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خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفترة

2019-2017

موجز


تقدم هذه الوثيقة خطة عمل إرش ا ا ا ا ا ااادية مقرتحة للفرتة  ،2019-2017تقوم بتحديث خطة العمل احلالية للفرتة
( 2017–2015الوثيقة  )PC/116/5اليت استعرضتها اللجنة يف عام .2014



وتتمثل اخلطة يف مواص ا ا ا ا ا االة إجراء عمليات تقييم لكل هدف اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي ،على أ يتم مناقش ا ا ا ا ا ااتها يف كل دور
من دورات اللجنة.



وس ا ا ايجرى عدد من عمليات تقييم الربامج القطرية وعمليات تقييم برامج مماثلة من أجل دراس ا ا ااة مس ا ا ااا ة منظمة
األغذية والزراعة (املنظمة) على املستوى القطري.



املمولة من خالل املسا ات الطوعية.
ويواصل مكتب التقييم تقدمي خدمات التقييم إىل الربامج واملشاريع ّ

اإلجراءات المطلوبة من لجنة البرنامج


إ اللجنة مدعوة إىل إبداء تعليقات على اخلطة املقرتحة للفرتة  2019-2017وإقرار اخلطة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأ مضمو هذه الوثيقة إىل:
السيد
مدير مكتب التقييم
الهاتف+39 065705 3903 :
Masahiro Igarashi

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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أولا -مقدمة
2017-2015

ما فتئ مكتب التقييم جيري عمليات تقييم حتت إطار خطة العمل املتجددة اإلرش ا ا ا ا ا ااادية للفرتة
-1
(الوثيقة  )PC 116/5اليت وافقت عليها اللجنة يف دورهتا الس ا ا ااادس ا ا ااة عش ا ا اارة بعد املائة املعقودة يف نوفمرب /تش ا ا ا ارين الثاي
 .2014وقد متثل اهلدف الرئيسااي خلطة العمل هذه يف دراسااة النتائج اليت حققتها املنظمة متاشاايا مع إطارها االس ارتاتيجي.
ومن مث ،فإ عناصرها األساسية متثلت يف تقييم مسا ات املنظمة يف كل من أهدافها االسرتاتيجية ويف األهداف الرباجمية
احملددة يف أطر الربجمة القطرية.
واعتبارا من الدورة احلالية العش ا ارين بعد املائة ،تعرض عمليات تقييم مسا ااا ة املنظمة يف األهداف االس ا ارتاتيجية
-2
بدورها على اللجنة ملناقشااتها .1وتكمن اخلطة يف تقدمي تقييم هدف اسارتاتيجي واحد يف كل دورة .وبعد إكمال عمليات
التقييم اخلمس لألهداف االسا ا ارتاتيجية ،يقرتح تقدمي تقرير توليفي عن النتائج والدروس املس ا ااتخلص ا ااة من عمليات التقييم
هذه ،إضا ا ااافة إىل تقييم لعمل املنظمة يف جمال املسا ا اااواة ب اجلنس ا ا ا بناء على طلب اجمللس يف دورته الرابعة واخلمس ا ا ا
بعد املائة لينظر فيهما املؤمتر يف عام .22019
وإ ساالساالة تقييم الربامج القطرية اجلديدة ،اليت اعتمدت يف عام  ،2014تركز على مسااا ات املنظمة يف حتقيق
-3
أهداف أطر الربجمة القطرية املتفق عليها ،فض ا ا ا ااال عن األ ية االسا ا ا ا ارتاتيجية للمنظمة بالنس ا ا ا اابة إىل احتياجات البلد املعين
وأولوياته .ويكمن اهلدف يف تزويد املنظمة باملشورة بشأ صياغة أطر الربجمة القطرية وتنفيذها .ويقدم التقرير ،عند إهنائه،
إىل املسااتخدم الرئيسااي  ،ال ساايما القائمو على إدارة برامج املنظمة يف املكاتب القطرية واإلقليمية ،وكذلك املسااؤولو
احلكوميو الوطنيو املعنيو وغريهم من الشركاء يف الربامج .وحينما أجري عدد كاف من عمليات تقييم الربامج القطرية،
اقرتح مكتب التقييم تقدمي تقرير توليفي عن الدروس املستخلصة يف تطبيق أطر الربجمة القطرية ملناقشتها يف عام .2018
وباإلض ا ا ا ا ا ااافة إىل ذلك ،يواص ا ا ا ا ا اال مكتب التقييم تقدمي خدمات تقييم للربامج واملش ا ا ا ا ا اااريع اليت متول من خالل
-4
املسا ااا ات الطوعية .وهذه التقييمات ال تدعم فحسا ااب مسا اااءلة املنظمة عن هذه الربامج واملشا اااريع ،بل إهنا توفر قاعدة
أدلة مهمة بالنسبة إىل عمليات تقييم الربامج املواضيعية والقطرية.
ويقاادم اجلاادول  1الوارد يف امللحق قااائمااة بعمليااات التقييم املقرتحااة والتقااارير ذات الصا ا ا ا ا ا الااة اليت س ا ا ا ا ا ااتعرض
-5
على اللجنة .بينما يقدم اجلدول  2قائمة بعمليات تقييم الربامج القطرية إضااافة إىل عمليات تقييم برامج أجريت يف أقاليم
وجملموعة من البلدا  .وتشمل القائمة عمليات التقييم املنجزة واجلارية واملقررة للدورة احلالية ( .)2017-2016كما يتضمن
اجلدول  2توضيحا لألسبا الكامنة وراء اختيار عمليات تقييم الربامج القطرية املقررة.

