولية. الزراعية للبحو 
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 االستجابة حلاالت الطوارئبووالتكيف فيما يتعلق بالقدرة على الصمود  عمل منظمة األغذية والزراعة 2-3

  

فيما سواء ااالت الووارئم و والتكي  الصمود على بالقدرةاملتصلة  من التقييمات عددًاالتقييم مكتب أجرى  -9

 باألمن املعنية اجملموعة تنسيقوخماطر الكوار م احلّد من و االنتقاهمرحلة يتعلق مبجاالت مواضيعية )

التقييمات ت فعمومم صّنوجه الوعلى الصوماه،. و)أفغانستان  اتالبلدان اليت متر بحزمفيما يتعلق ب، أو الغذائي

 ه.عددا من التوصيات لتحسين أيضًاوصاغت م بالغ النجاحأنه على نظمة املأداء 

  
يف  تسري يف االجتاه الصحيحنظمة املأن  باألزمات الصلة ذات االنتقال مراحل يف نظمةاملتقييم مساهمة وجد  -15

مهارات نظمة امل طّورت قدو. مراحل االنتقاهم وسلط الضوء على املزايا النسبية للمنظمة يف هذا الصددعملها يف 

 مأزمات مفاجئة أ تم سواء كاناتلألزم احلرجة املراحل خمتل  يف التقين دعمهاستخدم تأن  هلا تتيحتنموية 

اليت  "والتكي  املتعلقة بد "القدرة على الصمود اجلديدةخوة عملها إطار يف ومتل  املنظمةم خاصة . طويلة األمد

م ميزة نسبية يف التغلب على الفجوة اإلمنائية اإلنسانية يف االستجابة 5االسرتاتيجي تنفذها يف إطار اهلدف 

مستهدفة األشد فقرًا نتقاه االحل امريف التقنية  هاسهاماتإإمكانات  أن توسع املنظمةويوصي التقييم لألزمات. 

سالمم لكنه يرى أنه ان نهج املنظمة احملايد سياسيا يف قضايا الصراع وال تعرضًا للمخاطر. ويشري األكثر والفئات

ويدعو مكانات ضخمة يف دعم عودة االستقرار والسالم. يف مثل هذه احلاالت إألمن الغذائي وإنتاج األغذية لدى ا

الالزمة للعمل يف سياق املراحل  رونةإلتاحة املالقورية" لربجمة إىل القيام مبزيد من الصقل لد "أطر اأيضا التقييم 

 .االنتقالية املتعلقة باألزمات

 

 خماطر إدارة يف قدراتها نظمةاملتعزز أن خماطر الكوارث  من احلّديف  هانظمة وعملاملتقييم دور  يوصي -11

 السياسات يف زراعةال على خاطرامل من احلّد اسرتاتيجيات تعميملالقوريةم  املكاتب وخاصة يف الكوار م

 رليات يف نشاطًا أكثر نظمةاملأصبحت وقد لنظراء احلكومي . ل الستيعابيةا اتقدرلاالعتبار ل إيالء مع  الوطنيةم

 املتحدة األمم وكاالت تشاركو "اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل طارإ" عمليات يفو املشرتكة التنسيق

 التقدير عن والشركاء األعضاء لبلدانا أعربت رسيام ويف. ملخاطرا من احلّد جماه يف املشرتكة ربامجال يف األخرى

 .الوطين املستوى على السياساتي حلواربا احمللي املستوى على اخلربات ربط جماه يف املنظمة لقدرات

  
 املعنية اجملموعة لتنسيق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكالتقييم  خيلص -12

وخفض ألمن الغذائي من حيث تغوية التنسيق فوائد واضحة للمنظمات اإلنسانية لإىل أن  الغذائي باألمن

رفع تقارير عنها واملعلومات مجع وتباده وقد تب  أن االزدواجية واألخذ باملعايري وتيسري الشبكات وبناء الثقة. 

املوحدة وخوط االستجابة  املناشداتأن وهي نتيجة هامة وهناك ظم الرصد. نُ من الضروري حتس لكن ناجحم 

التنسيق استثمارات كبرية من حيث الوقت  . ومع ذل م يتولباشتماليةو واًلأكثر اسرتاتيجية ومشكانت 

 الوطين والعاملي. ستوي  الدعم والقدرات على املمن يكفي مل يوفر له ما  هووجد التقييم أن مواملوارد
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وقد ُأبرز النهج الذي يتبعه برنامج . جدا مناسبةنظمة املبرامج  أن الصومالو ألفغانستانوجد التقييم القوري  -12

يف توسيع نواق نظمة قد جنحت املوة جيدةم ممارسعلى أنه م اجملّمعالتمويل على أساس يف الصوماهم املنظمة 

على ملصلحة أصحاب ا اتختويط وقرار تالرمسية ودعمإخفاق احلوكمة سياق يف  جيدًا هفيبرناجمها وتكي

نظمة املمشاريع ساهمت تانم يف أفغانسوالوطين والدولي من خاله حتليل األمن الغذائي واملعلومات. املستوي  

من املشاريع. املنتفع  زيادة مستوى دخل يف اإلنتاج الغذائي ويف ألمن الغذائي ويف حتقيق امساهمة كبرية 

 إطار أنو مغري كاٍف كان القدرات تنمية جماه يف نظمةامل برنامج أنإىل  التقييم وبالنسبة ألفغانستانم أشار 

 برامج معو اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل طارإ مع كافيةمواءمة  واءمتهم دون ُأطلق القورية الربجمة

 .األولوية ذات احلكومة

  
 منظمة األغذية والزراعةإىل الالمركزية إدخال  – الفرعية اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية  2-4

  
قًا عرب امللسسة بحكملهام من املقر اواًل وتسامتشامنوذج إدارة أكثر يف اتباع جيدا تقدمًا عمومًام أحرزت املنظمة  -12

 الالمركزيةامليدانية على شبكة مكاتب املنظمة اليت أجريت أّدت التحسينات وقد الرئيسي إىل املكاتب القورية. 

قع بعض اموحوه تظل هناك أسئلة ولكن لبلدان األعضاء. إىل اإىل حتس  اخلدمات املقّدمة  2515منذ عام 

رتفعة الدخل املمدى كفاية ترتيبات البلد املضي  يف البلدان حوه املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية وكذل  

  .الشرحية العليا من الدخل املتوسطوبلدان 

  
االحتياجات احمللية ب  ب  األولويات العاملية و توازن الصحيحالإجياد  يزاه الالتحدي األكثر صعوبة غري أن  -15

 ةعرفعاملية قائمة على امليف منظمة ومبا أن األعضاء هم يف اآلن ذاته شركاء . 197الد نظمة املعضاء ألتوقعات الو

ون هلام فإن أو داعمون من دعم املنظمة التقين على املستوى احمللي واسعة النواق ومستفيدتقنية بوالية تتمتع 

 تبعًا للسياق. ومع ذل م وجدت التقييمات أن اإلصالحات متضاربةتكون يف أحيان كثرية  للمنظمة همأولويات

وينبغي السعي إىل إدخاه حتسينات . االتساق عززتيها عليف املنظمة والتحسينات إلجراءات امللسسية األخرية ل

 .القوري املستوىو العاملي ىاملستو ب  اسرتاتيجياتساق  حتقيق بغية القورية الربجمة أطر" جودة على

  
أكثر ات مساعد تقديم على الالمركزية امليدانية للمكاتب واملالية التقنية القدرات يف التدرجيية الزيادة ساعدت -16

 حتديا يشّكل يزاه وال. األقاليم ب  فيما متفاوتًا كان احملرز التقدم أن م على الرغم مناملناسب الوقت يف مناسبة

 .املوارد تعبئة جماه يف كافيةال قدراتالو املهارات من املرغوب زيجاملو رغوبةامل ستوياتامل حتقيق

  
 توسطة الدخلاملتعاون منظمة األغذية والزراعة يف البلدان  2-5

  
أن  علىنام الضوء  تينظمة مع أرمينيا وكولومبيا وسري النكا وفياملتقييمات تعاون تقرير التوليفي ليسلط ال -17

 تتماشى مناسبة براجمها أن إذ ماملعيارية منتجاتها جودةو التقنية لقدراتها النواق واسع بتقدير حتظى املنظمة

 القضايا باالستجابة لبعض وتقوم املنظمة. هلا املخوط النتائج حتقيق يف الةفّع هاومشاريع اتاحلكوم أولويات مع

 القورية واالفتقار إىل التفويض الكايف للمكاتب القوري  املنظمة ممثلي م كملهالتالتوليفي التقريريف  احملددة
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 األهداف إدماج بتحس  القورية املكاتب فيما يتعلق بالسلوة واملوارد. ويوصي التقرير التوليفي أيضًا أن تقوم

  .القدرات تحثريها يف اجملاه السياساتي ويف تنمية وأن تعزز براجمها يف للمنظمة العاملية

  
لتعزز  القورية املكاتب تسع م األساسي املوظف  من حمدودًا عددًا فقط تغوي اخلاصة ملنظمةا موارد أن مبا -18

 مما ينبغي كثرأيف مشاريع ها اخنراطوقد أدى هذا التوجه إىل  .امليزانية خارج من أمواه على إىل احلصوه بروزها

ويف جماه أهداف املساعدة التقنية أكثر مما على واجلوانب التشغيلية ات ينيزااملغلب عليها الرتكيز على 

دعم من أكثر تستفيد كان من املمكن أن م واتنفيذ خاصة بهات قدراليت جرى تقييمها لبلدان فلدى ا. السياسات

توسيع بولويات اجلهات املاحنة ألأو ات االستجابة لولبات احلكوموقد كفلت . وسياساتي رفيع املستوى تقين

 . اعام ًااسرتاتيجي ًاأثردومًا قق ولكن تبّين أنها مل حت اريع أن تكون املشاريع مناسبة وبارزةاملشحافظة 

  
 والزراعة األغذية منظمة يف احلوكمة إلصالحات املستقل االستعراض 2-6

  
 منظمة لتجديد الفورية العمل خوة" علىنظمة املم وافق ملمتر 2557 لعاممنظمة لل املستقل اخلارجي بعد التقييم -19

ذه جرى تقييم مستقل هلونظمة. امليف احلوكمة اليت تضمنت سلسلة من اإلصالحات لنظام  "موالزراعة األغذية

اليت أحدثت يف وظائ  التغيريات  مأخرى أمور ب  منم موقّي مقررًا كان كما 2512عام  خاله اإلصالحات

م كبريًااحملرز كان أن التقدم وقد تب  . اإلشرافية اوبرنامج عملها وتكاليفها ومهامهاألجهزة الرئاسية للمنظمة 

وسري مسلوليات األجهزة الرئاسية تعري  وأصبح . الفورية العمل خوة إجراءاتمن  إجراء 152وأنه مت تنفيذ 

أفضل. منظمة تنظيمًا اآلن كما أن االجتماعات أصبحت  ملمنظمةلنصوص األساسية الاآلن أكثر وضوحًا يف  هاعمل

وكذل  فيما ب  األعضاء أنفسهم. ووجد الورف   الثقة ب ترسّخت عضاء وجتاه األمساءلة األمانة وتعززت 

ينبغي على  هأنتب  أكثر تركيزًا. كما العاملي  لدورهانظمة ااجة إىل اتباع نهج املأن أيضًا االستعراض 

 إلطار االسرتاتيجيمن اعلى مستوى  هاأولوياتكحجهزة رئاسية أن ترّكز  دورها اجلديديف امللمترات اإلقليمية 

اللجان وحتتاج معلومات أكثر تفصياًل عن النتائج احملققة واملوارد املتاحة. ى أساس أن يكون ذل  علو أعلى

 .ما ب  الدورات اتخاله فرت تكون أكثر نشاطًاأقوى لمكتب وجلان توجيهية إىل التقنية 

  
 تقييمات املشاريع 2-7

  
اعتربت . ويف املتوسطم هاووها وأطرخب جيدًايتعلق تركيزها أن ومناسبة مة املشاريع املقّيأن بشكل عام تب   -25

يف  تصميمسوء العلى الرغم من ومتوقعة. أنتجت خمرجات ونواتج  أنها اعتربو ع مرضيةيراعمليات تنفيذ املش

 "ممتاز"أو  "جيدعلى أنه " تقريبًانص  املشاريع   ّنصوقد . املقصود منهااملشاريع أجنزت كثري من األحيانم 

االستدامة واملساهمات الفعلية أو احملتملة ألهداف كما فيما يتعلق بم واتجلناملخرجات واإجناز من حيث 

على احلقوق  ةالقائماملنظمة هج يف جماالت تنمية القدرات وُن معظم املشاريع مرٍضوتب  أيضًا أن  .نظمةامل

 .والشراكات والتحالفات
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م خاصة كافية األحيان من كثري يفمل تكن  املنوقية األطر جودة أنالتحس   التقييم فيما يتعلق مبجاالت الحظ -21

 وكانت. كافية غري وميزانيات مناسبة غري زمنية وأطر تغيري نظريات مبا يف ذل  ماريعشامل تصميمفيما يتعلق ب

 ؛احلرجة األوضاع من اخلروج اسرتاتيجيات وتنفيذ تووير: اليت تبّين أنها ااجة إىل التحس  هي األخرى اجملاالت

 وتحثري استخدام بشحن الراجعة واملالحظات واملالية؛ االقتصادية االستدامةو ؛املناسب الوقت يف اريعاملش تنفيذو

 البيئة مستوىو التنظيمي ستوىامل على القدرات وتنمية البيئية؛ االستدامة إدماجو املعرفية؛و املعيارية املنتجات

 ..اجلنس  ب  املساواة واعتبارات؛ التمكينية

  
  بني اجلنسنياملساواة  2-8

  
 ب  لمساواةل جرد وعمليات لتقييماته داخلية أقران استعراضات إجراء على التقييم مكتب دأب م2512 عام منذ -22

األمم  منظومة نواق على العمل خوة"يف تقييم وهدف عملية اجلرد هو املساهمة  .سنوي أساس على اجلنس 

املساواة  وتعميم ؛اجلنس  يف عمليات التقييماملساواة ب  مسحلة ستخالص استنتاجات ودروس حوه وا 3املتحدة"

تها لسياس ةاخلمساملنظمة مبادئ  التقييمم اعتمد مكتب 2512يف أواخر عام وب  اجلنس  يف عمل املنظمة. 

 .اجلنس  معايري قياسية لتقييم املساواة ب  اجلنس حتقيق املساواة ب   جتاه

  
بعد لإيالء اعتبار أكرب إىل التقييم مكتب اليت قام بها اجلنس  للمساواة ب  عملية استعراض األقران أّدت  -22

وعلى . التقاريريف و اتلتقييمالشروط املرجعية لاآلن يف  ةمدرجهي ملساواة ب  اجلنس  يف عمليات التقييم. وا

جيدًام هي اليت  مقبولةتوصيات التقييم اليت تركز على تعميم منظور املساواة ب  اجلنس  وجه العمومم كانت 

يف  ذل  يف مبا م4املنظمة أنشوة منظور املساواة ب  اجلنس  يف الرامية إىل تعميم اجلهود حّثت على مواصلة

 .متابعة هذه التوصيات وتنبغي التقييمات ذاتها.

 

 تنمية القدرات 2-9

  
ويعكب ذل  املحسسة يف التقييماتم  بشكل أكثر انتظامًاتقييم تنمية القدرات أدرج السابقةم  املاليةفرتة المقارنة ب -22

مع ذل م رغم التقدم سرتاتيجية" والربامج واملشاريع. األهداف االات عرب "قدرالتنمية املنظمة يف لنهج  ةالتدرجيي

 ل حتديا. شّكاحملرزم ال يزاه تقييم نتائج تنمية القدرات ُي

 

سائل "ميف  ًاأصحاب املصلحة عادة دعميتوقع منظمة تقنيةم وبوصفها نظمة املعلى املستوى القوريم ينظر إىل  -20

،. وعالوة على وغريها لوزاراتااألداء التنظيمي )مثاًلم واليات الوظائ  التنظيمية وبداًل من الرتكيز على  تقنية"

املستوى الفردي. تنمية القدرات على  علىسنوات  سنتان إىل ثال تها مداليت شاريع امليف كيل الرتكيز ذل م 

 إىل تعزيز امللسسات والبيئة التمكينية.تهدف أنشوة إدراج  ل حتديايشّكال يزاه م اولذ

  
                                                 

3
 .يف منظومة األمم املتحدة املرأة ومتك  اجلنس  ب  األمم املتحدة" هي خوة لتحس  املساواة منظومة نواق على العمل خوة"  

4
  املنظمة فيما يتعلق باملساواة ب  اجلنس سياسات  مقابل مبادئ قّيمت التدخالت  
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األخذ بها يف تشجيع أن تستمر من املمارسات اجليدة يف جماه تنمية القدراتم وينبغي  عددًااملنظمة  لقد طورت -26

لتقييم القدرات السياقي يف املشاريع  املنهجيعلى سبيل املثاه اإلدماج هذه يف تصميم املشاريع والربامج. وتشمل 

 على القدرات لزيادة االستدامة. ةقائم احلرجة األوضاع مناسرتاتيجيات خروج وإدماج 

  

  منظمة األغذية والزراعةتقييم متجدد يف مكتب  -3

  
 عملية اإلصالح 3-1

  
تب التقييم بقيادة املدير بدأ مك وقدفرتة انتقالية.  املاليةفرتة البقدوم مدير جديد ملكتب التقييم يف املنظمةم كانت  -27

نفع واتساق عمليات تحس  ل إصالح مليةبع مالربنامج جلنة من وبتوجيه العليا اإلدارة مع تشاورم وبالاجلديد

رتكيز على تقييم النظمة على حتقيق أهدافها. وهذا يشمل تشديد حتس  مساهمة املكتب يف قدرة املتقييم وال

 للمنظمة.إلطار االسرتاتيجي مع االنتائج وحتس  مواءمة التقييم 

  
 ف هدفه العام:وعّر 5اتصالحلإلجدوه أعماه التقييم مكتب وضع أوىل يف عملية اإلصالحم كخووة  -28

م للفقر واجلوعم مبا يتماشى مع تساهم منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها مساهمة فّعالة يف اخلفض املستدا

أهداف املنظمة املتفق عليها ومع األهداف االسرتاتيجية. ولتحقيق هذه الغايةم يسعى مكتب التقييم إىل تقديم 

 .قائمة على األدلة ترفد سياسات وممارسات املنظمة وشركائها أعماه تقييم مصداقة مفيدة

  
 :واتجثال  نب التقييمحقيق هذا اهلدفم التزم مكتب لت  -29

  تقييم الربامج املواضيعية والقوريةعمليات استخدام أغلبية يصمم موظفو مكتب التقييم ويوجهون ويكفلون  -1

 برتكيز على النتائجتقييم عمليات المجيع ون رجيويصمم موظفو مكتب التقييم  -2

ذل  احلكومات أصحاب املصلحةم مبا يف  انتظامبعلى النحو املناسب و يشرك موظفو مكتب التقييم -3