 1مت إعادة تعديل ترتيب عمليات تقييم األهداف االسرتاتيجية يف عام  2015باالستناد إىل التقديرات األولية اليت جرت بشأ جاهزية التقييم لكل
عمل من األعمال املتعلقة باألهداف االسرتاجتية ،على حنو ما أقرته اللجنة يف الوثيقة .CL153/6
 2تقر الفقرة ( 15د) من الوثيقة  )2016( CL 154/REPالطلب الذي تقدمت به جلنة الربنامج يف دورهتا التاسعة عشرة بعد املائة.
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ويقرتح اسا ا ا اتعراض خطة العمل اإلرش ا ا ااادية كل س ا ا اانت ؛ وس ا ا اايجرى االس ا ا ااتعراض القادم للفرتة  2021-2019يف
-6
النصف الثاي من عام .2018

ثانيا -البرنامج المقترح لعمليات التقييم
عمليات التقييم اليت عرضت على اللجنة
من املقرر ،بااالنسا ا ا ا ا ا ابااة إىل الفرتة  ،2019-2017مواصا ا ا ا ا ا الااة عمليااات تقييم مس ا ا ا ا ا ا ااا ااات املنظمااة يف األه اداف
-7
االسرتاتيجية .وعالوة على ذلك ،من املقرتح إجراء تقييم عمل املنظمة يف جمال املساواة ب اجلنس  ،حسبما طلبه اجمللس
يف دورته الرابعة واخلمس ا ا ا ا بعد املائة ،وإعداد تقارير توليفيّة بشا ا ا ااأ النتائج والدروس املسا ا ا ااتخلصا ا ا ااة من الربامج القطرية.
ويف ما يتعلق بدورة اللجنة اليت س ا ا ا ا ا ااتعقد يف خريف عام  ،2019يقرتح مبدئيا إجراء تقييم ملواض ا ا ا ا ا اايع تارة يتم البت فيها
يف مرحلة الحقة .ويرد أدناه النطاق املقصود لكل تقييم:
تقييم مس ا ا ااا مة المنظمة في الحد من الفقر في الريف (الهدف الس ا ا ااتراتيجي  :)3يشا ا ا ااكل اجلوع وانعدام
-8
األمن الغذائي إىل حد كبري أحد مظاهر الفقر يف الريف .ويف الوقت نفسه ،تتطلب معاجلة الفقر يف الريف اعتماد جمموعة
من التدخالت أوس ا ا ا ااع نطاقا من التدابري اليت تركز على القض ا ا ا اااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي .ويف معظم احلاالت،
تنطوي هذه التدخالت على النظر بش ااكل متكامل يف حتسا ا فر وص ااول املزارع الفقراء واملنتج اآلخرين إىل املوارد
اإلنتاجية واخلدمات واألساواق ،وتعزيز منظماهتم ،وتنويع فر عملهم وقدرات فقراء الريف على كساب الدخل ،وحت س
قدراهتم على إدارة املخاطر ،مبا يف ذلك من خالل احلماية االجتماعية .ومييل فقراء الريف أيضا إىل أ يكونوا أكثر عرضة
للتأثر بالكوارث الطبيعية ،وبتآكل أو استنزاف املوارد الطبيعية ،أو خبسائر الدخل النامجة عن األمراض احليوانية أو النباتية.
وبالتايل ،فإ العديد من جوانب عمل املنظمة هي ذات ص ا ا ا ا ا االة باجلهود الرامية إىل احلد من الفقر يف الريف .ويهدف
هذا التقييم إىل دراس ا ا ااة الطريقة اليت ظلت بواس ا ا ااطتها املنظمة تس ا ا اااهم يف خفض الفقر يف الريف ،واجملاالت اليت تش ا ا ااو ا
الثغرات والطريقة اليت ميكن ا تعزيز آثار تلف مسارات عمل املنظمة يف جمال احلد من الفقر.
تقييم مسا ا ااا مة المنظمة في تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شا ا اامولا وكفاءة (الهدف السا ا ااتراتيجي :)4
-9
مع تزايد املبادالت التجارية والتحضر ،أصبحت سالسل القيمة وأمناط االستهالك أكثر تعقيدا وصعوبة بالنسبة إىل صغار
املزارع وس ااكا الغابات وص اايادي األمساك ليتكيفوا معها ويس ااتفيدوا منها .وباإلض ااافة إىل ذلك ،أص اابحت الزراعة أكثر
كثافة من حيث اس ا ااتخدام العلم ورأس املال ،مما يزيد من اطر اس ا ااتبعاد ص ا ااغار املنتج وغريهم من الفئات الض ا ااعيفة.
وس ا ا ا ا اايدرس هذا التقييم الطريقة اليت ظلت بواس ا ا ا ا ااطتها املنظمة تس ا ا ا ا اااهم يف متك نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وكفاءة
من خالل املبادرات املتعلقة بالسياسات واملعايري وتنمية القدرات والرامية إىل حتس سبل معيشة الفقراء يف الريف.
 -10تقييم مس ااا مة المنظمة في القض اااء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وس ااوء التغذية (الهدف الس ااتراتيجي :)1
إ اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسا ا ا ا ااوء التغذية مشا ا ا ا اااكل معقدة تتطلب معاجلتها عمال مشا ا ا ا اارتكا من قبل جهات فاعلة
وقطاعات تلفة .وعلى الص ا ا ااعيد الدويل ،تعمل املنظمة من أجل رفع مس ا ا ااتوى الوعي والفهم وااللتزام الس ا ا ااياس ا ا ااي لدى
صااانعي القرارات يف احلكومات والشااركاء يف التنمية .واسااتنادا إىل ذلك ،تركز املنظمة ،على املسااتوي اإلقليمي والقطري،
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على مس اااعدة البلدا يف هتيئة بيئة مواتية لتنمية ودعم قدرات احلكومات وأص ااحا املص االحة اآلخرين إلحداث تغيريات
يف جمال السا ا ااياسا ا ااة العامة ،وزيادة االسا ا ااتثمار ،وتكثيف اإلجراءات الرامية إىل القضا ا اااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي
وسا ا ااوء التغذية .ويهدف هذا التقييم إىل دراسا ا ااة فعالية هنج املنظمة ،وكيف أدى عملها املشا ا اارتك على املسا ا ااتويات العاملية
واإلقليمية والقطرية إىل حتقيق نتائج إجيابية على الصااعيد القطري ،وكيف ميكن مواصاالة تعزيز مسااا تها يف مكافحة اجلوع
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
 -11تقييم مس ا ا ا ا ااا مة المنظمة في التنمية الزراعية المسا ا ا ا ااتدامة من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
(الهدف السااتراتيجي  :)2مع احتدام املنافس ااة على املوارد الطبيعية وحتول املالم االجتماعية واالقتص ااادية للمجتمعات
الريفية ،يتزايد التهديد احملدق با لتنمية الزراعية املس ا ا ا ا ا ااتدامة .وتعترب اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية ،اليت تش ا ا ا ا ا اامل املياه
والغابات واألراضااي ومصااايد األمساك والنظم اإليكولوجية املرتبطة ا ،اسااتجابة رئيسااية من حيث ضااما اسااتدامة التنمية
الزراعية .ويف ح أ عمليات التقييم الس ا ا ا ااابقة قد تناولت مس ا ا ا ااا ات املنظمة يف قطاع واحد للموارد الطبيعية ،فإ هذا
التقييم يهدف إىل تقدير املس ا ا ا ا ا ااتوى الذي بلغه دعم املنظمة يف مواجهة طابع التحدي املتعدد القطاعات وتوفري خدمات
النظم اإليكولوجية املتكاملة الالزمة لتعزيز التنمية الزراعية املستدامة.
 -12تقرير توليفي للدروس المسااتخلصااة في تطبيق إطار البرمجة القطرية :يقدم إطار الربجمة القطرية هنجا موحدا
من أجل حتقيق أهداف التنمية املشرتكة ب املنظمة واحلكومة املضيفة .ويهدف هذا التقرير التوليفي إىل دراسة نوعية أطر