  لربامج القورية وعمليات تقييم املشاريع الرئيسية.يف عمليات تقييم ا مالوطنية

 

إعادة  2512لعام  ولوياتوكانت األ. واتجتحقيق هذه النلواألنشوة املخرجات من  ًاعددالتقييم مكتب حدد  -25

  املوظف .ات ضمان اتساق منهجية التقييم وتعزيز قدروالتقييم افظة ح ةينازيم

 

  احلافظة ةوازنم إعادة تركيز عمليات التقييم وإعادة 3-2

 

كانت إحدى عمليات م 2512دورتها اليت عقدت يف نوفمرب/تشرين الثاني  يف الربنامج جلنة على عرض كما -21

تحس  نوعية وتوقيت املعلومات املقدمة إىل املنظمة لرئيسية تغيري توازن ومزيج حافظة التقييم الصالح اإل

                                                 
5
 .2 لالطالع على اإلطار التسجيلي املفّصل أنظر امللحق   
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 م2512يف عام  استهلتاليت  مالتقييم املواضيعيةعمليات معظم أعوي ضافة إىل ذل م إل. وباجهزة الرئاسيةواأل

 زيد من البحو  امليدانية. املتولب ما يلرتكيز على النتائجم تحس  ال ًاإضافيوقتًا 

  
الوطينم ستوى أن النتائج حتد  على املمدركًا القوريةم عمليات التقييم بعدد متزايد من التقييم مكتب يقوم  -22

ويقوم مكتب التقييم نظمة. تقدمها املسواء من خاله مشاريع ميدانية أو من خاله استخدام سلع عامة عاملية 

امللسسات الوطنية. على والنهائي  متضافرة لتقديم أدلة أقوى من خاله حتليل األثر على املستفيدين جبهود 

تقييم الربامج عمليات لودورة إطار الربجمة القورية. لتوابق تقييم الربامج القورية وجيري اآلن توقيت عمليات 

ملساهمة يف التعلم على او نتفع حلكومات والشركاء يف التنمية واملجتاه املنظمة ادعم مساءلة غرضان هما القورية 

القوري ستوى النتائج احملققة على امل التقييموتقّيم عمليات . على مستوى املنظمةواإلقليمي والقوري ستوي  امل

كما ديدة. اجلقورية اللربامج اتصميم حتس  يف ذل  هم ا. وسيسالقورية للمنظمةلربامج لاالسرتاتيجية األهمية و

مع خصوصًا الوطينم ستوى ى املعل التمل أصحاب املصلحة وتعزيز مشاركة لتعزيز  ةحامسود جه أيضًابذه ت

 .اتاحلكوميف وحدات التقييم 

  
يف  اري اختبارههية جيمذكرة توجيالتقييم تقييم الربامج القوريةم وضع مكتب املتعلق بلتعزيز هذا العمل  -22

 .2510-2512اجلارية يف الفرتة التقييم القورية عمليات 

  
 اتساق منهجيات التقييم وتعزيز مهارات املوظفني ضمان 3-3

  
املنهجيات املستخدمة يف عمليات ورفع مستوى أحد التحديات الرئيسية للسنة األوىل من اإلصالح حتديث  كان -22

ما في التقييممكتب املقّيم  يف رف ومهارات اعمليات التقييم ورفع مستوى معاتساقها يف مجيع التقييم وضمان 

أيار /يوم  يف مايو تستمراعمل حلقة تنظيم اختذ هو قيام املكتب بتوبيقها. هلذام كان أوه إجراء بيتعلق 

عملية اإلصالح وليستبونوا  ستوى املنهجي واالتساقاملنه من احلاجة إىل رفع على بّي وايكونلللموظف   2512

 .خوة عمللوضع و

  
م شارك فيه أسبوع تعّلأشهر  ثالثةإىل  شهرين كلنظم م 2512/حزيران من يونيو ابتداًءويف وقت الحقم  -20

مت املوضوعات اليت ومشلت أخرى مقرها روما.  وكاالت مع نّظم بعضهام يف أنشوة تعلم مجيعهم ن واملوظف

 يف أسابيع التعلم ما يلي: تناوهلا
 

  وحدات التقييم يف والتغذية )تدريب مشرتك مع األمن الغذائي والزراعة  اتيف تقييمالتحليل اجلنساني

  6؛،الدولية الزراعية للبحو  واجلماعة االستشارية العاملي األغذية برنامجو الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

  اإلنساني )تدريب مشرتك مع مكتب التقييم يف برنامج األغذية العاملي،العمل تقييم 

                                                 
 

6
  http://www.fao.org/evaluation/video/en/. 

 

http://www.fao.org/evaluation/video/en/
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  للتنمية الدولي الصندوق)تدريب مشرتك مع مكتب التقييم يف  جين النتائجتعقيد: تقييم المنهجية جديدة يف 

 ، الزراعية

 نهجيةاملعملية والقورية: التقييمات ال 

 أساليب تقييم األثر النوعي التشاركيريفي التقييم ال : 

 تقييم األثر ل ةالكميساليب األ 

  التقييمعمليات إدماج منظورات تنمية القدرات يف 

 عملية لتحليل أصحاب املصلحةالدوات األ 

  املصلحةتقييمات وإشراك أصحاب الإلجراء  الشخصيةتعزيز املهارات 

  
الذين يقومون بعمليات التقييم.   املوظفالتقييم ووزع على كتب جديد ملدليل  2512 /ربأغسوبيف  أجنز -26

 عارف املكتسبة من أنشوة التعلم.على أساس املوجيري تنقيح هذه الوثيقة بشكل منتظم 

  
أداة  تحس  االتساقم استحدثولتتحس  إعداد تقارير متابعة تنفيذ توصيات التقييم. ب التقييممكتب  يقوم -27

سجل نظام لوضع درجات لد "ملعلومات اإللزامية يف تقارير املتابعة إىل ا  يضوأ لتتبع التقدم احملرز يف التنفيذ.

 لتنسيق املعلومات وحتس  االستفادة من الدروس. " وذل  اإلجراءات اإلدارية

  
التقييمم مع عمليات كرب من حيث عدد احلافظة األبعيد  إىل حدٍّوهي تقييمات املشاريعم  وتنسق كذل  تربط -28

 .ذل  مكنأكلما القورية التقييم املواضيعية واالسرتاتيجية وعمليات 

  
  داخل املنظمةيف تعزيز التعاون  -3-4

  
 العام املفتش مكتب ومع املنظمة وحدات مجيع مع يتعاونمكتب التقييم م ما زاه اإلصالحخوة منذ إدخاه  -29

 هتعاون التقييم مكتب وزاد. املنظمة يف اإلشراف مهام ضمن املوارد من املثلى واالستفادة اجلهود ازدواجية لتجنب

 يف التقييمو رصدال بعمليات يقومون من مع كما مللنتائج امللسسي دعمال تقديم على ًاركزم الُشعب من عدد مع

 .يدانيةامل املكاتب

 

إطار دورات "ب  عاضد والت املواءمة بشحن "الالمركزية دعم كتب"ممع التعاون  سيستمر ماخلصوص وجه علىو -25

 مع "مكتب التخويط االسرتاتيجي"والتقييم القورية؛ ب  عمليات ووإعداد التقارير لتخويط ل "الربجمة القورية

 أيضًاكما بوشر . /إعداد التقاريرالرصدواإلدارة القائمة على النتائجم وأساليب جوانب توجيهات  بشحن خمتل 

مكتب كل من هات التنسيق يف جليدعمها حتديد  –االسرتاتيجي دف مع فرق اهلبتبادالت تتعلق باحملتوى 

 املقبلة. الفرتة املاليةأكثر انتظاما يف يصبح هذا اجلانب من العمل ووسُيعّزز فرق اهلدف االسرتاتيجي. و التقييم

  
باشر الرتكيز املبشحن أمور تتعدى نظمة امل يمع املكاتب القورية وممثلبذلت جهود للتواصل عالوة على ذل م  -21

لزيادة التعاون مع املكاتب  سقًامت جهدًاالتقييم مكتب بذه م 2512في عام فتقييم حمددة. على عمليات 
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اإلقليمية واإلقليمية املكاتب مع شبكة الرصد والتقييم يف  انتظامًااملعلومات بصورة أكثر يدانية عن طريق تقاسم امل

مكتب وحياوه عروض واحلوار. تقديم المن خاله مباشرة  أكثرمتواصاًل معها بشكل م ألفريقيا والقوريةالفرعية 

 .أفريقيايدانية يف غري إقليم يف مجيع املكاتب املاالتصاه التقييم ونقاط مناصري حتديد  أيضًاالتقييم 

  
 الفرتة املاليةالذي بدأ يف  مظم مع مكتب املفتش العامتناملسلب والتنسيق استمر الم 2512-2512الفرتة طواه  -22

 زيادة التعاون والتشاور.أخرى لوط كما خلتباده منتظم خلوط العمل واملعلومات االسرتاتيجية ورافقه  مالسابقة

  
 اتاملوارد املالية للتقييم 3-5

  
وقد  .25127-2512 الفرتة يفاليت أجنزت  سرتاتيجيةاالو املوضوعيةعمليات التقييم  تكلفة أدناه اجلدوه ب ي -22

 عمل تقييم عمليات تلمّوح   يف مامللسسي الصايف االعتمادمن  تقييممكتب ال حصة من املالية املوارد معظمجاء 

حساب األمانة  من اتاألزم بعد ما االنتقاه حلامر يف املنظمة وعمل الكوار  خماطراحلّد من  جماه يف املنظمة

عمليات  إدارة يفالتقييم املنخرط   مكتب موظفي أدناه تكلفةالواردة  املبالغ تشمل الو. الووارئحاالت  تقييمل

 .ئهاوإجراالتقييم 

 

  الرئاسية لألجهزة املقّدمة التقييم عمليات متويل   -1 اجلدوه

2512-2512 عمليات التقييم للفرتة  دوالر أمريكي 

الزراعة والتنمية يف و وياألمن الغذائي والتغذيف تقييم دور منظمة األغذية والزراعة يف االستثمار 

 الريفية
490,000 

احمليط اهلادئ منوقة خماطر الكوار  يف رسيا و احلّد منتقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف 

 الكارييبوأمريكا الالتينية ومنوقة البحر 
610,000 

 486,584 ألفريقياالفرعية تقييم مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية 

 497,431 آلسيا واحمليط اهلادئ الفرعيةتقييم مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية 

 527,592 ألمريكا الالتينية ومنوقة البحر الكارييبالفرعية تقييم مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية 

 490,000 تقييم عمل املنظمة يف التكثي  املستدام للمحاصيل

 املعنية اجملموعة لتنسيق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة ب  املشرتك التقييم

 162,000 * اإلنسانية املساعدة يف الغذائي باألمن

 560,000 اتبعد األزمما  االنتقاهمراحل تقييم عمل املنظمة يف 

 153,000 ** نظمة األغذية والزراعةة يف مكموصالحات احلإلاالستعراض املستقل 
 برنامج األغذية العاملي التقييم يف يف املائة املتبقية مكتب  55 دالتكلفة اإلمجالية للتقييم؛ وقد ساهم يف المن يف املائة  55كثل ذل    * 
 .املنظمة يف احلوكمة إلصالحات املستقل االستعراض ميزانية 2513كانون األوه عام /يف ديسمربالثامنة واألربع  بعد املائة  لب يف دورتهاجملأقر  **
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 .2513 عام صاغته البلدان األعضاء يف ملمتر حمددًا ذل  طلبًا كان  



 

17 

املمولة بادرات يف املتقييم لتوفري خمصصات للمنقحة  اتسياسعلى صودق م 2512تشرين الثاني /يف نوفمرب -22

م دمج املوضوعة اتلسياسامتوقع يف هو كما و. اجلديد لدورة املشاريعدليل اليف  اتسياسأدجمت هذه الو طوعيًام

الووارئ وإعادة التحهيل ومبادرات التنمية حاالت تقييم عمليات تمويل لاملوجودان  حسابا األمانة 2512يف عام 

طوعيًا  ممواًلفّعااًل  ًاتشغيليمشروعًا  072من ب  م 2512كانون األوه /ديسمربويف لتقييم. واحد ل أمانة حسابيف 

لعمليات تقييم منفصلةم  خمصصاتمنها مبادرة  225دوالر أمريكي: تضمنت  255,555مبيزانية تزيد على 

مل و ماتبالسياسمنها  02 تقيدي ملوم مانةألحساب اللمساهمة يف منها خمصصات مبادرة  222وتضمنت 

 .طوعيًابادرات املمولة املزيادة كبرية يف تغوية تقييم هكذا الوجهة هي وجهة . تقييمًا املتبقية 69تتولب الد 

 .اجلديدة الرتتيبات تنفيذل املوارديف  لشركاءا من عدد من التعاون من مزيد إىل احلاجة على أيضًا دها تنهلكو

  

 التعاون مع منظومة األمم املتحدة -4

  
  امقرا هل اروم تتخذ منالوكاالت اليت  4-1

  
تتخذ اليت وكاالت األمم املتحدة الثال  يف كل من مذكرة تفاهم مع وحدات التقييم وقّعت م 2512يف ربيع عام  -20

 رإطابذل  وفر فتم الزراعية الدولية لبحو ل ةاالستشاري للجماعة ترتيب التقييم املستقلمع ومقرا هلا روما من 

 :دلتزام بينّص على االشرتك ذل  وضع بيان منتج عن تعزيز تعاون أوثق ب  الوحدات األربع. ولواسع 

  األغذية أعماه تقييم اليت تشّكل حتديًا يف فيما يتعلق باجلوانب وتشجيعها املمارسات اجليدة التشارك يف

  ؛يووتنم إنسانيسياق  يفوالزراعة 

  ؛الكفاءةيف حتقيق مكاسب  

 أعماه التقييم؛على أساس  املمكني ليلتحونواق األثر امبا يف ذل  توسيع  مزيادة الفعالية  

  بتنسيق وثيقالوكاالت األربع األجهزة الرئاسية بحن تعمل االستجابة لولبات. 

  

عمليات التقييم تعزيز مصداقية لد بعض أشكاه التعاونم مثل استعراضات األقرانم باإلضافة إىل ذل م حّد -26

 أساليب التقييم. وإتاحة فرصة االستفادة من منظور خارجي وإحراز تقدم يف مواءمة

  
تولي  التقييم املشرتكة وعمليات من املبادرات املشرتكةم مبا يف ذل  عدد التعاون اجلديد ب  الوكاالت إىل أدى  -27

التقييمات عام نظيم حلقة دراسية تقنية يف روما لد "تب؛ وااللتزام املشرتك املناسباتتدريب ووال؛ 8اتتقييمال

 ."للتقييم 2 تنمية املستدامةالهدف ية قابلتركز على "تعزيز  "2510

  
                                                 

8
والزراعة  األغذية منظمة وبدأت الغذائي؛ األمن جملموعة املشرتك التقييم 2519 عام يف والزراعة األغذية ومنظمة العاملي األغذية برنامج كملأ  

قامت منظمة األغذية والزراعة  .،2513-2553) املراعي واملنظمة بتنمية املتعلق باشرتاك الصندوق التجميع املشرتك الزراعية للتنمية الدولي والصندوق

لجهود املتجددة ملكافحة جوع ل مشرتك تقييم بإجراء العاملية الصحة ومنظمة ومنظمة األمم املتحدة للوفولة )اليونيسي ، العاملي األغذية وبرنامج

 األطفاه.
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 بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق 4-2

  
 األمم فريقورسالة . هومعايري هوقواعداملعين بالتقييم األمم املتحدة فريق بادئ التقييم مبميثاق مكتب يهتدي  -28

يف مجيع أحناء  اتوالتقييم التقييم وظيفةومصداقية وفائدة  يةاستقاللتعزيز ، 1): هي بالتقييم املعين املتحدة

مجاعات ً، دعم 2)لتعلم وعملية صنع القرار واملساءلة؛ يف احهمية التقييم املناداة ب، 2)منظومة األمم املتحدة؛ 

 غريها. التقييم يف منظومة األمم املتحدة و

  
من  املعين بالتقييم يف عمل فريق األمم املتحدة فّعالةالتقييم مساهمة  مكتب ساهمم 2512و  2512 ييف عام -29

األمم لفريق توجيهية إمتام وضع خووط ، 1):التالية العاملةاجملموعات خاله املشاركة املباشرة يف فرق العمل و

 املعين بالتقييماألمم املتحدة لفريق توجيهية إمتام وضع خووط ، 2) بشحن تقييم األثر؛ املعين بالتقييماملتحدة 

حقوق بشحن  املعين بالتقييماألمم املتحدة لفريق توجيهية إمتام وضع خووط ، 2) تقييم العمل املعياري؛بشحن 

قران لتحس  وظيفة التقييم يف األمم األ اتضاستعرا، 2) التقييم؛أعماه اإلنسان واملساواة ب  اجلنس  يف 

القرارات يف صنع التقييم عمليات تعزيز استخدام ، 6) وظيفة التقييم؛ إضفاء الوابع املهين على، 0) املتحدة؛

ويساهم املستوى يف دعم السنة الدولية للتقييم. رفيعة حدا  تنظيم أ، 7)لتعلم التنظيمي؛ يف ااالسرتاتيجية و

 املعين بالتقييم.األمم املتحدة الندوات واالجتماعات السنوية اليت ينظمها فريق يف  أيضًاالتقييم مكتب 

  
 التنسيق لتقييم االستجابة حلاالت الطوارئ 4-3

  
اليت يقودها  ةالتقييم اإلنسانية املشرتكة ب  وكاالت األمم املتحدالتقييم اخنراطًا وثيقًا يف عمليات مكتب اخنرط  -05

وقد غّير  .الوكاالت ب  املشرتكة الدائمة للجنة حويليالت الربنامجيف سياق  اإلنسانية الشلون تنسيق مكتب

الوقت يف تقييمات فقد مت التخلي عن مبدأ اللتقييمات اإلنسانية: جتري بها االوريقة اليت  حويليالت الربنامج

 ةحالمن إعالن خاله ثالثة أشهر جتري استعراضات أقران تشغيلية ، 1): ينمتميزاط  صاحل نشلاحلقيقي 

من  حاالت الووارئمن  شهرًا 12عند  تكتملتقييم إنسانية مشرتكة عمليات ، 2)م 2املستوى من  طوارئ

التقييم اإلنسانية ويف اجملموعة اإلدارية لعمليات  ةالتوجيهياجملموعة يف التقييم مكتب وقد شارك . 2املستوى 

مهتمًا التقييم كان  خلص إىل أنو ،2512أجري يف عام ذي الوحيد الالتقييم )خصوصًا لتقييم الفلب   ماملشرتكة

حمدد الستجابة منظمة األغذية تقييم ولذا ال زالت هناك حاجة إىل إجراء التنسيقم بالعملية ومسائل أساسا 

خلووط هم يف تنقيح ااسيوس التقييم اإلنسانية املشرتكةعمليات شاركًا نشوًا يف التقييم ممكتب ويظل . والزراعة

 .2510/2516الفرتة التوجيهية يف 

  
 جماه يف واألداء للمساءلة اإلجيابي التعلم شبكة"يف االتصاه للمنظمة جهة استمر مكتب التقييم يف أن يكون  -01

. وكان اجلهد اليت قام بهابعض أعماه التقييم  ًارضاع موشارك يف االجتماعات السنوية "اإلنساني العمل

األخرى يف املقر الرئيسي واملكاتب املنظمة فرق تشارك ضمان أن يهدف إىل  الفرتة املاليةيف املبذوه الرئيسي 

املشاركة يف أنشوة التعلم واألعماه البحثية املشرتكة للشبكةم باإلضافة إىل أكرب يف فعالية ب أيضًايدانية امل

 جتماعات السنوية. اال
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 امج: األساس املنطقي ونظرة عامةنتقييم الرب -5

 

عليها جلنة الربنامج يف نهاية عام  تاليت وافق 9م2517-2510للفرتة  التقييم املتجددةعمل خوة تعكب  -02

زيد يف املنظمة مباللجنة وغريها من أصحاب املصلحة تزويد  – التقييم مكتب إصالحات أعماه جدوهم 2512

التقييمات املواضيعية ُتواءم سوالقوري. ستوى للنتائج اليت حتققت يف امليدان وعلى امل تمن املعلومات والتحليال

سلسلة وستولي هدف اسرتاتيجي واحد كل نص  سنة. سيتم تناوه للمنظمةم  "األهداف االسرتاتيجيةمع "

 –ددة يف أطر الربجمة القورية النواتج احملجديدة من تقييمات الربامج القورية املزيد من االهتمام لتحقيق 

 ب  املشرتكة اإلنسانية ماتلتقييامسة إىل سبعة تقييمات كل سنة. وتستكمل وجيري التخويط للقيام خب

تقييم مكتب الوسيشرتك منظمة األغذية والزراعة يف حاالت الووارئ. املساعدة اليت تقدمها ثر ألتقييم ب وكاالتال

األجهزة الرئاسيةم  طلبتوكما . وأخريًام لذل  يف التقييمات املشرتكة عندما تنشح الفرص بشكل استباقي فّعاه

 .2516-2510يف الفرتة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة لوظيفة تقييم مستقل سيكون هناك 

 

فئات الشاملة ل ،2518-2510للسنوات األربع القادمة ) ةخوة التقييم اإلرشادين يعرضان جدواليرد أدناه  -02

 . 2516-2510 املالية تقييمات رئيسية للفرتةإلجراء خوة على ربنامج" ال"جلنة صادقت . وقد مجيعها التقييم
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 ..CL150/5؛ PC 116/5الوثيقتان   
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 تقييمات للجنة الربنامج -2 اجلدول 

 تقييمات مواضيعية واسرتاتيجية
، اليت السنوات)السنة 

 فيها التقييم أجري

 2115ربيع  دورة

 2014   الفرعية كاتب اإلقليمية واإلقليميةامللتقييمات  وليفيت تقرير

 2115دورة خريف 

 2515-2519 الوبيعية واملوارد والزراعة األغذية بشحن املعارف يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم 

 2515-2519 رثاره من والتخفي  املناخ تغري مع التكي  يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم 

 واستخدامها والزراعة لألغذية الوراثية املوارد صون يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم 

 امستدام استخدامًا

2519-2515 

 2516دورة ربيع 

 2112دورة خريف 

  وكفاءة مشواًل أكثر وغذائية زراعية نظم متك قييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف ت

 ،2)اهلدف االسرتاتيجي 

2515-2516 

 2515 والزراعة األغذية منظمة يف التقييم وظيفة تقييم 

 2117دورة ربيع 

 وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة ييمتق

 ،1 االسرتاتيجي اهلدف) التغذية

2515-2516 

 2117دورة خريف 

أمام  الصمود على العيش سبل قدرة زيادة يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم 

 ،5 االسرتاتيجي اهلدف) التهديدات واألزمات

2516-2512 

 2118دورة ربيع 

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

 ،2 االسرتاتيجي اهلدف) املستدامة

2516-2512 

 2017 ةالقوري الربامج إطار تنفيذ من املستفادة الدروس ولي ت 

 2118دورة خريف 

 2512-2516 ،2 االسرتاتيجي اهلدف) يف الري  الفقر احلد من يف والزراعة األغذية منظمة مساهمة تقييم
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 هوما بعد 2115تقييمات أخرى جارية يف عام    -3اجلدول  
  

السنة )السنوات، اليت  اتـالتقييم

 فيها التقييم أجري

  تقييمات الربامج القطرية

 2515-2519 فاسو بوركينا يف القوري الربنامج تقييم 

 2515 غيانا يف القوري الربنامج تقييم

 2515 قريغيزستان يف القوري الربنامج تقييم

 2515-2519 الشعبية الدكقراطية الو مجهورية يف القوري الربنامج تقييم 

 2515 ،ملقت عنوان) الكارييب البحرمنوقة  من خمتارة بلدان يف القورية الربامج تقييمات 

  اليتتل   من سنة كل الدوه اختيار وسيتم .سنويا القورية للربامج اتتقييم ةسبع إىل ةمخس إجراء املقرر من 

 .الصلة ذات املكاتب مع بالتشاور القوري الربنامج إطار دورة أكملت

 10التقييم مكتباليت قام بها  تابعةامل وتقييمات املتحدة األمم وكاالت بني املشرتكة اإلنسانية التقييمات 

 التقييم مكتبالذي قام به  تابعةامل تقييمو املتحدة األمم وكاالت ب  املشرتك اإلنساني التقييم 

 هايان إلعصار الووارئ لعمليات

2519-2515 

 

 التقييم مكتب به قام الذي املتابعة وتقييم املتحدة األمم وكاالت ب  املشرتك اإلنساني التقييم 

 السودان جنوب يف الووارئ لعمليات

2515 

 التقييم مكتب به قام الذي املتابعة وتقييم املتحدة األمم وكاالت ب  املشرتك اإلنساني التقييم

 الوسوى أفريقيا مجهورية يف الووارئ لعمليات

2515-2516 

  غري أن  .اإلعالناتذه به التنبل ككن الو ماألمم املتحدة منظومة نواق على طوارئ إعالنات التقييمات هذهُتولق

 من بدرجات سنةم كل تقييماتما يرتاوح ما ب  تقييم واحد وثالثة في للمشاركة استعداد على التقييم مكتب

 .خمتلفةاملشاركة

  التقييماتغريها من و املشرتكة التقييمات 

 2014 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة تعزيز قييمت

 الزراعية للتنمية الدولي والصندوق والزراعة األغذية منظمة ب  املشرتك اتالتقييمولي  ت 

 الرعوية التنمية بشحن

2519-2515 

 األطفاهونقص تغذية  جوعضد  ةد املتجددوللجه املتحدة األمم لشراكة مشرتك تقييم 
(REACH) 

2515 

 مسبقا بها التنبل ككن ال لذاو الوكاالتم ب  مشرتكة مشاورات أو خارجية طلبات نع التقييمات هذه تنشح. 

  .سنويا النوع هذا من ثن ا أو تقييمإجراء  دعم أو إلجراء مستعد التقييم مكتبغري أن 

 تقييمات املشاريع

  من استفسارات/طلبات التقييمات هذهوتولق . سنة كل للمشاريع اتقييم 25 إىل 25 حوالي إجراءله  املخوط من 

 .امجنالرب مكاتب

 

                                                 
10

فيها ملنظمة  سيكون اليت البلدان يف 3 عن املستوى اإلعالن على أساس كل حالة على حدة بعد الوكاالت ب  املشرتكة اإلنسانية ستقرر التقييمات  

 .كبرية استجابة األغذية والزراعة برنامج
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 اتالتقييم موجزات   -1امللحق 

 

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  

ارتفاع  يف التزايد يف سياقاآلخذين سكان العامل لاألمن الغذائي إىل توفري مزيد من األغذية ولحة املاجة لقد أبرزت احل

يف السعي اجلهات الفاعلة اجلديدة والقدكة وتشرتك اجة إىل مزيد من االستثمار يف الزراعة. األغذية احلأسعار وتقلب 

عام الوه يف املائة  05بنسبة صوه على األغذية على حنو مستدام لتصدي لتحديات زيادة احللطرق جديدة إىل 

هكذا سعي إىل القضاء على اجلوع وزيادة األمن الغذائي. الالفقر يف املناطق الريفية و فيضختويف الوقت نفسه م 2525

 ذل  ةخذرم ومن هنادعم هذا اجلهد. بواليتها ملزمة حسب يزداد االستثمار يف الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة 

من م 2511 تشرين األوه/يف أكتوبرالثامنة بعد املائة اليت انعقدت طلبت "جلنة الربنامج"م يف دورتها  مباالعتبار

 يف دعم االستثمار يف الزراعة. ألداء املنظمة السابق ودورها احلالي احملتمل  ًاتقييمأن جتري املنظمة 
 

 النطاق واملنهجية
  

 الذي الدعم علىقصر حترياته ي التقييمهذا التقييم دور منظمة األغذية والزراعة ككل يف دعم االستثمار. غري أن يفحص 

 اخلاص والقواع الدولية املالية وامللسسات احلكومات توظفها اليت لالستثمارات تقدمه أن ينبغي الذي أو املنظمة تقدمه

خاصا لشعبة مركز  التحليل اهتمامًاويولي . الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يف التقدم لتحقيق امللسسي

نظمة. من جانب املتقييم ضع أبدًا لمل خيألنه و منظمة لالستثماراملبسبب دوره الرئيسي يف دعم  منظمةاملاالستثمار يف 

 نظمة االستثماراليت تدعم امل –ورق القدرات والوالتنظيم دور وال –م يركز التقييم على العمليات امللسسية ىوبهذا املعن

 .خالهلا من
 

وثائق وإجراء مقابالت مع طائفة واسعة من أصحاب المبا يف ذل  استعراض  مالتقييم على منهجيات خمتلفةيعتمد 

 . ة للمكاتب امليدانية يف بلدان خمتلفةزيار 12وألصحاب املصلحة إجراء مسوح املصلحة الرئيسي  و
 

 يف االستثمار يف والزراعة األغذية منظمة دور مكتب التقييم: تقييمصادر عن موجز   

 الريفية والتنمية الزراعةيف و والتغذوي الغذائي األمن

تقييمامكتب  األغذية يف  ل   والزراعةمنظمة 
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  التقييم مكتب عن صادر موجز                                                                                              

 النتائج واالستنتاجات
   

 والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي ألمنادعم االستثمار يف الذي أحرزته يف لتقدم وا املنظمة أداءأن خلص التقييم إىل 

 . تلو خم اكان الريفية
  
إىل نظر وبالالدور اهلام الذي يلعبه القواع اخلاص.  توقد أهمل يف تووير شراكات جديد دورًا قياديًااملنظمة  تلعبمل 

 والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي ألمنااخلاصة العاملية يف -العامة والربامجم والسياق احلالي لتوور الشراكات واليتها

تنمية معنية باالستثمار. مع دولية للاء يف تصميم شراكات من حيث لعب دور بّنمتحخرة عن الركب نظمة فإن املم الريفية

 ألمنتتعلق جبوانب ا نقاشمنابر الخنراط يف معين  لصحاب مصلحة أمجع أن لديها قدرة على نظمة املأثبتت  مذل 

 القوري واإلقليمي. ستوي  على امل الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي
  

بشحن عمل املنظمة يف توفري املشورة التقنية واالقتصادية للحكومات كان  العامليم املستوى على أهميته من الرغم على

ستوى على امليدانية يف املكاتب امل القواع  العام واخلاص ضعيفًا السياسات والتشريعات اليت تلثر على االستثمار يف

مل ملنظمةم يف االفنية ات والشعب السياسشعب وضع  الدعم املتداخل ب   املوارد البشريةعلى بسبب القيود والقوري. 

 يةتماشمالقواعات على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وخوط استثمار متعددة قدرات احلكومات  نظمة يف بناءاملعمل يكن 

 جزئيا.  ًا إالمع األولويات القوريةم مرضي
  

نظمة يف حتديد ونشر وتتبع اعتماد املعايري العاملية املتعلقة بسالمة وجودة امللعمل  ًاقوي ًءاأدقاس أن التقييم غري 

قامت نظمة الواضح أن املمن االقتصادية. وعلى الرغم من بعض أوجه القصور الداخليةم -ته االجتماعيةوقيماالستثمار 

وخاصة م الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي ألمناستثمارات يف ايف املساعدة على تصميم وتنفيذ  عمل مرٍضب

  .االستثمارات اليت تدعمها ملسسات التمويل الدولية
  

 هذه ُسّخرت ما وإذا. متتلكهااليت املهارات واملعارف إر  هي تفظ مبيزة ال مثيل هلا املنظمة حتزاه تمع ذل م ال 

 يف االستثمار دعم جماه يف متفوٍق بارٍز العودة إىل احتاله موقعإمكانية كامال فإنها متنح املنظمة  تسخريًا املهارات

 .الزراعية التنمية
  

 التوصيات
  

رئيسية اخلمب الوصيات التحتقيق على قوتها التنظيمية والتشغيلية األوليةم حنو ينبغي أن تعمل املنظمةم معتمدة 

التوصيات على نواق واسع  جلنة الربنامجوقد قبلت به املنظمة حاليا. تقوم للتقييم يف إطار اإلصالح الداخلي الذي 

بناء القدرات والشراكات يف ب ها فيما يتعلقوإمكانيات تهاتعزيز اسرتاتيجياملنظمة أساسًا إىل الرئيسية اخلمب اليت تدعو 

 . الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي ألمنايف االستثمار 
  

 االستثمار لزيادةواضحة  ًاأهدافات حتدد على الشراكمعتمدة ملسسية  االستثمار لدعموضع اسرتاتيجية  ،1)

  وتعزيز فعاليته. الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يف واخلاص العام
 

لتحس  الدولية املالية لسسات املمع القواع اخلاص وحمّسنة شراكات اسرتاتيجية وتشغيلية خارجية قامة إ ،2)

 .الريفية والتنمية والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يفستثمار االدعم 
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 الغذائي األمن يفالستثمار ايث تعمل "كمنظمة واحدة" يف دعم اعب تعزيز اإلجراءات املشرتكة ب  الُش ،2)

رليات حتس  والستثمار مهمة أساسيةم ادعم أن يصبح اإلجراءات تضمن هذه وينبغي أن ت .والتغذوي

 عب.الُش شرتك ب د العمل املاملثبوات اليت تقّيوغريها من املالية املثبوات العمل الداخلي وإزالة ختويط 
 

 والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يفيف مجيع جوانب دورة االستثمار بلدان زيادة قدرات التقوية العمل على  ،2)

 .الريفية والتنمية
 

 والزراعة والتغذوي الغذائي األمن يفنظمة يف دعم االستثمار املتوسيع وتعزيز دور شعبة مركز االستثمار يف  ،0)

 الريفية. والتنمية
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إنتاج يف دعم : تقييم دور منظمة األغذية والزراعة التقييممكتب  عن صادرموجز 

 احملاصيل

تقييمامكتب   عة ل لزرا األغذية وا  يف منظمة 
  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  

وقد كان لتحقيق أهدافها العاملية. األغذية والزراعة منظمة اليت تبذهلا هود اجليف  هامًا حملاصيل عنصرًاادعم كثل 

على وجه وإطار االسرتاتيجية السابقةم يف نظر يف أداء املنظمة يف دعم إنتاج احملاصيل أصاًل الالتقييم املقصود من هذا 

البلدان األعضاء  تطلبمنذ أن ولكن . "املستدام احملصولي اإلنتاج تكثي " :أل  االسرتاتيجي اهلدف يف إطار  التحديدم

نظمة تغيريات هامةم مبا يف ذل  اعتماد اإلطار االسرتاتيجي اجلديد الذي يدمج املم شهدت 2515هذا التقييم يف عام 

أكثر  إيكولوجيام نظ خدماتنهج د األمساك، يف ي)احملاصيل والثروة احليوانية والغابات ومصاها أنشوة اإلنتاج مجيع

  11تكاماًل.
  

اليت لمنظمة لرؤية اجلديدة التقديم توصيات لتنفيذ لكفرصة  هويستخدم نتاج احملاصيلإلنظمة املالتقييم دعم يتناوه هذا 

نظمة يف املعمل بفقط ال صلة يقدمها لتوصيات اليت ليفرتض التقييم أن و تقنية يف هذا اجملاه.الساعدة امليف توفري تتمثل 

 .تقنية األخرىالاالت اجملاحملاصيل ولكن أيضا يف جماه 
  

 النطاق واملنهجية
  

لغرض واالسرتاتيجي.  هاطاربتغيري إ خالهلا منكانت تقوم املنظمة لعملية اجلارية اليت جرى مبوازاة ا بنائيالتقييم هذا 

محاية احملاصيل و)اإلنتاجية الزراعية املتعلقة بإنتاج النبات "احملاصيل" تشمل مجيع األنشوة يعترب أن هذا التقييم 

البيئات التمكينية تعزيز سبل العيش،م مع الرتكيز أساسا على ووخدمات النظام اإليكولوجي  إدارة التنوع البيولوجيو

 .2512-2557يغوي التقييم الفرتة و. والدعم السياساتي على املستوي  العاملي والقوري
  

ثمانية لوزيارات  ملوثائق الرئيسية والتقييمات السابقةامبا يف ذل  استعراض  ملى منهجيات خمتلفةعالتقييم يعتمد 

نظمة وأصحاب املصلحة اخلارجي  وزيارات ومقابالت مع جهات املاستبيانات ملوظفي وحالةم  اتدراسموضوع بلدان 

 ماحنة رئيسية ووكاالت تعاون إمنائي ثنائية ومتعددة األطراف. 
  

                                                 
11

 أكثر إنتاجية واستدامة"لزراعة والغابات ومصايد األمساك والزراعة: "جعل ا األغذية ملنظمة 2 االسرتاتيجي هذا النهج متضمن يف اهلدف 



 

26 

  التقييم مكتب عن صادر موجز                                                                                              

 النتائج واالستنتاجات
  

كبري من البلدان األعضاء  إىل حدٍّ حسنًا القت ترحيبًادعم إنتاج احملاصيل يف نظمة املأنشوة التقييم وجد أن رغم أن 

ويتولب ًأ زكان جمنتاج احملاصيل إلنظمة املدعم  أنبّينت نظرة متفحصة على برنامج دعم احملاصيل إاّل أن والشركاءم 

 االستمرارية. من من التوجه االسرتاتيجي و ًامزيد
  

اجلودة التقنية اليت من دعم إنتاج احملاصيل فقد درجة كبرية يف جماه نظمة املمن أن عمل  ًامتزايد ًاالحظ التقييم قلق

االبتكار نظم و الزراعيواإلرشاد  الزراعيةبحو  للملنظمة اتدهور كبري يف دعم إذ حصل م كان يتميز بها يف وقت سابق

دعمها للبحو  مبراجعة نظمة املمن الضروري أن تقوم  مدى العقد املاضي. ووجد التقييم أنالزراعي الوطنية على 

إعواء أولوية إلعادة بناء القدرات التقنية باإلضافة إىل والتنمية التكنولوجية للمحاصيلم التكنولوجي  البتكارلالزراعية و

 املوارد البشرية.لقاعدتها من 
  

. ومواردها استغالاًل كامالبعض جماالت عملها تهدر فرصًا بعدم استغاله نظمة املأن التقييم وعالوة على ذل م وجد 

جماه يف  املائة من أنشوة املنظمة يف 07 أنفعلى الرغم من هو احلاه بالنسبة لعمل املنظمة يف حاالت الووارئ؛ ذل  و

بحنشوتها بربوه قصوى من هذا اجلانب فإن املنظمة ال تستفيد استفادة ذ يف إطار متويل الووارئم نّفُياحملاصيل 

ها الواسعة وكذل  العمل بقدر من شراكاتللمنظمة القيام مبزيد من االستخدام االسرتاتيجي لينبغي كذل  اإلمنائية. 