الربجمة القطرية ومدى فائدهتا انطالقا من عمليات تقييم الربامج القطرية اليت أجريت يف الفرتة  ،2017-2014وبعد ذلك
استخال استنتاجات بشأ كيفية إسهام هذا النهج يف فعالية املنظمة يف جمال التنمية .كما يستهدف حتديد التحديات
ذات الصا ا االة بتخطيط أنشا ا ااطة إطار الربجمة القطرية وتنفيذها ورصا ا اادها وتقييمها بغية إسا ا ااداء املشا ا ااورة خبصا ا ااو الكيفية
اليت ميكن ا تعزيز إطار الربجمة القطرية كآلية لوض ااع برامج املنظمة على املس ااتوى القطري لتعزيز التعاو والشا اراكة وحتقيق
نتائج مستدامة.
 -13تقرير توليفي للنتائج والدروس المس ااتخلصا اة من عمليات تقييم األ داف الس ااتراتيجية :كا تنفيذ اإلطار
االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي للمنظمة للفرتة  2019-2010عملية تعلّم مس ا ا ا ا ا ااتمرة وعملية ابتكار وإدارة تكيفية .وي هدف هذا التقرير
التوليفي إىل اس ااتخال أهم النتائج والدروس املس ااتفادة من عمليات التقييم اخلمس لألهداف االسا ارتاتيجية وإىل العمل،
عموما ،على اس ا ااتقراء ما إذا كا اإلطار االس ا ا ارتاتيجي للمنظمة ف ّعاال كأداة لوض ا ااع الربامج دعما ملس ا ااا ة أكرب للمنظمة
يف جمال التنمية منذ عام  2014وكيف مت ذلك .ويهدف التقرير التوليفي كذلك إىل دراسا ااة الكيفية اليت طبقت ا املنظمة
اإلدارة املسااتندة إىل النتائج حتت هذا اإلطار ،وما إذا كانت هناك حاجة إىل مواصاالة إدخال التحسااينات يف هذا الصاادد
من أجل بناء آلية حوكمة قائمة على النتائج أكثر قوة.
 -14تقييم عمل المنظمة في مجال المس ا ا اااواة بين الجنسا ا ا اين :اقرتحت جلنة الربنامج يف دورهتا التاس ا ا ا اعة عشا ا ا اارة
بعد املائة هذا التقييم وأقره اجمللس يف دورته الرابعة واخلمسا ا ا ا ا ا ا بعد املائة لكي ينظر فيه املؤمتر يف عام  .2019ويهدف
هذا التقييم إىل جتميع املعلومات من عمليات التقييم اخلمس لألهداف االسرتاتيجية بشأ الكيفية اليت مت ا تعميم البعد
اجلنساااي فعليا يف تلف مسااارات عمل املنظمة وفقا للهدف  6ومن خالل العمل املتصاال باملساااواة ب اجلنس ا ضاامن
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كل هدف من األهداف االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجية .كما يهدف إىل تقدمي اقرتاحات بش ا ا ا ا ا ااأ مجلة أمور منها الكيفية اليت ميكن ا
للمنظمة مواصا ا ا االة إدرا األدوار اجلنس ا ا ا اانية يف اجملتمع الزراعي يف التحليل وتصا ا ا ااميم الربامج من أجل تعزيز فعالية براجمها
ومسا تها يف جمال التنمية.
 -15تقييم مس ااا مة المنظمة بشا ا مواض اايخ مختارة :يقرتح ،بالنس اابة إىل دورة اللجنة اليت س ااتعقد يف خريف عام
 ،2019تقدمي تقييم عن مواض ا اايع تارة سا ا اتحدد الحقا اس ا ااتنادا إىل املناقش ا ااة بش ا ااأ مس ا ااائل ناش ا اائة عن عمليات تقييم
األهداف االسرتاتيجية ،ويف املؤمتر يف عام .2017
 -16وس ا ا ااتعرض على اللجنة أيض ا ا ااا تقارير متابعة لعمليات التقييم الس ا ا ااابقة اليت أعدهتا اإلدارة بعد س ا ا اانت من تنفيذ
اإلجراءات الواردة يف ردود اإلدارة ذات الصلة .وهي ترد أيضا يف اجلدول الزمين (اجلدول  1من امللحق).