 الدولية. الزراعية للبحو  ةاالستشاري اجلماعةمع التواصل أكرب 
  

 هاهدفيف إطار وخاصة م يف دعم إنتاج احملاصيل دورهاللمنظمة العاملية  هدافوينبغي أن يوّضح ويفّصل يف األ

يف التشغيلي لالتساق . وهذا ضروري "واستدامة إنتاجية أكثر األمساك ومصايد والغابات الزراعة جعل: "2 االسرتاتيجي

شراكة أكثر وبناء اسرتاتيجيات  عادة بناء القدرات التقنية املولوبةإلتوفري التوجيه على ساعد ينظمةم وككن أن امل

 .إنتاجية على املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي
 

 التوصيات
  

 12:التالية 2 لداليت ُقّدمتم ُقبلت التوصيات ا 8 لدا توصياتمن ب  ال
  

 أن لمنظمةل ينبغيلبلدان األعضاء يف حتس  إنتاج احملاصيلم ات لخدمتقديم تعزيز قدرتها على بغية  ،1)

. "تغيريالبنظرية " ةمباشرومرتبوة طويلة األجل واضحة متوسوة إىل اسرتاتيجية موارد بشرية  تضع

ملوظف  وإعواء أولوية لتنفيذ ختصصات اأكثر اسرتاتيجية يف ضمان توازن وينبغي أن تكون املنظمة 

 املنظمة.ارف ضمن عبناء املممارسة ومجاعات بناء بغية  "شبكات تقنية"
 
 الزراعية للبحو  االستشارية اجلماعةمع  هاوتفاعل هانظمة أكثر استباقية يف عالقاتتكون املينبغي أن  ،2)

أوجه التكامل بينهما املشرتك وهما هدف. وينبغي للمنظمت  كلتيهما االستفادة استفادة أفضل من الدولية

 .يف تعبئة املعارف والتكنولوجيات واالبتكارات دعما للتنمية الزراعية

                                                 
12

 التقييم على اإلدارة رد واملرفوضة يف جزئيا املقبولة االطالع على التوصيات ككن  
. 
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هدف أساسي " كالستدامة الكاملةها اعتمادًا واسع النواق "لحنو اعتمادمراحل عملية االنتقاه يف مجيع  ،2)

متوابقة وتدخالت أساسية متتالية تغيريات  حتدد أن املنظمة على ينبغي تنمية الزراعية والريفيةملل

 ملسسيةوامل منيةالف)سية األساحتديد نقاط الدخوه تضمن ملرافقة عملية االنتقاه. وهذا يمعها مولوبة 

ة يالزراعالنظم نواع خمتلفة من املزارع  وبالنسبة ألوعملية "االنتقاه" مراحل خمتل  ، يف يةسياساتوال

ها ومنافع هاوتكاليف املقايضات فيما بينهاوآثارها ب والتنبل بالسوق،متل  املرتبوة مقابل الكفاف  )مثاًل

  احملتملة.
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 صلةتامل االنتقال حلامرساهمة منظمة األغذية والزراعة يف م: تقييم التقييممكتب صادر عن  موجز

  : ربط اإلغاثة بالتنميةباألزمات

تقييمامكتب  األغذية والزراعة ل  يف منظمة 
  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  

منظمة تقنية تركز على دعم التنمية املستدامة لقواعي األغذية منظمة األغذية والزراعة  األساسيةم لواليتها وفقًا

الضرورةم مهارات واسعة النواق يف بسبب الزمنم وطّورت مبرور هذه الواليةم قيامها مبا متليه عليها يف ووالزراعة. 

إىل التقييم وقد نظر االستجابة لألزمات. سياق املساعدة التقنية يف مجيع أنواع السياقاتم مبا يف ذل  يف توبيق دورها 

 القيامدورها يف التنميةم وب ًاوثيقارتباطًا رتبط ت ةتدخالت طارئيف أبكر األوقات بقدرة املنظمة على االستجابة لألزمات 

 . مراعاة كاملة اتاألزمهذه خماطر ات تراعي زماألبحعماه تنمية يف سياق 
  

 األمدالة ب  األهداف القصرية نظمة يف ضمان صلة فّعاملطبيعة وفعالية دور دير تقهو كان الغرض الرئيسي من التقييم 

املتعلقة لمنظمة يف البيئات لالتقرير امليزة النسبية وتفّحص يف االستجابة حلاالت الووارئ. مد وويلة األال األهدافو

ربط على ما إذا كانت قد ساعدت فاالنتقاهم ومرحلة ثر على نوعية ووترية أمنظمة لليف ما إذا كان ونظر م اتباألزم

 . ةالفّع تعبئة هاجهود اإلغاثة والتنمية وتعبئة متويل
  

 النطاق واملنهجية
  

ل التقييم التغيريات اجلارية للتوصل إىل م حّلاملاضي يف ةنظمة يف حاالت األزماملعمل من بداًل من الرتكيز فقط على أدلة 

تقييمات ل يقوالتحليل الفوثانوية أخرى بيانات أولية و سواء حدٍّ علىالتقييم واستخدم استنتاجات معقولة للمستقبل. 

أجرى التقييم مشاورات واسعة و. االنتقاهنظمة يف سياقات املواضيع ذات صلة بعمل سابقة أجرتها املنظمة تتعلق مب

. سواء حدٍّها على خارجمن ومن داخل املنظمة النواق مع جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة يف العديد من البلدانم 

 هج اليت تعتمدها وكاالت األمم املتحدةالُنفحص هذا املوضوعم والراهنة املتعلقة بواملناقشات يات األدبالتقييم استعرض و

أزمات متفحصًا م 2512عام إىل  2557عام من املمتدة استعرض التقييم الفرتة األخرى. وأو املنظمات الدولية األخرى 

 زمات الوويلة األمد يف دوه هشة.األعقدة وحاالت املووارئ الحاالت إىل وبيعية الكوار  المن تراوحت 
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 واالستنتاجاتالنتائج 
  

يف عملها يف مساعدة املتضررين من انعدام األمن الغذائي أو فعالية كاملة الة ال ككن أن تكون فّعنظمة املالتقييم أن وجد 

 .االنتقاهسياقات عملها يف تعزيز م دون إجنازًا كاماًل االسرتاتيجي اواليتها وجدوه أعماهلككنها أن تنجز الفقرم وال 

السياقاتم  يف هذهو. اتيف عدد متزايد من السياقات املتصلة باألزم نظمة حتمًااملم تعمل اواليتهإىل نظر باليف الواقعم و

من التعرض للمخاطر لتتجه إىل املعتاد على احللوه التقنية للجوانب املادية  اتجاوز تركيزهتأن ينبغي على املنظمة 

فرعية خاصة من نظمة جمموعة طورت املوقد . عدة على تشكيلهاواملسا السياسية الصعبة-االجتماعيةوقائع لاهة ابجم

 مأات زمعند اندالع األم سواء اتزماحلرجة لألراحل خمتل  املتقين يف تيح هلا استخدام دعمها التمهاراتها التنموية 

يف إطار ولمنظمة. ل 0االسرتاتيجي متوورة جيدًا وترد يف إطار اهلدف هذه املهارات و .يف األزمات اليت طاه أمدها

منظمة دور هام يف تنسيق االستجابة حلاالت الووارئ وميزة للم والتكي  الصموداملتعلقة بد القدرة على  اجلديدةا واليته

 .اإلمنائية–اإلنسانيةيف التغلب على الفجوة  ةرئيسي ةفاعلكونها جهة نسبية 
 

ألن تشمل االستجابة لدعوة فإن لديها منربًا قويًا ل العاملي الغذائي األمن جمموعةومبا أن املنظمة تشارك يف قيادة 

املنظمة يف ثقافة يف الوويلة األجل. ومع ذل م خلص التقييم إىل أن هناك حاجة إىل تغيري الرؤية حلاالت الووارئ ال

 التنمية.  برامجضمان اإلدماج الكامل لربامج الووارئ ول
  

وجد أن كما  ليست مستغلة متام االستغالهم االنتقاهسياقات يف التقنية احملتملة مساهمات املنظمة التقييم أن ووجد 

 ةأيأن تكون  الواقع يفسياسيًام يف ح  أنه ال ككن احلساسة  لصراع والسالمااوه االبتعاد عن قضايا حتنظمة امل

دعم عودة االستقرار والسالم يف لاألمن الغذائي وإنتاج األغذية إمكانات ضخمة فلدى . احلاالت هذه يف مساعدة حمايدة

إذ نتقاهم يف مراحل االعمل الكشرط لتصميم  ةعاليبدرجة السياق باتباع نهج حمدد إىل التقييم يدعو وسياقات الصراع. 

السياقات خاصة عندما يتعلق األمر بقم لسياكافياًٍ ل حتلياًلال جتري من مرونة الربجمة و أن أطر الربجمة القورية حتّد

 .املعرضة لألزمات
  

 التوصيات
  
 ربنامج على نواق واسع. وافقت عليه جلنة التوصيات رئيسية قبلتها اإلدارة و 3التقييم قدم ي
  
  ؟نملمرحلة االنتقال  ،1)

 من  احتياجاتو الفقراء الحتياجات شيء كل وقبل أواًلابة ستجينبغي على عمل املنظمة يف مراحل االنتقاه اال

على املنظمة أن تقيب عملها يف سياقات األزمات ينبغي و . للمخاطرنيواملعرض الغذائي األمن انعدام يعانون

على و عيشعلى ُسبل الاألثر مبا يف ذل  حتليل  محثرةاملتالفئات عنهم من حيث تحثريه على هذه تعّد تقارير و

  .ذل  من مسائل املساواةوغري املساواة ب  اجلنس  

o أن تقوم هلا ينبغي م قادرة على االستجابة مبرونة للظروف املتغرية بسرعة املنظمةلتكون و للقيام بذل م

 باستمرار.بتحليل للسياق 
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o  واألزمات اهلشة والدوه املعقدة األزمات سياقات قورية يفالأطر الربجمة لدى تصميم عالوة على ذل م 

 لغرض ًامصممجتعله  حمددة أحكامًا القورية الربجمة إطاريف  أن تشمل لمنظمةل ينبغي مالوويلة األمد

 .املرونة من عالية درجة ونهج ختويط على
  
  نتقالمراحل االدور منظمة األغذية والزراعة يف  ،2)

   املبكرة لألزمات. وعلى إن منظمة األغذية والزراعة منظمة تنمية تتمتع بقدرة استثنائية على العمل يف االستجابة

ذل م ينبغي على املنظمة الدعوة بقوة لالعرتاف بدورها كوكالة تقنية لديها ميزة نسبية قوية يف دعم االنتقاه 

 املرتبط باألزمات.

o  حاجة بفعالية أكربم هناك الووارئ حلاالت لالستجابة بحنهفحواها  رسالة إيصاه املنظمة على يتع 

 االستجابةخاله  بفعالية العمل على متامًا قادرة تنمية لسسةأي مل موالزراعة األغذية كمنظمة وكالة إىل

 والتكي . الصمود على الُقدرةتعزيز  حنو موجهة مبساهمات ولكن اإلنسانيةم

o كرب أدمج إىل  للدعوة العاملي الغذائي األمن جمموعة يف كشري  دورها من االستفادة للمنظمة ينبغي

 .يف نظام اجملموعةاملدى  الوويلوالتخويط تفكري لل

o تتحدد سياسة م إذ ينبغي أن فيما يتعلق بحعماه الووارئ الثقافة يف تغيري إحدا  إىل اإلدارة حتتاج

 .يف البلدان املعرضة لألزمات املنظمة بشحن التنمية من خاله التخويط لألزمات

o  يف  3-ستوىاالستجابة على امللتوسيع األثر اإلجيابي لربوتوكوه فّعالة وسيلة  أن جتد اإلدارةينبغي

يف األزمات اليت أيضًا تعبئة أن حتد  هذه الضمان ل لمشاركة يف أعماه الووارئلتعبئة موظفي التنمية 

  .2ليست على املستوى 
 

  عمل منظمة األغذية والزراعة يف سياقات الصراع ،3)

  املنظمة أن تولي أهمية قصوى للعالقة  على احلاالت املعرضة للصراعاتم ينبغييف عملها يف حاالت الصراع أو

 ب  األمن الغذائي والزراعة والصراعات وحل الصراعات. وينبغي أن يبدأ تدخل املنظمة دائمًا بتحليل للسياق.

o إدماج ينبغي و. اتلصراعل ًادقيق وحتلياًل يقتصاد سياسي قواعد ُبللسياق هذا التحليل نبغي أن يشمل ي

والتخويط والتنفيذ ت تصميم التدخالو ستهدافاالمع اسرتاتيجية التنمية ومتامًا  هذا حتليل السياق

 والرصد لكل بيئة انتقاه. 

o مجيع املعلومات واملهارات الالزمة كنها من احلصوه على منظمة األغذية والزراعة يف وضع ك ليست

 .مع أصحاب املصلحة اآلخرينعماًل وثيقًا ستحتاج إىل العمل للتحليلم و
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 يف املخاطر من حلّديف ا وعملها والزراعة األغذية منظمة التقييم: تقييم دورمكتب  عن صادرموجز 

  الكارييب والبحر الالتينية أمريكا ويف آسيا

تقييم يف مكتب  ل األغذية والزراعةا  منظمة 

  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  
تقييم لدور املنظمة وعملها يف إجراء منظمة األغذية والزراعة يف ربنامج الطلبت جلنة  م2511 األوه تشرين/أكتوبر يف

البلدان ونظمة املالتقييم تزويد إدارة اهلدف من كان و. 2512يف عام جرى القيام بذل  خماطر الكوار  و احلّد منجماه 

 األعضاء وأصحاب املصلحة املهتم  مبساءلة عن أداء املنظمة وتقديم توصيات تستند إىل أدلة دامغة ودروس مستفادة.
  

 واملنهجيةالنطاق 
  

هلا التخفي  من حدتها والتحهب يلولة دون وقوع الكوار  ودعم احلاليت تنظمة املتدخالت النواق الكامل لمشل التقييم 

ذات صلة  تعتربمشروعًا ا 22من خاله تقييم وجرت عملية التقييم  .يف رسيا وأمريكا الالتينية ومنوقة البحر الكارييب

طر الكوار م اخماحلّد من بترتبط ملشاريع وبرامج وجماالت مواضيعية  ًاتقييم 27ض استعرواهات  املنوقت  بواقع 

وتقارير تقنية وقواعد بيانات أدلة توجيهية وخووط ) أصدرتها منظمة األغذية والزراعة ًامعياريمنتجًا  17 ضااستعرو

  ة.التقني التقارير والتقييماتك مأخرىموبوعات  تستعرضكما اسياسات،م للوموجزات 
  

 النتائج واالستنتاجات

  
 ذلكب املتصل املعياري هامن خطر الكوارث وعمل احلّداملتصلة بمنظمة األغذية والزراعة تدخالت 

  
داء األمن حيث حتسنًا ذا شحن تحسن يخوار الكوار  ككن أن أ احلّد مناملنظمة يف جماه وجد التقييم أن أداء  معمومًا

صري احلرتكيز اللتقييم حتواًل من املشمولة بافرتة الالكوار  على مدى أخوار  احلّد منحتليل ألنشوة وأظهر التشغيلي. 

 نهج إىل التدخالتافتقر معظم . وعلى الرغم من ذل م اشتماليةحاالت الووارئ إىل نهج أكثر مشولية وعلى  تقريبًا

فيما يتعلق بالعمل املعياريم و .املستهدف  السكانعلى  املخاطر من التقليل كيفية بشحن واقعي براجمي منوق أو واضح

  واملنتجات املعيارية.وبوعات خوار الكوار  يف املأ احلّد منيف إدراج عناصر  واضحًا نظمة تقدمًاأحرزت امل
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  الكوارث خماطراحلّد من  تعميم
  

جمموعة متنوعة من ويعود ذل  إىل  .خوار الكوار  يف صلب السياسات الوطنيةأمن  يف إدماج احلّدنظمة جهدت امل

يف برجمة أعماه ، االهتمام احملدود 2املكاتب القورية للمنظمة )امللسسية يف  ات، عدم كفاية القدر1) م منهااألسباب

نظمة ما تكون لدى املعندأنه تظهر األمثلة من بنغالديش وبريو واالستيعابية للنظراء احلكومي . ات لقدربا املنظمة

لتنخرط خربتها امليدانية ة فإنه ككن للمنظمة بالفعل االعتماد على الظروف يف البلد الشري  مناسبتكون كافية وات قدر

 . اتبفعالية على مستوى السياس
  

 منظمة األغذية والزراعة يف املؤسسية ات القدر
  

بسبب النقص يف املوظف  واخلربات املكّرسة جملاه احلّد من خماطر الكوار م مل يكن باملستواع أن  هوجد التقييم أن

 هوجد التقييم أن موعالوة على ذل  .أدنى من التوجيه والدعمغري حدٍّ ملنظمة ملمثلي ااإلقليمية ها ومكاتباملنظمة مقر يقدم 

اليت تعاجل  التخصصات ةتعددالتخصصات لتووير مزيد من الربامج املاحلواجز فيما ب   سركنظمة ال زاه يتع  على امل

 .أمشلمعاجلة  الغذائي األمن النعدام اجلذرية واألسباب املتعددة العوامل
 

 تنمية القدرات 
  

القدرات رتكيز على تنمية املهارات الفردية بداًل من الرتكيز على بناء المقرتنة ب موجد التقييم أن امللسسات الضعيفة

تنمية القدرات لرصد االفتقار إىل عمليات ع ويرالمشلقصرية الدد كما أن املهدد فعالية واستدامة التدخالت. ت مامللسسية

 من فعالية التدخالت.حتّد مجيعها القورية واملكاتب  اإلقليميةاملكاتب من املقر واملقّدم التوجيه النقص يف و
  

 الشراكات والتعاون 
  

منظمة األغذية والزراعة تعاونها مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وأصبحت أكثر نشاطا يف زادت لتقييمم خاله فرتة ا

هذه املشاركة إىل بعض الربامج وقد ترمجت . اإلمنائية اتللمساعد املتحدة األمم إطار اترليات التنسيق املشرتكة وعملي

يف رسيام اليت استفادت من اتباع نهج أكثر مشولية ومتعدد خاصة خوار الكوار م أمن  احلّدباملشرتكة املتعلقة 

أو  تكايمع منظمة األغذية والزراعة كشربشكل وثيق املنظمات غري احلكومية عملت يف رسيام حيث والتخصصات. 

 . تقدير حمط الوطين السياسات اوار احمللية التجارب ربط علىاملنظمة  قدرة كانتمن الباطنم متعاقدة 
  
  اجلنسانيةقضايا ال
  

 باالعتبار على حنو كاٍف ةياناجلنسقضايا المل تلخذ الكارييب البحر يف رسيا ويف أمريكا الالتينية و هوجد فريق التقييم أن

 املراعية الربامج وضع عملية تصور أو فهمما كانوا يسيئون  عادة عند تصميم املشاريع وتنفيذها وأن موظفي املشروع

 نيكاراغوا مثل) اجلنس  ب  باملساوة معنية اتصاه جهة أنشحتيف املكاتب القورية اليت أما  .اجلنس  ب  للمساواة

  .فوريا اجلنس  ب  املساواة تراعي برامج وضعفيما يتعلق ب املوظف  وعيعلى  تحثريال كانفقد  م،كوادورإو وبوليفيا
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 مراض إلإنفلونزا الطيور الشديدة ا –صحة احليوان 

  
مراض يف رسيا كمثاه على تدخل املنظمة يف جماه إلنظمة يف االستجابة إلنفلونزا الويور الشديدة ااملدور التقييم م قّي

التدخالت قدرة أظهرت م عاماسرتاتيجي توجيه إىل افتقر على الرغم من أن الدعم إلنفلونزا الويور وصحة احليوان. 

بالوقاية  ةتعلقاملرئيسية الوظائ  القادرة على تولي الوطنية القدرات الاملنظمة على االستجابة حلاالت طوارئ وتووير 

بحن العمل إنفلونزا الويور حتقق يف جماه النجاح النسيب الذي ويرتبط  .ملستجدةايوانية احلألمراض للتصدي لوالتحهب 

تعي  االحتياجات املتغرية ومع لتكي  مع الوقت من املنظمة مرتفعة ما مّكن امتويل يات ستوعّدة ومبسنوات امتّد 

 . خمتلفةالعمليات على مستويات ات لدعم راهمن ذوي املموظف  فني  
  

 التوصيات

  
 :13ربع التاليةقبلت منها التوصيات األتوصيات  6ُقّدمت 

  
إدراجه يف بطر الكوار  اخممن  احلّدالنهج الذي تعتمده يف جماه ز يتركيوصى بحن تعيد املنظمة  ،1)

سليمة من الناحية الفنية مساهمة سيضمن م نظرًا إىل أن ذل  األساسية للمنظمةاإلمنائية نشوة األ

مبا يتماشى مع  مالتكي  مع تغري املناخكما حيتمل أن يساهم يف  من املخاطر حلّديف اوأكثر اتساقًا 

  والتكي . امُلراجع على القدرة على الصمود 0 ملنظمة االسرتاتيجيهدف اتركيز 

ب  العالقات السببية نظمة إطارا منوقيًا متعدد التخصصات حيدد بوضوح تضع امل بحنيوصى  ،2)

القدرة على طر الكوار  وتغري املناخ واخممن  احلّدمنظمة واألمن الغذائي وللالتدخالت األساسية 

 الصمود والتكي . 

 علىطر الكوار  اخممن لتعزيز احلّد كبري  امللسسية إىل حدٍّقدراتها نظمة تعزز املبحن يوصى  ،2)

يف مكاتب قورية خمتارةم والرئيسية  كاتب اإلقليميةامليف املقر الرئيسي و والفين املفاهيمي املستوي 

 .ب  اجلنس ساواة مج اليت تراعي املاالربأكرب على وضع تركيز مع 

ويشمل جهات وزارات الزراعة املختارة ليتجاوز البلدان يف حوارها نواق نظمة توّسع املبحن  ىيوص ،2)

  .ملالية والتخويطاطر الكوار  مثل وزارات البيئة واخممن  احلّداسرتاتيجية أخرى يف رية نظ
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 .التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات  
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يف املساعدة األمن الغذائي باملعنية  ةموعاجمل: التقييم املشرتك لتنسيق التقييممكتب  عن صادرموجز 

  اإلنسانية

تقييم يف مكتب  ل  األغذية والزراعةمنظمة ا
  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  

 وبرنامج والزراعة األغذية منظمةت اجملموعة املعنية باألمن الغذائي العامليم برئاسة مشرتكة ب  ئُأنشم 2515يف عام 

التنسيق قدرة ويتوقع أن حيّسن ألمن الغذائي يف حاالت الووارئ. يف جماه اتدخالت التنسيق ل مالعاملي األغذية

يف ما يلدي االزدواجيةم أوجه االستجابة بشكل اسرتاتيجي ومتسق وتقليص الفجوات وعلى اإلنسانية املساعدة منظمات 

 نهاية املواف إىل حتس  اخلدمات املقدمة إىل السكان املتضررين من األزمات وحاالت الووارئ. 
  

 النطاق واملنهجية
  

هدف تقييم اجملموعة املعنية باألمن الغذائي بمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي طلب مكتبا التقييم يف 

 ًامرئيسي موّلعًاخبريًا  282مقابالت مع ودراسات حالة قوريةم  8األدلة من مجعت وقد م. ترسيخ املساءلة ودعم التعّل

 :ما يليالتقييم وقّيم بلدا.  22 يف تنسيق األمن الغذائي يف نخرط مسح إلكرتوني للمو
  

 اإلنسانية وأنشوتها؛ املساعدة على منظمات والقوري احمللي  ينالتنسيق على الصعيدتحثريات  -1

 تحثريات اجملموعة املعنية باألمن الغذائي العاملي على التنسيق على املستوي  القوري واحمللي؛  -2

كما تدّه عليها التغيريات يف نواق تغوية خدمات املساعدة احملتملة على السكان املتضررينم التحثريات  -3

 . نتفع على املالتحثريات رصد يدّه عليها واإلنسانية 
  

  واالستنتاجاتالنتائج 
  

أظهرت نتائج فقد إجيابي على املنظمات املشاركة. تحثري تنسيق األمن الغذائي ه كان لأنإىل  خلص التقييمبشكل عامم 

رليات ساهمت رغم تفاوت األداء فيما ب  البلدانم  هرئيسي  أنمع خرباء مّولع  قابالت املوسوح اليت أجريت امل

 ساعدة.تشبي  واملتيسري المن خاله إجيابية مساهمات  هاتقييماليت جرى تنسيق ال
  

 نداءاتإطالق مثل على نواق املنظومة ككل ممن يف عمليات اسرتاتيجية  ةكبري دًاوفرق التنسيق والشركاء جهوقد بذلت 

لكن هذه . اشتماالأكثر مشواًل ووإصدار وثائق م ما أدى إىل عمليات موحدة أو خوط استجابة اسرتاتيجيةموحدة 
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التشغيلية مسلوليات املخصص للوقت مقتوعة من العديدةم  ًاأشهر ةالتنسيق القوريأعماه جداوه هّيمنت على العمليات 

 . الذي تقدمه اجملموعة التشغيلياحلامسةم ويف كثري من األحيان على حساب الدعم 
  
خاصة بالنسبة  متشغيليةاألعضاء الاحتياجات  ٍفاكعلى حنو معظم رليات التنسيق على املستوى القوري يعاجل مل و

م من العمليات والتعّلتنوير استخدام املعلومات لو؛ الفجوات وملءات حتليل االستجابونسقة؛ امللتقييمات االحتياجات 

 أفضل املمارسات؛ وحتس  التخويط حلاالت الووارئ والتحهب هلا.
  

وقد رّكزت اجملموعات دورًا يف جماه التحهب. أن تلعب الوكاالت  ب  املشرتكة الدائمة للجنة توجيهاتوتتوقع ال

يف مجيع احلاالت األخرى ونتائج واعدة.  ثبتتتقريبا على التحهبم وأ ًاييف بنغالديش حصراجملموعة املعنية بالتنمية 

يف توضيح تى حأخفقت إنها للتحهبم بل  ًااهتمام قليل جدغري رليات تنسيق األمن الغذائي اليت ُفحصت مل توِه 

 ختلفة.املسيناريوهات يجري إطالقها مبوجب الترتيبات التنسيق اليت س
  

تعزيز رصد بذلت أي جهد يف األمن الغذائي أن رليات التنسيق جملموعة التقييم مل جيد التقاريرم وعدا عن إعداد 

 على السكان املتضررين. التحثريات وتقييم 
  

 على فعالية تنسيق األمن الغذائي املؤثرة العوامل 
  

العمليات واملوالب على نواق املنظومةم واليت تستغرق  ،1): احملّدداتر هذه حدد التقييم أربعة عوامل رئيسية تفّس

لحكومات واملنظمات الوطنية واحمللية املشاركة احملدودة ل، 2)التشغيلية؛  لتنسيقاىل إهماه أهداف إ تلديوقتًا طوياًلم 

 اليت تلعب دورًا قياديًامالوكاالت رات وقد اتالتزامتفاوت ، 2)؛ يف املساعدة اإلنسانيةالتقليدية  غريواجلهات الفاعلة 

سلوليات املدوار ونقص وضوح األ، 2)؛ تساقاال هم له إىلودعم تنسيق األمن الغذائيباملاحن  ات التزامافتقار نب اإىل ج

 نظام التنسيق. يف دود احلو
  

 املنافع حتليل التكاليف و
 
إىل أن االستثمارات يف  تشريغري املباشرة البديلة لشرات ممكنًام غري أن امل املنافعلتكالي  ولكمي إجراء حتليل ليب 

 امليزانيةفقط من  صغرٍي جزٍءغري التكالي  املباشرة للتنسيق مل تشّكل ، 1)عموما: جمدية تنسيق األمن الغذائي كانت 

)لبنان بديلة بقيادة دولية ترتيبات تنسيق كلتيهما اليت وضعت هلما ، يف احلالت  2) العامة لألمن الغذائي؛

إىل وضع نظم مثل نظام  اإلنسانية املساعدة منظمات دعتسرعان ما  اجلمهورية العربية السورية،تركيا/مشاه و

، 2)؛ أكثر حمددة بوضوح عملياتالسلوليات واملوتكون فيها األدوار تنسيق وة على الخاصقدرة اجملموعة تكون لديها 

 . تنسيق األمن الغذائي استثمار جمٍدمن اجمليب  على املسوح أن أغلبية واضحة رأت 
 

 التوصيات
  

 :14ةمن ب  التوصيات السبع اليت ُقّدمتم ُقبلت التوصيات الست التالي
  

                                                 
14

 .التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات   
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  .التشغيلية األمورتصلة بلرتكيز على األنشوة املها على اقدراتالتنسيق وتعزيز توجيه فرق  ،1)

 . التنسيقالعاملة لتدعيم القدرة على فريق الدعم العاملي وحتس  إعداد الفرق قدرة تعزيز  ،2)

ة يف رليات تنسيق ياجلهات الفاعلة احلكومفرص مشاركة أو زيادة /وبقيادة وطنية  آليات التنسيقالنهوض ب ،3)

 واالستدامة. الوطينلتمل  تعزيز ابغية الغذائي األمن 

الصعيدين اإلنسانية على يف املساعدة  التقليدية غرينظمات اجملتمع املدني واجلهات الفاعلة ملإشراك أوثق  ،9)

 . يف تنسيق األمن الغذائيالوطين واحمللي 

 وقدرتهما الغذائي األمن تنسيق دعمب ت  القائدت وكالاللتزام قدر من االتساق أكرب يف اضمان لاختاذ إجراءات  ،5)

 . تنسيق األمن الغذائيبالتزام املاحن  استقواب التحييد لتعزيز وعلى ذل  

دوار إليضاح األموعات غريهما من اجملومكتب تنسيق الشلون اإلنسانية و الدائمة اللجنةالعمل مع  ،6)

 . كفاءةرتتيبات تنسيق أكثر تشجيع القيام بوبنية التنسيق سلوليات يف املو

 



37 

 

 

 والزراعة األغذية ملنظمة الفرعية واإلقليمية: تقييم املكاتب اإلقليمية موجز صادر عن مكتب التقييم

  ألفريقيا

تقييم يف مكتب  ل األغذية والزراعةا   منظمة 
  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  
على مدى السنت   اتتقييم إجراء والزراعة األغذية منظمة يف الربنامج جلنة طلبت م2511 األوه تشرين/أكتوبر يف

إدارة املنظمة التقييمات إىل تزويد وقد هدفت . 15األقاليم مجيعهايف الفرعية التاليت  للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

 :وأعضائها بتقييم مستقل لد
  

 ؛ اإلقليم املعينيف  هاوأدواريف وظائفها مركزية ها بتحقيق الالالتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ قرارات -1

 املعين. اإلقليمألعضائها يف على إجنازها امللسسي الالمركزية املنظمة لتحقيق  نتائج سياسات وإجراءات -2
 

 النطاق واملنهجية
  

لوسط وشرق وجنوب وغرب أفريقيا وكذل  الفرعية  اإلقليمية واملكاتبنواق التقييم: املكتب اإلقليمي ألفريقيا تضمن 

امليداني كلها فهمًا املكتب بنية فهم عمل وأداء وبغية يف كينيا والسنغاه وجنوب أفريقيا. الفرعية اإلقليمية  كاتبامل

السياسات واإلجراءات واإلصالحات التقييم  حلّلواملكاتب القورية. عدد من  أيضًاأدرج يف عملية التقييم م كافيًا

من  مةنظمامليف يدانية لشبكة املاأدوار ومسلوليات خمتل  مستويات على  لية اليت أثرت تحثريًا كبريًايوالتغريات التحو

على حتقيق الالمركزية عملية التقييم م ّيوقد ق. هابينفيما العالقات وكذل  على اإلقليمي إىل املستوى القوريم املستوى 

 .2515 عاممنذ اليت حدثت م مع الرتكيز بصفة خاصة على التغريات 2512-2550 عامياملمتدة ب  مدى الفرتة 
  

األدوات اليت تل  من حيثما كان ذل  ممكنًا كما استفيد خدمت جمموعة من األدوات الكمية والنوعيةم اسُتوقد 

زيارات القيام ب. وتشمل هذه: األقاليمتيسري املقارنة ب  يدانيةم وذل  لقييمات سابقة وجارية للمكاتب املاستخدمتها ت

عضاء للبلدان األ وممثل ها موظفيمع يف منظمة األغذية والزراعة ومة مع اإلدارة العليا مقابالت شبه منّظوإجراء ؛ للبلدان

اإلجناز املتعلقة باملوارد البشرية والبيانات امللسسية و كافة أطر الربجمة القوريةاستعراض مكتيب لوالقيام بوشركاء؛ 

ة األخرى؛ واستبيانات ألعضاء مع وكاالت األمم املتحدباملقارنة التغوية مدى قياس وللبلدان؛ املرسلة  البعثاتواملالي 
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 .2511 عام يف سابق وقت الذي جرى تقييمه يف األدنى الشرق يف للمنظمة اإلقليمي املكتب باستثناء   
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فرد أجريت معهم  555أكثر من من  فهم متعمقمن احلصوه على التقييم متّكن يف اجملموعم و. هاوموظفياملنظمة 

   أفريقيا.مقابالت من ب  موظفي وشركاء املنظمة يف
  

 النتائج واالستنتاجات 
  
م وتووير الشراكات. وقد تخويط االسرتاتيجياليف جمال : حتديد األولويات و ًامشجع ًاتقدمأن هناك التقييم جد و

ومل الستجابة حلاالت الووارئ يف برامج التنمية. اعة بعد دمج نتائج مشّج احلاالت بعض يفحققت املكاتب القورية 

تصميم الربامج يتعلق بما م خاصة فيًاواضحاإلقليم نظمة يف املعمل جماالت النجاح يف جماالت أخرى من يكن 

تعبئة وتعميم املساواة ب  اجلنس م وم الفرعية لبلدان من املكاتب اإلقليمية واإلقليميةل وتقديم الدعم التقين موتنفيذها

ما يتعلق م مبا يف ذل  يدانيةاملكاتب املأنواع كل نوع من ات يف ينبغي أن تركز اجلهود على تعزيز القدرواملوارد. 

أن من املاليةم وتوضيح الروابط القائمة ب  خمتل  املستويات اهليكلية. وعالوة على ذل م اعترب مة واإلدارة العااإلدارة ب

تغيري يف على إحدا  م والفرعية األعماه اليت تقوم بها املكاتب اإلقليمية واإلقليمية علىأكرب تركيزًا رتكيز الضروري ال

إىل إدارة يدانية املكاتب املحتتاج وليب رخرًام  . أخريًالقوري يف املقام األوهاستوى الدعم على املضع يالثقافة التنظيمية 

 بيئة عمل منتجة. تهيئة لقويت  وقيادة 
  

 التوصيات
  

لتعزيز املكاتب القورية خمتلف  اق  سي التقييمآلخرم حدد  قورختتل  من حتياجات وإمكانات املوارد مدركًا أن اال

تشّكل تنمية حيث التحهيل والإعادة اليت حتتاج الكثري من بلدان ال ،1): العادية امليزانيةاملوارد املتاحة يف حدود ضمن 

اليت ال حيتمل أن تكون لديها إمكانية احلصوه على لدان الب، 2)برامج التنمية؛ دعم لممكنًا  ًااملساهمات الووعية مصدر

 الفنيةلتدخالت املقاييب املعيارية وا  يجماه السياسات وتكي دعم يفحتتاج ال هام لكنمساهمات طوعية كبرية

   م وضع التقييم التوصيات التالية.هذين النموذج  االسرتاتيجيوبصدد االسرتاتيجية. 

  :16من ب  التوصيات اخلمب عشرة اليت ُقّدمتم ُقبلت التوصيات اإلحدى عشر التالية
  

أعاله هي االسرتاتيجيت  من  القورية مبراجعة داخلية لتحديد أٍيينبغي أن يقوم كل مكتب من املكاتب  (1)

 .تعزيز تحثري املنظمةتستهدف ضع خوة عمل فورية يم والذي يعمل فيه املكتباألنسب للسياق احملدد 

القدرات الذي أجري عامي االعتبار تقييم بومع األخذ دعمًا للنهج الذي اقرتحه كٌل من املكاتب القوريةم  (2)

مثل هذا شمل عناصر تينبغي أن و. املنظمةتدريب يف ملسسي للبرنامج وضع أفريقيام إقليم يف  2512و 2511

والرصد على أساس  مالتمويلاإلدارة وو مواالتصاه اتمينازياملوضع ع ويرااملشوتصميم  مالتدريب تعبئة املوارد

 النتائج.