عمليات تقييم الربامج القطرية
 -17أجرى مكتب التقييم عمليات تقييم للربامج القطرية ،ينص ااب تركيزها على نتائج أطر الربجمة القطرية اليت حققتها
الربامج القطرية للمنظمة ،فض ا ا ااال عما تقدمه املبادرات العاملية واإلقليمية يف البالد من مس ا ا ااا ات على مس ا ا ااتوى النتائج.
وقد طبقت أيضا منهجية عمليات تقييم الربامج القطرية على برامج املنظمة يف إقليم أو جمموعة من البلدا .3
 -18ومن حيث املبدأ ،جيري مكتب التقييم عمليات تقييم الربامج القطرية يف البلدا يف السا ا ا ا اانة األخرية/قبل األخرية
من دورة إطار الربجمة القطرية بغية املسا ا ا ا ا ااا ة إىل أقصا ا ا ا ا ااى حد يف صا ا ا ا ا ااياغة الربنامج املقبل .ولدى اختيار البلدا  ،تعطى
األفض ا ا االية عموما للبلدا اليت حتتا بش ا ا ااكل أكرب إىل مس ا ا اااعدة املنظمة (مثال مس ا ا ااتوى أعلى من االعتماد على الزراعة)
واليت توجد فيها املنظمة بصا ااورة أكرب .وتعقد مشا اااورات إضا ااافية مع املكاتب اإلقليمية وفرق الربنامج االس ا ارتاتيجية املعنية
لتحديد الربامج القطرية اليت تكتس ا ا ااي من وجهة نظرها أ ية اسا ا ا ارتاتيجية .وقد تلقى مكتب التقييم أيض ا ا ااا من احلكومات
الوطنيااة أو املكاااتااب القطريااة طلبااات إلجراء عمليااات تقييم برامج قطريااة يتم النظر فيهااا بشا ا ا ا ا ا اكاال جاادي .وأخريا ،جترى
مشاااورات مع املكاتب القطرية املعنية للتأكد من مدى الرغبة يف إجراء عملية تقييم لربامج قطرية ومدى قابلية االضااطالع
ا يف السنة املعينة ،على سبيل املثال بالنظر إىل انتخابات وطنية أو كارثة طبيعية غري متوقعة.
 -19وباااإلضا ا ا ا ا ا ااافااة إىل ذلااك ،يض ا ا ا ا ا ااطلع مكتااب التقييم بعمليااات تقييم الربامج يف بلاادا أعلناات فيهااا حااالااة طوار
من املس ا ا ااتوى  3على نطاق املنظومة ،وقامت املنظمة باس ا ا ااتجابة إنس ا ا ااانية واس ا ا ااعة النطاق .ويف ح أ عمليات التقييم
هذه تنظر على وجه اخلصا ا ااو يف االسا ا ااتجابة اإلنسا ا ااانية ،فإهنا حتلل النتائج احملققة يف السا ا ااياق األوسا ا ااع لربامج املنظمة
اخلاص ا ا ااة بالقدرة على الص ا ا اامود .ولكن ليس من املمكن دائما اإلش ا ا ااارة إىل عمليات التقييم هذه يف خطة العمل املقرتحة
ألهنا تعزى بطبيعتها إىل حاالت الطوار .

 3رغم أنه جرى تطبيق منهجية عمليات تقييم الربامج القطرية يف تقييم برامج إلقليم أو جمموعة من البلدا  ،فإ ذلك ال يعين أنه مت اعتبار اإلقليم
أو اجملموعة بلدا.
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 -20وقد ترغب اللجنة يف اإلش ا ا ا ا ا ااارة إىل الطريقة اليت ترغب ا يف احلص ا ا ا ا ا ااول على معلومات بش ا ا ا ا ا ااأ النتائج املنبثق
عن عمليات التقييم هذه على املستوى القطري.

عمليات تقييم وأنشطة أخرى
 -21يعتزم مكتب التقييم املض ا ا ااي قدما يف تقدمي خدمات التقييم للربامج واملش ا ا اااريع اليت متول من خالل املس ا ا ااا ات
الطوعية .وجترى عمليات التقييم هذه أوال بالنسا ا ا ا اابة إىل الربامج واملشا ا ا ا اااريع اليت تزيد قيمتها عن  4مالي دوالر أمريكي،
وفقا للقرار الصا ا ا ا ااادر عن اجمللس يف عام  2007والطلبات الالحقة اليت تقدمت ا اللجنة .4كما تنفَّذ عمليات منفصا ا ا ا االة
تقييم للمشا ا ا ا ااريع ،بغض النظر عن حجم امليزانية ،وذلك اس ا ا ا ااتجابة ملتطلبات ددة من الش ا ا ا ااركاء يف املوارد وأص ا ا ا ااحا
كو
املص ا ا ا ا االحة .وعالوة على ذلك ،يتم االض ا ا ا ا ااطالع ذا النوع من عمليات التقييم عندما تعترب هذه األخرية مفيدة كم ّ
من مكوناات عملياات تقييم الربامج املواض ا ا ا ا ا اايعياة أو القطرياة .وماا فتئ مكتاب التقييم جيري أو يادعم يف املتوس ا ا ا ا ا ااط ب
 30و 40عملية تقييم يف السا ا اانة .ويرغب مكتب التقييم يف اسا ا ااتكشا ا اااف السا ا اابل الكفيلة بتوسا ا اايع نطاق تغطية عمليات
التقييم هذه بدال من عمليات التقييم الالمركزية بالكامل.
 -22ويشااارك مكتب التقييم يف عمليات تقييم إنسااانية مشاارتكة ب الوكاالت ،تتم باالش ارتاك ب الوكاالت األعضاااء
يف اللجنة الدائمة لالس ااتجابة اإلنس ااانية املش اارتكة ب الوكاالت .وعادة ما يتم تكليف فرق تقييم خارجية بإجراء عمليات
التقييم هذه .وحيظى مكتب التقييم بالتمثيل يف اللجنة التوجيهية لعمليات التقييم اإلنس ا ا ا ا ا ااانية املش ا ا ا ا ا اارتكة ب الوكاالت،
ويش ا ااارك يف جمموعات إدارة عمليات تقييم تارة .ونظرا إىل أنه غالبا ما يتعذر على عمليات التقييم اإلنس ا ااانية املش ا اارتكة
ب الوكاالت تغطية اجلوانب القطاعية مبا يكفي من العمق ،فإ مكتب التقييم جيري عادة عمليات تقييم برامج ددة
القطاع 5بعد عمليات التقييم اإلنسانية املشرتكة ب الوكاالت يف مرحلة االنتعاش.
 -23وأخريا ،فخالل الس ا ا ا ا ا اانت املاااض ا ا ا ا ا اايت  ،اعتمااد مكتااب التقييم تاادابري لتعزيز إطالع املس ا ا ا ا ا ااتخاادم احملتمل
على عمليات التقييم من خالل :حتس ا ا موقعه على اإلنرتنت وحتديثه؛ إعداد ملخصا ااات عن عمليات التقييم توجز فيها
الرسائل والنتائج الرئيسية املنبثقة عن عمليات التقييم يف صفحت لكل عملية تقييم؛ إعداد بعض الرسائل بواسطة أشرطة
فيديو انطالقا من عمليات تقييم ددة تعترب ذات أ ية بالنسبة إىل اجلمهور األوسع؛ مشاركة واسعة النطاق مع أصحا
املص ا االحة الرئيس ا ااي على امتداد عملية التقييم ،وتنظيم حلقات عمل ألص ا ااحا املص ا االحة ملناقش ا ااة التقارير والتوص ا اايات
الواردة فيها .وقد ترغب اللجنة يف تقدمي أي اقرتاح ملواص االة حتسا ا اجلانب املتعلق بالتواص اال لتعزيز فائدة عمليات التقييم
اليت جيريها مكتب التقييم.