 إلقليمية الفرعية واإلقليميةالقورية للربامج اكونات يف صياغة املأن تشارك على املكاتب القورية ينبغي  (2)

حسلوب و بأ امليزانيةمن صاحب املفوضة سلوة الباستخدام عنهام إما والعاملية وحتمل املسلولية املباشرة 
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 .التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات   
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 اتتآزروخلق نظمة يف البلد املأنشوة توحيد بغية وذل  م مركزية للتنسيقوحدة ر يف إطا" الصغري"املشروع 

 . متباينة تكوناليت كثريًا ما ب  العناصر 

شعب حتس  القدرات املوجودة يف بغية  عمل املكتب اإلقليمي ألفريقيام أداءتفويض جهة بتحليل تنظيم و (2)

  أكثر كفاءة وفعالية.ات خدمتقديم اإلدارة والعمليات ل

  .ومزيج مهاراتها اإلقليمية الفرعيةلفنية فرق احجم الزيادة  (0)

 الفين.فريق التعزيز ترتيبات إدارة  (6)

  وتوسيع نواق استخدامها.اإلقليم منظمة يف للالفنية ات نية أوسع تشمل مجيع اخلربفشبكات إنشاء  (7)

 ربنامج.الوتبسيط إجراءات دورة  استعراض (8)

 تخويط.عمليات الاألولويات وتبسيط عمليات حتديد  (9)

واإلجراءات واملسلوليات السياسات تتناوه أحد  اإلنرتنت شبكة على حموة موحدة لإلرشادات  ريتوف (15)

 .ةوعمليات الربامج امليدانييدانية املكاتب املصالحيات اخلاصة بوال

كاسرتاتيجية لتنقل وإلغاء إدارة الشواغر لسياسة وإدخاه ختويط تعاقب املوظف م حتس  خاله من  (11)

اإلقليم اليت تضع  الشواغر املزمنة يف التقليل من مزيج املهاراتم ومسائل إىل معاجلة السعي م ةينازيللم

  .يدانيةقدرات املكاتب امل
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 والزراعة األغذية ملنظمة الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب :موجز صادر عن مكتب التقييم

 الوسطى وآسيا ألوروبا

تقييم يف مكتب   ل عةا لزرا األغذية وا   منظمة 
  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 أساسية معلومات
  
على مدى السنت   اتتقييم إجراء والزراعة األغذية منظمة يف الربنامج جلنة طلبت م2511 األوه تشرين/أكتوبر يف

 . 17األقاليم مجيعهايف الفرعية التاليت  للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

 

 :إدارة املنظمة وأعضائها بتقييم مستقل لدالتقييمات إىل تزويد وقد هدفت 
  

 ؛ املعيناإلقليم يف  هاوأدواريف وظائفها مركزية ها بتحقيق الالالتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ قرارات ،1)

 املعين. اإلقليمألعضائها يف على إجنازها امللسسي الالمركزية املنظمة لتحقيق  نتائج سياسات وإجراءات ،2)
 

 واملنهجية النطاق
  

عدد وقد أدى السيا الوسوى. آلنواق التقييم املكتب اإلقليمي ألوروبا ورسيا الوسوى واملكتب اإلقليمي الفرعي تضمن 

منظمة األغذية والزراعة مع أرمينيام أيضًا تعاون  تضمن التقييمبحن يإىل قرار اإلقليم دود من املكاتب القورية يف احمل

 واإلجراءات السياسات التقييم وحلّلمنظمة غري مقيم. للمثل مبمكتب قوري إنشاء متعمقة لوريقة حالة كدراسة 

 يف امليدانية الشبكة مستويات خمتل  ومسلوليات أدوار على كبريًا تحثريًا أثرت اليت التحويلية والتغريات واإلصالحات

 حتقيق عملية التقييم قّيم وقد. بينها فيما العالقات على وكذل  القوريم املستوى إىل اإلقليمي املستوى من املنظمةم

 منذ حدثت اليت التغريات على خاصة بصفة الرتكيز مع م2512-2550 عامي ب  املمتدة الفرتة مدى على الالمركزية

 .2515 عام
 
 مع منّظمة شبه مقابالت وإجراء للبلدان؛ بزيارات القيامخدمت جمموعة من األدوات الكمية والنوعية مشلت: اسُتوقد 

 لكافة مكتيب باستعراض والقيام وشركاء؛ األعضاء للبلدان وممثل  موظفيها ومع والزراعة األغذية منظمة يف العليا اإلدارة

 مدى وقياس للبلدان؛ املرسلة والبعثات املالي واإلجناز البشرية باملوارد املتعلقة امللسسية والبيانات القورية الربجمة أطر

                                                 
17

 .2511 عام يف سابق وقت تقييمه يفالذي جرى  األدنى الشرق يف للمنظمة اإلقليمي املكتب باستثناء  . 
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 التقييم متّكن اجملموعم ويف. وموظفيها املنظمة ألعضاء واستبيانات األخرى؛ املتحدة األمم وكاالت مع باملقارنة التغوية

أوروبا  يف املنظمة وشركاء موظفي ب  مقابالت من معهم أجريت ًافرد 205 من أكثر من متعمق فهم على احلصوه من

الزراعية  اتيف قواع السياساإلقليم ومشل التقييم أيضا إجراء تقييم متعمق لألعماه املضولع بها يف  .ورسيا الوسوى

هذا اجلانب التقييم أيضًا م قّياإلقليمم نظمة يف احلوكمة اخلاص باملبسبب هيكل و. الثروة احليوانية صحةوإنتاج قواع و

 بالتفصيل.
  

  واالستنتاجات النتائج
  
من خاله:  مأوروبا ورسيا الوسوىإقليم لبلدان األعضاء يف ل هاتحس  دعمجهودا ل 2552 عام منذنظمة املبذلت  لقد

اليت مل لبلدان األعضاء يف اإلقليم الفرعي اهتمام املكتب بازاد من ما ، إنشاء املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسوىم 1)

، 3زيادة موارد برنامج العمل جلميع املكاتب امليدانية يف اإلقليم؛ ) ،2)تكن حتى حينذاك من أولويات املنظمة؛ 

ومن ب   .يف بعض البلداناملساهمات املالية الووعية توفر لتعويض عن حمدودية ل التقيناستخدام برنامج التعاون 

 يف القوري املستوى على هاتواجد من دداحمل لنمطلمصممة  تكن مل الالمركزية بشحن املنظمة قراراتأن  األخرى األسباب

املتعلقة إىل الكفاءات فتقار االأعاقه  ًاجزئي بشكل تلقائي التقدم احملرز يف جماه التنفيذكان ومن هنام  .اإلقليم هذا

بدا أن املساعدة : إىل اإلقليم "اإلجنازمل يكن هناك أي دليل على "تعزيز يف الوقت نفسهم و .إجراءات ورليات التنفيذب

لتل  اليت  مشابهةاليت تقدمها املنظمة إىل البلدان األعضاء يف اإلقليم كانت تنوويم وقت التقييمم على نقاط قوة وضع  

وباإلضافة إىل ذل م وجد التقييم نقاط ضع  حمددة  .وبعدها 2515قبل موجة سياسات الالمركزية يف عام كانت ماثلة 

 التوظي .يف جمي واستوى الربامليف جماه تعميم املنظور اجلنسانيم على 
  

 التوصيات
  

 18:من ب  التوصيات الثماني اليت ُقّدمتم ُقبلت على التوصيات الست التالية
  

النهائية صيغة وضع ال مبالتعاون مع البلدان األعضاءم ملكتب اإلقليمي ألوروبا ورسيا الوسوىعلى ا نبغيي ،1)

وبغض النظر  .2512تقدم يف دورته التاسعة والعشرين عام لالداخلية مللمتر املنظمة اإلقليمي ألوروبا  ئحةلال

)أ، أن تصبح التقارير املوجزة املقدمة من اهليئات   :ينبغي تنفيذ ما يلي عن حمتويات الالئحة الداخليةم

)ب، أن تقوم أمانة امللمتر اإلقليمي   يف جدوه أعماه امللمتر اإلقليمي ألوروبا؛ دائمًا اإلقليمية بندًاالفنية 

  ألوروبا بدور أكرب يف حتديد أولويات اإلقليم وأقاليمه الفرعية.
  
ملكتب اعلى ينبغي : الوسوى املساواة ب  اجلنس  يف ملسسات احلوكمة يف إقليم أوروبا ورسيااملناداة ب ،2)

والتكافل  اجلنس اإلقليمي ألوروبا ورسيا الوسوى واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسوى وشعبة قضايا 

تبع يف املستقبل لضمان تعميم ُيلسبل من حيث التكلفة الوالعمالة يف املناطق الريفية إعداد مقرتح بشحن أكفح 

ن وينبغي أ كامل يف صميم عمل املنظمة يف اإلقليم. االجتماعي بشكل واالشتماهمنظور املساواة ب  اجلنس  

                                                 
18

 .التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات   
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االجتماعي يف عمل املنظمة يف اإلقليم  واالشتماهيصبح التقدم احملرز يف تعميم منظور املساواة ب  اجلنس  

 .دائما يف جدوه أعماه امللمتر اإلقليمي ألوروبا بندًا
  
ألرمينيا وجورجيا للمنظمة عي  ممثل أ، ت): ورسيا الوسوىعلى املستوى القوري يف أوروبا املنظمة وجود بشحن  ،3)

؛ وينبغي أن تفوض إىل مساعد ممثل املنظمة على املستوى القوري سلوة تكفي إلدارة ينبلدللمعتمد وغري مقيم 

 ومجهورية أللبانياعي  ممثل غري مقيم للمنظمة ب، ت)؛ األمم املتحدة يف الربنامج بحكمله ومتثيل املنظمة

الربامج وتووير الشراكات املتوقعة على املستوى  وضع وظائ ل ككن ج،)؛ ان الثالثةبلدالمعتمد لدى  مولدوفا

ينبغي أن تعمل الوظيفة املنشحة  )د، ؛ُوّفر هلا موظفون على مستوى رفيع مناسب نفعالة إأن تكون القوري 

تنسيق وثيق مع مكتب االتصاه بيف املكتب اإلقليمي ألوروبا ورسيا الوسوى ملوظ  تووير الشراكات  حديثًا

ملسسات االحتاد األوروبي إلقليم أوروبا ب  دعم شراكة أقوى ب  املكتب اإلقليمي ألوروبا ورسيا الوسوى ول

  .ورسيا الوسوى
  
واملنتجات وبوعات االستثمار يف ترمجة امل عن طريقتعزيز جودة العمل الفين ونشر املنتجات املعيارية  ،9)

 .املعيارية األخرى إىل اللغة الروسية
  
وينبغي أن . يدانيةيف املكاتب املالتقني  االستثمار يف تووير التنسيق ب  اإلدارات التقنية واملوظف  ينبغي  ،5)

عقد اجتماعات سنوية ملوظفي املنظمة لصون وتعزيز الروابط الفنية ب  املوظف   ذل : )أ،طرق حتقيق تشمل 

تقاسم املعلومات يف مجيع لوضع برنامج ب، )؛ يف املقر الرئيسيمن هم املوجودين يف املكاتب امليدانية و

الرئيسي للموظف   صيص فرتة تدريب توجيهي ملدة شهر واحد على األقل يف املقرخت، )ج ؛اإلدارات الفنية

 .الفني  املعين  حديثا
  
بصورة عامة  لموارد البشرية من غري املوظف التعاقدية لنظام الرتتيبات كفاية إجراء حتليل شامل ملدى  ،6)

وبق يف املكاتب القورية لإلقليمم وحتليل الشروط واإلجراءات وحتس  نوعية املعلومات يما ذل  ككو

هلذا النهج أن يساهم يف إجراء استعراض شامل لألسلوب املتبع للعامل  يف املشاريع واالتصاالت. وينبغي 

 الوطنية.
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PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 أساسية معلومات
  
على مدى السنت   اتتقييم إجراء والزراعة األغذية منظمة يف الربنامج جلنة طلبت م2511 األوه تشرين/أكتوبر يف

إدارة املنظمة التقييمات إىل تزويد وقد هدفت . 19األقاليم مجيعهايف الفرعية التاليت  للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

 :وأعضائها بتقييم مستقل لد
  

 ؛ اإلقليم املعينيف  هاوأدواريف وظائفها مركزية ها بتحقيق الالالتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ قرارات -1

 املعين. اإلقليمألعضائها يف على إجنازها امللسسي الالمركزية املنظمة لتحقيق  نتائج سياسات وإجراءات -2
 

 النطاق واملنهجية
  

م ّيق . وقداهلادئ حمليطزر االفرعي جل اإلقليمي واملكتب اهلادئ واحمليط سياآلنواق التقييم املكتب اإلقليمي تضمن 

م مع الرتكيز بصفة خاصة على 2512-2552 عامياملمتدة ب  على مدى الفرتة حتقيق الالمركزية عملية التقييم 

لية اليت يالسياسات واإلجراءات واإلصالحات والتغريات التحوالتقييم  حلّل. كما 2515 عاممنذ اليت حدثت التغريات 

اإلقليمي إىل املستوى من  منظمةامليف يدانية لشبكة املاأدوار ومسلوليات خمتل  مستويات على  أثرت تحثريًا كبريًا

 . هابينفيما العالقات وكذل  على املستوى القوريم 
  

مة مع مقابالت شبه منّظوإجراء ؛ للبلدانزيارات القيام بخدمت جمموعة من األدوات الكمية والنوعية مشلت: اسُتوقد 

وتقييم عينة من املشاريع عضاء وشركاء؛ للبلدان األ ممثل مع و هاموظفيمع منظمة األغذية والزراعة و اإلدارة العليا يف

 والبعثات املالي واإلجناز البشرية باملوارد املتعلقة امللسسية لبياناتل مكتيب باستعراض والقيامواملنتجات املعيارية؛ 

. وموظفيها املنظمة ألعضاء واستبيانات األخرى؛ املتحدة األمم وكاالت مع باملقارنة التغوية مدى وقياس للبلدان؛ املرسلة

 الثروة وصحة إنتاج قواع يف اإلقليم يف بها املضولع لألعماه متعمق تقييم إجراء أيضا التقييم مشليف اجملموعم و

  .احليوانية
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 .2511 عام يف سابق وقت الذي جرى تقييمه يف األدنى الشرق يف للمنظمة اإلقليمي املكتب باستثناء   

 واحمليط آسيا يف للمنظمة الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب : تقييمموجز صادر عن مكتب التقييم

  اهلادئ

تقييم يف  مكتب ل األغذية والزراعةا   منظمة 
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  النتائج واالستنتاجات
  

 والتوظي  باملشرتيات يتعلق فيما السلوات تفويض زيادة خاله من استقالليتها يف زيادةاملكاتب القورية  خربت

التقييمم أداة واعدة إجراء وقت  لالستخدامقيد النشر ن الذي كا مالنظام العاملي إلدارة املواردوبدا  األولوياتم وحتديد

قدرات املنظمة وصورتها على املستوى القوري من خاله  تعززت. وعالوة على ذل م اتستمكن من تعزيز تفويض السلو

يف نقل املسلوليات  تقدمًاحققت املنظمة . ووجد التقييم أن مةدمج فرق عمليات الووارئ وإعادة التحهيل يف ممثليات املنظ

 .ملستوى القوريعلى انسبيًا كان أقل التقدم لكن  من مقرها الرئيسي إىل مكاتبها اإلقليمية يف رسيا واحمليط اهلادئم

ربط ب  ي جسمأكثر مما تقوم بدور  "ةركزيالرقابة امل"دور تقوم بأن املكاتب اإلقليمية يف رسيا واحمليط اهلادئ يبدو و

لكن مل تربز ؛ واإلجنازاتنوعية أدلة على حتّسن يف أهمية ووبوجه عامم وجد التقييم  .واملقر الرئيسي ةالقورياملكاتب 

عدد النساء يف كبري عدم خلل فيما يتعلق باملساواة ب  اجلنس م كان هناك و .الفعالية واألثريف زيادة بعد أدلة تب  

 الوظائ  اليت يشغلنها.يف واللواتي جرى توظيفهن 
  

 التوصيات
  

  20:التوصيات السبع التالية ُقبلت ُقّدمتم من ب  التوصيات التسع اليت
  

رؤساء مجيع املكاتب امليدانية للمنظمةم مبا من مة مشاركة نشوة منّظرليات حمددة لضمان ، ينبغي إنشاء 1 ،1)

لإلطار  يف ذل  املكاتب اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية الفرعية واملكاتب القوريةم يف حتديد ووضع هيكل تراتيب

 مبكر جدًايف وقت تشمل عملية صياغة إطار الربجمة القورية أن  ينبغي، 2 االسرتاتيجي قائم على النتائج؛

املقر يف  الُشعب الفنيةو وفرق املكاتب اإلقليمية املتعددة التخصصاتي املنظمة عّمق ب  ممثلاملشاور تال

 .الرئيسي

يف  امللسسية األنظمة خمتل  عرب رلية الدعم اإلداري والتشغيليبشحن املعلومات املتاحة  مواءمةنبغي ، ت1 ،2)

الدعم اإلداري سياسات املشاريع ومات دخسياسات تكالي  إيصاه ينبغي حتس  عملية ، 2 ؛املنظمة

الدعم اإلداري نبغي توفري ي ،2 وإنشاء مكتب للمساعدة يف هذا الشحن؛ القورية املكاتبإىل والتشغيلي 

 سداد منصفة بصورة يتم أن تضمن رلية إنشاء نبغيي، 2 ؛علنًاجلدوه زمين متاح  والتشغيلي للمستخدم  وفقًا

 .والعاملية اإلقليمية املشاريع وتنفيذ دارةإل امليدانية املكاتب من املقدمة والعينية املالية املساهمات

وتنفيذ اإلقليم يف وضع يف يدانية ، دعم وخدمة املكاتب امل1عن:   مسلولاملكتبان صبح يأن ينبغي  ،3)

تعبئة املوارد ضمن جماالت ي ممارسإنشاء جمموعة من ، 2؛ بكل منها اخلاصةتعبئة املوارد اسرتاتيجيات 

 .توفري ضمان اجلودة أثناء التنفيذوالتصاالت ليف وضع خوة يدانية ، دعم املكاتب امل2)؛ تحثريها

فادة من اخلربات الفنية الستومرونة ل أكثر مشواًل ًاضع نظامأن ت   ،1 : ةاإلقليمي واملمثليةينبغي على املنظمة  ،2)

الذين   الفنياملسلول  رصد بعناية أداء أن ت ،2 ؛للممثلية اإلقليميةالقدرات القائمة تكملة املنظمة واإلقليم ليف 

الراجعة تقديم املالحظات أمام  اجلديد وترك اجملاه مفتوحًااريع يف إطار دليل دورة املش يلعبون دورًا قياديًا

                                                 
20

 .التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات   
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، التحكد 2  املمكنة للمضي قدما؛ ظمية والسبلالنُّاالختناقات بشحن  ةالرئيسية الفاعلاجلهات ب  تباحث وال

  لتصميم والصياغة.يف امن أن مشاريع املنظمة وبراجمها تستويف معايري اجلودة 

باالتصاه مع املكتب دومًا  ةاإلقليمي املمثليةيقوم موظفو املنظمة الفنيون يف املقر الرئيسي ويف ينبغي أن   ،1 ،0)

حتديد وصياغة ينبغي أن يعتمد ، 2  يشارك فيها البلد املعين؛ألية مبادرة القوري املعين عند التخويط األولي 

على م على حدٍّ سواء واملشاريع املمولة من خارج امليزانية التقينبرنامج التعاون أي الربامج اإلقليميةم 

عملية اليت اليف املنظمة  يإشراك ممثلينبغي ، 2  اهليئات اإلقليمية الفنية؛اليت حددتها أولويات العمل 

برنامج التعاون التقين اإلقليمي ومشاريع إقليمية وعاملية اريع تحديد واختيار مشلاملمثلية اإلقليمية قودها ت

.أخرى

يتمتع خبربة قوية يف  انيةاجلنسخبري يف شلون لتعي  خووات فورية  املمثلية اإلقليميةتخذ تينبغي أن  ،6)

دعم شبكات جهات االتصاه اإلقليمية املعنية بغية قضايا املساواة ب  اجلنس  والتنمية الريفية واالجتماعية 

 للممثلية اإلقليميةالوظيفةم ينبغي هذه يف شغل تمل للتحخري الوويل احمل ونظرًا. بقضايا املساواة ب  اجلنس 

  .األجل خربة على أساس قصريتحم   أيضًا

ينبغي  ،2؛  املوارد إلدارة العاملي النظامنشر واستخدام هناك حاجة ملحة إىل وضع خوة حمكمة ملا بعد   ،1 ،7)

تقديم خدمة أفضل للعمليات اليت تيّسر هلم يدانية شبكة املالضمن يف األماكن أن يتواجد املستخدمون الفائقون 

 املوارد إلدارة العامليضمن النظام لوظائ  اإلبالغ ستنري مو ، ينبغي منح نفاذ موسع2  اليت جيري تنفيذها؛

سلوليات املح اضينبغي إي، 0 ؛وافقاتتراتبيات املنبغي إعادة النظر يف بعض ت، 2  جلميع املكاتب امليدانية؛

  .للعملياتعامالت الداعمة تلنظام العاملي إلدارة املواردم بغية ضمان التنفيذ يف الوقت املناسب والفعاه للعن ا
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 والزراعة األغذية ملنظمة الفرعية واإلقليمية اإلقليمية املكاتب : تقييمموجز صادر عن مكتب التقييم

 الكارييب والبحر الالتينية ألمريكا

تقييم يف مكتب  ل األغذية والزراعةا   منظمة 
  

  

  
PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 أساسية معلومات
  

ومشل منظمة يف أمريكا الالتينية ومنوقة البحر الكارييب. يدانية لللهياكل املل ًاتقييم 2512يف عام أجرى مكتب التقييم 

 اجلديدة وخوتها والزراعة األغذية ملنظمة اجلديد االسرتاتيجي اإلطار الناجتة عن تنفيذالبيئة امللسسية اجلديدة التقييم 

نظمة على إقامة شراكات املالتقييم حتليل قدرات وباستشراف للمستقبلم تناوه . 2517-2512 األجل املتوسوة

  .لضمان وجود مستدام يف اإلقليم املوارد الوطنية واإلقليمية والدوليةتعبئة زيادة فعاليتها ولاسرتاتيجية 
  

 واملنهجية النطاق
  

التقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ   ،1: دتقييم مستقل لببلدان األعضاء املنظمة والتزويد بمتثلت أهداف التقييم 

 لتحقيق املنظمة وإجراءات سياسات نتائج ،2 اإلقليم؛يف وظائفها وأدوارها يف المركزية التحقيق بامللسسية  هاقرارات

حدو   مع م2512-2552الفرتة اإلطار الزمين للتحليل وكان  .اإلقليم يف ألعضائها امللسسي إجنازها على الالمركزية

يدانية يف املكاتب امل ةكموالتقييم احلوتفّحص عملية الالمركزية.  أساسًات عندما نفّذفصاعدًا  2515عام  نقوة حتوه منذ

مزيج من الدراسة املكتبية إلجراء التقييم ستخدم وقد اوقدرتها على التصدي لألولويات االسرتاتيجية والرباجمية. 

ءات على شبكة اإلنرتنت حصاواإلمن املشاريع وأطر الربجمة القورية  هوعين للبلداننظمة وزيارات املقابالت شبه وامل

مل خاله فرتة إعادة هيكلة واجبات شعبة عمليات الووارئ وإعادة التحهيلم جرى التقييم ومبا أن ستبيانات. االو

 مشاريع التعاون التقين فقط. غري فحصي
  

  النتائج واالستنتاجات
  

. وكان 2512 إىل 2558عام من اإلقليم يف وأنشوتها نظمة وجود املزيادة ب تفعالية متثلالوجد التقييم زيادة واضحة يف 

بتقديم مساهمات طوعية إىل أن ارتفاع كبري يف تعبئة املوارد من خارج امليزانية. ويب  هذا االلتزام املتجدد  أيضًاهناك 

 تقدير من البلدان األعضاء. ط حم اإلقليم وأنهاالة ملشاكل التنمية يف وفّعواقعية مناسبة  ر حلواًلتوّفاملنظمة 
  

نجح يف تالالمركزية مل ات التقييم إىل أن سياستوصل ة جبهات. أواًلم الكفاءة على عدوجد خسائر يف التقييم لكن 

ومسلوليات لثالثة أنواع من  ًاالالمركزية أدوارفقد أنشحت عمليات املستوى القوري. إىل القرارات واملسلوليات تقريب 

نقل  السلواتنقل عملية شمل يف بعض األحيان. وعالوة على ذل م مل تمتداخلة وغامضة م لكن األدوار يدانيةاملكاتب امل
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وارد من امللتخصيص  واضحة ومبسوةرلية اإلدارة اإلقليمية مل تنشئ زيادة يف املوارد. و تتضمن املوظف  التقني  ومل

الفقر يف املناطق االقتصادية )مثل انعدام األمن الغذائي و-برنامج التعاون التقينم وال يوجد ترابط ب  املعايري االجتماعية

املوظفات اختاله كبري يف عدد النساء عدم فيما يتعلق باملساواة ب  اجلنس م هناك وختصيص األمواه. ب  الريفية، و

 ع. اريتمك  مشاركة املرأة من خاله تكيي  إجراءات املشقد بذلت ل ًاجهودومل يتب  أن والوظائ  اليت يشغلنها. 
  

 التوصيات
  

 21:ربع التاليةالتوصيات األ ُقبلت ُقّدمتم الثماني اليت توصياتمن ب  ال
  

  . العمل على تعزيز وجود املنظمة يف اإلقليم ياإلقليمويف املكتب   لمنظمة يف املقر الرئيسيلينبغي لإلدارة العليا  ،1)

اليت تقضي التحقلم مع الواقع املالي ومتولبات املنظمة بغية مناذج عمل جديدة د اعتمانبغي وللقيام بذل م ي

  . تقديم خدمات كفلة وفعالة إىل البلدان األعضاء يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبب
  
على وجه السرعة عملية شاملة لتوضيح نواق الالمركزية ب   اإلدارة العليا يف املنظمةيوصى بحن تنّفذ  ،2)

مريكا أب  الوبقات الثال  املوجودة يف واملسلوليات األدوار ما يتعلق بمبا يف ذل  م اإلقليميف موظفيها 

  .واملقر الرئيسي الالتينية والبحر الكارييب )اإلقليمي واإلقليمي الفرعي والقوري،
  
املكتب اإلقليمي استخدام أطر الربجمة على مستويات املقر الرئيسي وللمنظمة يف ينبغي أن تعزز اإلدارة العليا  ،3)

 .ترتيبات العمل واألولويات يف البلدانكحداة رئيسية لوضع القورية 
  
اجملاه اإلقليمي  اإلقليمي املكتب مستويات وعلىاملقر الرئيسي للمنظمة يف اإلدارة العليا  توّحدينبغي أن  ،9)

لعامليم املستوى اوضعها على القوري و ىاألولويات والتخويط على املستووضع ب   ألولوياتاوسيط بوصفه 

  . بها هذه األطراف قومتعمليات اليت البعض تدابري الكفاءة كجزء من عتماد وكذل  ا
  
رليات التنفيذ لضمان حتس  أيضًا أن تقوم اإلدارة اإلقليمية بتحس  تصميم وتنفيذ املشاريع امليدانية و ينبغي ،5)

  .املكاتب امليدانية هاإدارة املعرفة واملنتجات املعيارية اليت تولد
  
 اجلنس ب   القائمة حاليًاملنظمة بحن تقوم فورًا بإصدار خوة عمل للقضاء على عدم املساواة ا علىينبغي  ،6)

 املمثل  ب  النساء عدد يف كبرية ينبغي أن تكون هناك زيادةو. وموارد وغايات وأطرًا زمنية ًاأهداف تشمل

 ،.املولوبة املهارات توفرت لديهنإن ) مرتبات أعلى أيضًا كما ينبغي أن تصل النساء القوري م

                                                 
21

 التقييم على اإلدارة رد والتوصيات املرفوضة يف جزئيًا املقبولة ككن االطالع على التوصيات    
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PER 2015    

 التالي املوقع على عليها االطالع ككن عامة وثائق اإلدارة وردود املنظمة تقييمات مجيع :
http://www.fao.org/evaluation/oed/en 

  

 معلومات أساسية
  
تقييمات يف منظمة األغذية والزراعة أن جيري مكتب التقييم يف طلبت جلنة الربنامج م 2511تشرين األوه /أكتوبريف 

على مدى فحجرى مكتب التقييم . هاوتوقعات انالبلدفحص مدى تلبية املنظمة الحتياجات هذه تالدخل ل ةتوسواملالبلدان 

هذا التقرير النتائج ويوّل  ييت نام. أرمينيا وكولومبيا وسري النكا وفبلدان هي تقييمات ألربعة  2512-2512الفرتة 

ستخلص نظمة يف البلدان األربعةم وياملب  عمل الشبه يسلط الضوء على أوجه م فاملستخلصة من التقييمات األربعة

  املستقبل.هي توجيه نهج املنظمة توجيهًا أفضل يف  مإلدارة العليافقط موجهة إىل اصدر توصية واحدة ياستنتاجاتم و
  

 واملنهجيةالنطاق 
  

ربعة. األمن تقارير التقييم حصرًا  عمل منظمة األغذية والزراعة مستمّدحوه ل للنتائج استعراض مفّص التولي  إىليستند 

االقتصادية ذات الصلة باألمن -: امللشرات االجتماعيةيارية تضمنتاملعاملقاييب جملموعة من  اختريت البلدان وفقًاوقد 

الووارئ كل من جمالي عمل م يف ت السابق املاليت  فرتت النظمة يف املالربنامج امليداني يف وحجم  مالغذائي والزراعة

 للمكاتب اإلقليمية واإلقليميةاملنظمة يف سياق تقييم  جرىقد رمينيا ألالتقييم القوري وكان والتنمية والتوازن اإلقليمي. 

التقييم حوه تنفيذ إطار الربجمة القوريةم الذي كان على لتحطري كولومبيا  تألوروبا ورسيا الوسوى. واختريالفرعية 

لربنامج احتلياًل حلجم وخصائص التوليفي العمل تضمن . وباإلضافة إىل ذل م 2519وش  االنتهاء يف منتص  عام 

 2552/2550خاله فرتتي سنت  سابقت م بلدانًا متوسوة الدخل  تلمنظمة يف البلدان األعضاء اليت صنفلامليداني 

 .2512/2513و
  

  النتائج واالستنتاجات
  

من البلدان املتوسط الدخلم شكلت أكرب جمموعة من  151منظمة األغذية والزراعة كان من ب  أعضاء م 2512يف عام 

البلدان نتائج هامة يف حتس  الظروف االقتصادية وقد حققت هذه من حيث التنمية االقتصادية. أعضاء املنظمة 

تقدم هلا دعمًا أكثر من املنظمة أن وتتوقع  وتولبًا ومتييزًا مهارة تزدادوهي ملسساتها. ات واالجتماعية لسكانها وقدر

معيارية يف جمالي السياسات وتنمية القدرات التنظيمية يفوق ما كانت تقدمه هلا يف املاضي. ويف الوقت نفسهم ال تزاه 

 وليفت: القطري املستوى األغذية والزراعة على منظمة فعالية :موجز صادر عن مكتب التقييم

 نام وفييت النكا وسري وكولومبيا أرمينيا: الدخل ةمتوسط بلدانمع أربعة تعاون املنظمة  لتقييمات

  
تقييم يف مكتب  ل األغذية والزراعةا   منظمة 
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أن ينبغي اعتبار واملنظمة ومصداقيتها. بروز ساهمتها يف عملية توليد املعرفة ويف مل املشاريع على املستوى امليداني ضرورية

م وتلبية الولبات واالحتياجات اتوينبغي أن يستخدما لتووير التآزراآلخر  حدهماوايكمل  هذيننوعي الدعم كاًل من 

 القدرات. ح االبتكارات وتنمية اقرتا أثناء
  

حظيت القوةم نقاط من حيث فالبلدان. يف عمل املنظمة يف هذه من نقاط القوة والضع   عددًاالتوليفي أظهر التقرير 

املشاريع  تاعُتربو .كشري  بفضل القدرات الفنية اليت قدمتها واجلودة الفنية ملنتجاتها املعيارية التقديرباملنظمة 

كانت وعلى العمومم  .تقدير الشركاء احلكومي نالت و مع أولويات احلكوماتم تتماشى متامًا ية مناسبةواقعوالربامج 

وجد التقييم أن عالقات حسنة أقيمت . كذل  من حيث حتقيق النواتج املخوط هلاوفّعالة  الولبقائمة على املشاريع 

  .ملنظمةيف ا القوريونعن االلتزام والكفاءة اللذين يتحلى بهما املوظفون  فضاًل ممع الشركاء يف التنمية عليها احلفاظ ومت
  
الذي تتبناه األعماه ربامج وتنفيذ االسرتاتيجية ومنوذج تتعلق بتووير المتكررة لكن كانت هناك أيضًا نقاط ضع  و

الة وتفاقمت هذه احلم رفيع املستوى من االفتقار إىل ممثلته ربنامج وإدارعانى تووير الفي ثالثة من البلدانم فلمنظمة. ل

الكفاءة أثر على كايف للمكاتب القورية الغري الرئيسيم كما أن التفويض من املكاتب اإلقليمية واملقر  اإلسنادبتفاوت 

العاملي نظام الن كبري على املسائل اإلدارية يف كولومبيا بعد إدخاه حتّسه كان هناك جتدر اإلشارة إىل أنوالتشغيلية. 

  .2512دارة املوارد يف عام إل
 

تنمية وات سياسخلص التقييم إىل أن تحثري الضع  إضافية على املستوى الرباجمي. أواًلم  حددت أربع نقاطكذل  

التحليل  أطر الربجمة القورية ضعيفة يفثانيًام كانت امللسسي والتنظيمي حمدود. ستوي  على امل اتالقدر

التقييم وجد م عداد. ثالثًااإلعملية  يفشركاء رخرين فيما يتعلق مبساهمة سرتاتيجية وحتديد األولويات وإىل حد كبري الوا

الستدامة البيئية. االفقر واجلوع أو املتمثلة خبفض  لمنظمةل ةالعامليحتقيق األهداف يف حمدودة  كانتاملساهمة أن 

 .كان إدماج املساواة ب  اجلنس  ضعيفًا عامةوأخريًام 
  

 توقعاتاملتغرية ومع ظروف الذي تتبناه مبا يتناسب مع الاألعماه ه حتى اآلن منوذج نظمة مل تعّداملوأظهر التحليل أن 

 تفووّظم نظمةملمثلية املاملوظف  األساسي  سوى من تغوية تكالي  ملوارد املالية م إذ مل تتمكن احلكومات الوطنيةا

غري بصورة أو شاريع عامل  يف املكبصورة مباشرة  مموارد من خارج امليزانيةمن خاله الغالبية العظمى من املوظف  

"الربوز" كي ككن احلاجة إىل وأدت  للمشاريع. الدعم اإلداري والتشغيلياحلصة اخلاصة بتكالي  مباشرة من خاله 

على العديد من املشاريع غلبت فيه كفة املكونات التشغيلية نظمة يف اخنراط املمن خارج امليزانية إىل احلصوه على موارد 

يف هذه لمنظمة لالقيمة املضافة وامليزة النسبية مل تكن وم ويف جماه السياسات الفنيةساعدة املعلى كفة امليداني ستوى امل

 املعرفةمن تستفيد يف الغالب وس ااخلاصة به يةالتنفيذالبلدان املتوسوة الدخل قدراتها جمموعة ولدى . ت قوياملشاريع 

ولويات اجلهات املاحنة ألأو  اتاالستجابة لولبات احلكومأما . الفنيةعرفة من املوالرفيعة املستوى  يف جماه السياسات

ات سياسحوار حوه اليف م يف ح  أن الضلوع سرتاتيجيالتحثري االولكن ليب بالضرورة الربوزم وفتضمن الصلة بالواقع 

 .وأقل حياديةتولبًا أكثر توفري املشورة أمران و
 

قورية مشرتكة جلميع وكاالت واسرتاتيجية  فردية ةتب قوريامكإنشاء . األوه  ممكن  حلتوليفي ويقرتح التقرير ال

  تعي  ممثل  غري مقيمفهو  خراآليل البدأما . هاامليزة النسبية لكل منوالبناء على  املعنية باألغذيةاألمم املتحدة 

الة األخريةم من الضروري ضمان تفاعل احلويف  كامل. متثيلهناك حاجة إىل عد تمل حيث توسوة الدخل املللبلدان 
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إىل إىل احلاجة  هاتشري هذه القضايا مجيعو. وتلقي الدعم منها أو اإلقليمية املسلولة الفرعية منتظم مع املكاتب اإلقليمية

الدعم السريع من طلب القدرة على و ةنظمة وتفويض السلوامل يممثل مواصفاتشمل ما يلي: ي حمددعماه لألمنوذج 

 .املتغرية املوارد املاليةبيئة املوارد تتوور مع وطنية حلشد أجزاء أخرى من املنظمة واسرتاتيجيات 
 

 التوصيات
  

توسوة املبشحن وضع اسرتاتيجية للمنظمة يف البلدان نظمة املتوصية واحدة فقط إىل اإلدارة العليا يف أصدر التولي  

  .الدخل
  

إجناز مع البلدان متوسوة الدخل تهدف إىل حتس   هاوضع اسرتاتيجية شاملة لتعاونينبغي على املنظمة  ،1)

رشاد واملرجعية بشحن الرتكيز تقديم اإل  ،1)السرتاتيجية: لواليتها. ينبغي حتقيق املهام األساسية للمنظمة و

للمكاتب القورية ه جديد اعمأمنوذج ديد ، حت2)؛ هوطرائقه ونواقللدعم الذي تقدمه املنظمة  الرئيسي

  ها.اليت تدعمامللسساتية لشبكة وا
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 معلومات أساسية
  

وتنفيذ نظمة املفورية لتجديد العمل اللموافقة على خوة ملمترًا خاصًا لم عقدت منظمة األغذية والزراعة 2558يف عام 

منها  152رّكز م ،ًءإجرا 272نظمة املخوة العمل الفورية لتجديد . وتضم 2517لعام التقييم اخلارجي املستقل توصيات 

خوة العمل الفورية امللمتر تقييم التقدم احملرز يف إصالح من . وطلب أحد اإلجراءات املوصى بها ةكموعلى إصالح احل

الثامنة واألربع  بعد املائة اليت انعقدت يف اجمللب يف دورته ووافق . 2510عام يف  استعراض مستقلبإجراء 

استشاري  خارجي  خبريين من  مستقاًل ًافريقن املستقل وعّي على ترتيبات االستعراض 2512/كانون األوه عام ديسمرب

 يف املنظمة.لتقييم امكتب يدعمهما 
 

 النطاق واملنهجية
  

متنوعة منتديات  مناقشات مع أعضاء يفتضمنت إجراء درجة عالية من الشمولية وعلى عملية االستعراض املستقل كانت 

أربعة االستعراض املستقل فريق واستخدم مع اإلدارة العليا يف األمانة. كما م ةكمومراحل خمتلفة من عملية احلعلى 

عن نظرة عامة واسعة يقدم التقرير و: التغوية والكفاءة والفعالية والتحثري. احلوكمةإصالحات  معايري لتقييم تنفيذ

جلنة للجنة الربنامج واملشرتك جتماع واالجلنة املالية وجلنة الربنامج واجمللب ولمنظمة: امللمتر األجهزة الرئاسية ل

ل ستقاملفريق ونظر ال. 22األربع تقنيةاللجان الاملالية وجلنة الشلون الدستورية والقانونية وامللمترات اإلقليمية اخلمسة و 

تعددة العمل املبرامج و ةكموتكلفة رليات احل أيضًاكما استعرض . من األجهزة الرئاسية ويف دورها اإلشرايفكل وظائ  يف 

 بوظيفة املدير العام.املتعلقة جراءات اإلووالتدقيق التقييم و الدستوريةالسنوات واالجتماعات الوزارية واهليئات 
 

 النتائج واالستنتاجات
 

 العمل خوةاليت نّصت عليها كافة األعماه اإلجرائية  تنفّذفقد . اكبريكان رز احملتقدم الالحظ االستعراض املستقل أن 

واألعضاء  مقدرة اجمللب على توفري التوجيه واإلشرافدادت زكما ااألعضاء. بلدان لمن اتقدير وحظيت بال الفورية

م سري يتنظوأصبح حتديد مسلوليات األجهزة الرئاسية والدور الذي يلديه الرئيب املستقل للمجلب. عن  راضون عمومًا

                                                 
22

 .السلع مشكالتجلنة الزراعةم  وجلنة الغاباتم وجلنة مصايد األمساكم وجلنة    

 الفورية العمل خبطة املتصلة احلوكمة إلصالحات املستقل االستعراض: موجز صادر عن مكتب التقييم

 
تقييم يف مكتب  ل األغذية والزراعةا   منظمة 
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 جتاهألمانة امساءلة  تاددزواتقارير أكثر تركيزًا. الوتنظيمًا أفضل وأضحت االجتماعات أكثر وضوحًام  اآلنالعمل 

 ب  األعضاء أنفسهم. فيما انة والثقة إىل حد كبري ب  األعضاء واألموأعيد إرساء نظمة أعضاء امل
  

 املزيد بذه من بد واليف املنظمة العاملية  للوظائ قمة ال هازاجلكاماًل كلعب دوره ال يأن امللمتر  والحظ االستعراض أيضًا

عليها الة. ويف هذا الصددم ينبغي وفّعسقة واللجان الفنية وامللمتر بوريقة متاإلقليمية  امللمترات عمل ملواءمة اجلهود من

باتساق فرتة سنت م كل لخمتار وضوع وضع سياسات ملللقضايا العاملية وحتديد ومناقشة و انتقاديةمراجعة عامة إجراء 

ملسسية مراعية  اتسياسمن املزيد من اعتماد الرتكيز املواضيعي وسيمّكن لمنظمة. لاإلطار االسرتاتيجي اجلديد  عم

.ًاوسليمة فنيإقليمًا 
 
لكّنها مل  مال يتجزأ من خوة العمل الفورية الوة على ذل م تب  من االستعراض أن اإلدارة القائمة على النتائج جزٌءع

تقدمًا اآلن حققت أن األمانة مع التغيري يف اإلطار االسرتاتيجي. ولذل م ويعود ذل  جزئيًا إىل  مكاماًلتوبيقًا توّبق 

 ضمان أنفعالية يف اآلن للقيام بدور أكثر  مدعوةألجهزة الرئاسية إاّل أن النتائجم يقوم على ايف وضع نظام جديد ملحوظًا 

 النتائج وتعكب احتياجاتها. املتعلقة بوظيفتها اإلشرافية قائمة على املعلومات 
  

م وإخضاع األمانة يف توحيد مواقفهاستباقية جمللب وجلانه أكثر يكون ا  ألنأن هناك جمااًلأيضًا كما الحظ االستعراض 

أن يستمر اجمللب يف الدفع باجتاه توفري أنواع املعلومات القائمة على النتائج اليت ستمّكنه من ويتع  على مساءلة. لل

 .واإلشراف عليهاملنظمة توجيه عمل 
  
يف  جيدًا وأشار إىل أنها أحرزت تقدمًاحجهزة رئاسية االستعراض الدور اجلديد للملمترات اإلقليمية ك الحظأخريام و

ومن ناحية أخرىم يتع  على اللجان الفنية أيضًا سواء.  على حدٍّبوظائفها اإلشرافية ووظائفها العاملية ضوالع اال

سلوليات التوجيهية وم هاوجلان هاتتوخى دورًا أكثر وضوحًا ملكاتبأن ووظائفها اإلشرافية ووظائفها العاملية حتديد 

معلومات أكثر تفصياًل عن نتائج احلصوه على اللجان الفنية وامللمترات اإلقليمية وينبغي أن يكون بإمكان . ئهارؤسا

  نظمة واملوارد املتاحة.املبرنامج 
  

 التوصيات
  

حتس  أساليب عمل بغية نظر فيها األعضاء يإجراءات مقرتحة ل 8وتوصية رئيسية  16 فريق االستعراض املستقلوضع 

 :األجهزة الرئاسية املعنية
  

بتحديد موضوع  التنظيمية واألطر العاملية السياسات اتساق يف مساهمتها تعزيز الرئاسية األجهزةينبغي على  ،1)

 .القرارات وصنع السياساتعليه اختاذ ز رّكيسنت  واحد لكل فرتة 

 لتنظر فيها األجهزة الرئاسية قائمة على النتائج بقدر أكرب. األمانة تقدمها املعلومات اليت ينبغي أن تكون  ،2)

 .هجلانمن ساعدة اإلشرافية مبوظيفته أن حيّسن توصيات على دور اجمللب وكي  ينبغي ترّكز عدة  ،2)

ب  ما  الفرتةالتوجيهية خاله  هاوجلان هاكاتباملمكن  ملسلوة الدور والتوضيح الفنية اللجان ينبغي على  ،2)

 .الدورات
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توفري إرشادات أكثر لمستوى النتائج التنظيمية على امللمترات اإلقليمية أن حتدد أولوياتها ينبغي على  ،0)

 .املقبلة الفرتة املاليةحتديدًا لعمل املنظمة يف 

 امُلراجع. االسرتاتيجيلإلطار املستوى التنظيمي  علىتقييماته املواضيعية ركز يمكتب التقييم أن ينبغي على  ،6)

 .حتس  أدائهجهاز رئاسي بغية كل لتعدد السنوات العمل املح برنامج نّقُييوصي االستعراض بحن  ،7)

 معضاءاألب  عليها هناك توافق يف اآلراء باإلجراءات الثالثة يف خوة العمل الفورية اليت مل يكن فيما يتعلق  ،8)

ملوافقة على بنود من ناحية اإغالق اإلجراءات املتعلقة بوظيفة اجمللب باملستقل  أوصى فريق االستعراض

اجم املتعلق الثالث اإلجراء ينبغي وق  وللمدير العام.  الهالت املرغوب فيهتل  املتعلقة باملنظمة ووازنة املم

 .ءيف اآلراء ب  األعضا يًاكاف ًاتوافقأن هناك لمجلب لالرئيب املستقل إىل أن يعترب اجمللب 
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 2115-2114 للفرتة التقييم مكتب إصالحات أعمال جدول -2  امللحق

 اهلدف

 .املتفق عليهاالغايات واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة مع متشيًا الفقر واجلوع،  احلد منها بفعالية يف ؤمنظمة األغذية والزراعة وشركاأن تساهم 

 .نظمة وشركائهاات املوممارسات األدلة تصب يف سياسقائمة على إىل توفري تقييمات موثوق بها ومفيدة والتقييم مكتب يهدف هلذه الغاية،  وحتقيقًا

  

 4102-4102  النتائج املتوخاة

 مصادر البيانات مقاييس النجاح النتائج

 نتيجة واتساقه التقييم فائدة حتسني   -1

 اليت اتلتقييملالتقييم  مكتبمتّلك  تعزيز

  يتوالها

  سائل املعلى التقييم )مثلم الرتكيز مكتب فائدة تقييمات

ون املستهدفون املستخدماليت أدخلها  تغيرياتوال سرتاتيجيةاال

أصحاب املصلحة يشهد بها ، كما استجابة منهم للتقييمات

ن ون/مراجعوممقّيجيريها معهم ن يف مقابالت والرئيسي

 نوخارجي

   ب   التغايرالتقييم )التقليل من اتساق تقييمات مكتب 

كما ، غري قائمة على األدلة أحكامتقييمات املقّيم  ومن إصدار 

 نون اخلارجيو/املراجعن مواملقّييقّيمها 

، 2510)التقييم اخلارجي ملكتب التقييم 

 يف التقييم لوظيفة األقران استعراض و/أو 

 ،2518-2517) والزراعة األغذية منظمة

  مقابالت مع أصحاب املصلحة

الرئيسي  واملستخدم  املستهدف  

 التقييمتقييمات مكتب ل

  استعراض جمموعة خمتارة من

مكتب اليت يصدرها تقارير التقييم 

 التقييم

اليت جيريها مكتب  اتدعم التقييم  -2

 النتائجلى ع سليمة التقييم بأدّلة 

  توصل إليها يأدلة مصداقة للنتائج اليت تقديم مكتب التقييم

امللسسية نتائج يف المساهمة منظمة األغذية والزراعة بشحن 

ن ومراجعن/مومقّيكما يقّيمها املستوى القوريم واليت على 

 نوخارجي

 

 

، 2510) التقييم ملكتب اخلارجي التقييم

 يف التقييم لوظيفة األقران استعراض  أو/و

 ،2518-2517) والزراعة األغذية منظمة
  استعراض جمموعة خمتارة من

 التقييمتقارير التقييم يف مكتب 
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 مصادر البيانات مقاييس النجاح النتائج

تعزيز إشراك أصحاب املصلحة   -3

 :ن فيهمالرئيسيني، مب

احلكومة الوطنية وشركاء آخرون من   )أ(

الربنامج القطري وتقييمات املشاريع 

 الرئيسية؛ 

هيئة وأعضاء نظمة يف املاملديرين )ب( كبار 

املواضيعية  اتاألجهزة الرئاسية للتقييم

  واالسرتاتيجية

 نووطنية وشركاء رخرحكومات   )أ،

  احلكومة الوطنية يف التقييماخنراط درجة 

  مع مشاركة الشركاء الوطني  يف حلقات عمل اخنراط ومستوى

 أصحاب املصلحة

 اجلهاز الرئاسيكبار املديرين وأعضاء )ب،   ب

  التوصيات قبوهمستوى

  املشاركة يف حلقات عمل مع أصحاب االخنراط ومستوى

 املصلحة

  التقييمات عمليةضمان جودة 

  سجالت االجتماعات؛ قائمة

 املشارك 

  إىل املكتبتقارير املهام املرسلة 

 ردود اإلدارة 
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 بها اإلجراءات ذات الصلةاملخرجات و

 اإلجراءات املخرجات

مكتب  وموظفيصمم   -1

 ونويضمن هونويوجالتقييم 

تقييمات البية الاستخدام غ

التقييمات املواضيعية و

 القطرية

 دوار واملسلوليات املتعلقة بالتقييماتاأل توضيح 1-1أل  

 مثل كتابة التوصياتمن جماالت حمددة حسب احلاجةم ِبشحن توجيه  2-1أل  

 الستشاري املية توظي  تنظيم منهجي لع 2-1أل  

 وكتابة التقارير اتخاصة تصميم التقييم –مهارات املوظف  نمية ت 2-1أل  

موظفي مكتب متّل  لتمك  وذل  خيارات االستعانة مبصادر خارجية لتبسيط عمليات تقييم املشاريع توسيع نواق وجتربة  0-1أل  

 التقييم لعدد أقل من التقييمات املختارة اسرتاتيجيًا

 وإعداد املواد ذات الصلة ةقوريال ربامجتثبيت منهجية تقييم موحدة لل 6-1أل  

مكتب يصمم موظفو  -2

هم تقييماتالتقييم ويديرون 

مجيعها بالرتكيز على 

  النتائج

 ضع  البيانات القائمة على النتائج  تحااللتعامل مع لمنهجيات  –تنمية مهارات املوظف   1-2أل  
 دلةاأللى قائمة عما إذا كانت النتائج بشحن توبيق صارم لضمان اجلودة  2-2أل  

نتائج رصد الالنتائج من خاله عن علومات املمجع بحن عليهم بشكل منهجي هلم  النصح وإسداءمديري الربامج/املشاريع إبالغ  2-2أل  

 التقييماتإجراء  ةبدايوعند 

مواضيع إدراج و –نتائج التقييم القائم على اللدعم منهجية  أكثرالتقييم بشكل خارج مكتب من استخدام موارد املنظمة املتاحة  2-2أل  

 يف خوة تنمية مهارات املوظف  فريق التقييم والعادي لجتماع االذات صلة يف جدوه أعماه 

 التقييممكتب يشرك  -2

 ن فيهمأصحاب املصلحة، مب

يف  ،احلكومات الوطنية

لربنامج القطري تقييمات ا

الرئيسية، على اريع املشو

 انتظامبحنو مناسب و

 إطالق التقييمات عند  ألصحاب املصلحةمناسب  إعالن 1-2أل  

 والتحقق منها املرجعية يف تصميم التقييماتت اعاجملل استخدام منهجي 2-2أل  

 ولية ومناقشة التوصياتاألستنتاجات النتائج واالعمل مع أصحاب املصلحة لتقديم اللقات حل استخدام منهجي 2-2أل  

  هلذا الغرض نظمةاملبروتوكوه إشراك احلكومات الوطنية وإبالغ ممثلي بشحن إرشادات  2-2أل  

 قيادة هذه التقييماتالتقييم مكتب  وموظفيتوىل ملشاريع عندما اتقييمات القورية و اتلتقييمل يعملياتدليل وضع  5-2أل  

 البعثات مهاستخدلتلمكاتب اإلقليمية/القورية موحّدة ل ضووعر اتإحاطإعداد  6-3أل  

 ذات الصلة يف امليدانتقييم يف احلكومات الوطنية وغريها من الشبكات واالتصاالت وظائ  ال شبكاتاالخنراط مع  7-2أل  



 

 

57 

 

 

 منها املخاطر وتدابري التخفيف

 املخاطر
 احتمال

 احلدوث
 تدابري التخفيف األثر

  :دفواتج باهلالنعالقة 

نظمة املقيادة ال تقدم 

 جديًا دعمًا تهاكمووح

  ستخدامهاالللتقييمات و

** *** 

تستخدمها اإلدارة واألجهزة لقائمة على األدلة وأكثر مصداقية وفائدة تقييمات صفر مواصلة إصدار -صاد

 نون اآلخرووأصحاب املصلحة الرئيسيالرئاسية 

  هااستخدام وتعزيز اتالتقييمبراز إلتعزيز االتصاالت  1-صاد

  الفائدةصداقية واملتعزيز التشاور واحلوار مع أصحاب املصلحة لضمان  2-صاد

  :باهلدف النواتج عالقة

اخلارجية املصداقية تعرض 

بسبب االفتقار إىل  ضررلل

سلوكي ملوظفي الستقاله اال

 التقييم مكتب 

** *** 

 ،إنفاذ قاعدة جتنب تضارب املصاحل )على سبيل املثاه يف التعاقد مع خرباء استشاري  3-صاد

 والتشاور ملناقشة توصيات استعراض األقراناملالحظات الراجعة عمليات املنهجي لتنظيم ال 9-صاد

ب، ) ؛مفسرة بوضوحاملنهجية مناسبة و  ) أ، تعلى ما إذا كاناتيجي  رباء االسرتتركيز مراجعة اخل 5-صاد

أنها وواستنتاجات إىل نتائج تستند توصيات العلى األدلة؛ )ج، بشكل كاٍف االستنتاجات تستند النواتج و

 ليست تقييدية أكثر مما ينبغي

 واتج:الناملخرجات ب عالقة

الولب على موظفي  يتجاوز 

 م تهاكتب قدرامل

** ** 

 اجلودة عمق والشموه واللتحقيق التوازن ب  العمل االستشاري للمكتب ختويط  6-صاد

العادية  اتجتماعاالويف منها املرجتلة )التقييم مكتب األقران ضمن املشاورات الداخلية ودعم شجيع ت 7-صاد

 على حدٍّ سواء،. فرق التقييمل

  مواضيع تتعلق بدعم جدوه أعماه اإلصالحات  – تنمية مهارات املوظف  1-2 م2-1أل 

حسنًام إلجناز بعض مكّونات املشاريعم وعندما يكون ذل  مستلتقييم بعض االستعانة مبصادر خارجية  9-صاد

 القورية الربامج املواضيعية أو التقييمات 

 :بالنواتج املخرجات عالقة

القائمة على ضع  اإلدارة 

النتائج ورصد مشاريع وبرامج 

 ** *** نظمة امل

 النتائج على القائمة البيانات ضع  حاالت مع للتعامل منهجيات –تنمية مهارات املوظف   1-2أل 

وظائ  الرصد والتقييم للربامج/ مع تشبي  مثل ال – تشجيع النتائج""مكتب التقييم لد اسرتاتيجية  15-صاد

لبعثات امليدانية لمنتظمة  اتإحاطتقديم و مللتقييمات الذاتيةبالنسبة  الالمركزية دعم مكتب دعماملشاريعم و

 الرتكيز على النتائج والرصدضرورة بشحن 

*** عالية   ة** متوسو * منخفضة مالحظات 



 



 

 

 