4

مت إدرا إجراءات متويل تقييم املبادرات املمولة من املسا ات الطوعية

" Procedures for financing the evaluation of initiatives funded

 "by voluntary contributionsالصادرة يف نوفمرب/تشرين الثاي  2013يف دليل دورة املشاريع ،ويتم أخذها بع االعتبار على حنو متزايد يف عمليات
صياغة املشاريع اجلديدة.
 5انظر التفسري الوارد يف القسم املتعلق بعمليات تقييم الربامج القطرية.
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امللحق
الجدول  :1عمليات التقييم والتقارير ذات الصلة المقدمة إلى لجنة البرنامج
دورة اللجنة وعمليات التقييم التي ستعرض
دورة ربيخ
تقييم مسا مة المنظمة في الحد من الفقر في الريف (الهدف الستراتيجي )3
دورة خريف 2017
تقييم مسا مة المنظمة في تمكين نظم زراعية أكثر شمولا وكفاءة (الهدف الستراتيجي )4
تقرير املتابعة بشأ تقييم مسا ة املنظمة يف التكيف مع تغري املنا والتخفيف من آثاره
تقرير املتابعة بشأ تقييم مسا ة املنظمة يف املعارف املتعلقة باألغذية والزراعة واملوارد الطبيعية
دورة ربيخ 2018
تقييم مسا مة المنظمة في القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (الهدف
الستراتيجي )1
تقرير توليفي للدروس المستخلصة من تنفيذ إطار البرمجة القطرية
تقرير املتابعة بش ا ااأ تقييم مس ا ااا ة املنظمة يف ص ا ااو املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واس ا ااتخدامها
بشكل مستدام
دورة خريف 2018
تقييم مس ا ا ااا مة المنظمة في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية لتحقيق الزراعة المس ا ا ااتدامة
(الهدف الستراتيجي )2
تقرير املتابعة بشااأ تقييم مسااا ة املنظمة يف زيادة قدرة س ابل العيى على الصاامود أمام الكوارث
(اهلدف االسرتاتيجي )5
خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفرتة 2021-2019
دورة ربيخ 2019
تقييم عمل المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين
تقرير توليفي للنتائج والدروس المستخلصة من عمليات تقييم األ داف الستراتيجية
تقرير املتابعة بشأ تقييم مسا ة املنظمة يف احلد من الفقر يف الريف (اهلدف االسرتاتيجي )3
دورة خريف 2019
تقييم مسا مة المنظمة بش مواضيخ مختارة
تقرير امل تابعة بش ا ا ا ا ا ااأ تقييم مس ا ا ا ا ا ااا ة املنظمة يف متك نظم زراعية أكثر مشوال وكفاءة (اهلدف
االسرتاتيجي )4
خطة العمل املتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم

الس اانة/الس اانوات
التي أجريت فيها

2017

2016

2017-2016
2015-2014
2015-2014
2017

2017
2016-2015

2018-2017
2016-2015

2018
2018
2017-2016
2019-2018
2017-2016
2021-2019
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الج اادول  :2عملي ااات تقييم البرامج القطري ااة وعملي ااات تقييم البرامج في البل اادا أو األن اااليم أو ب ااالنس ا ا ا ا اب ااة
إلى مجموعات من البلدا (تشير عالمة نجمة إلى عمليات التقييم التي تركز على برامج القدرة على الصمود)
عمليات التقييم
أفريقيا

منجزة

احلالة/التوقيت

بوركينا فاسو
* مجهورية أفريقيا الوسطى
الصومال *
جنو السودا *
النيجر
كوت ديفوار

نشرت يف ديسمرب/كانو األول
نشرت يف مايو/أيار 2016
نشرت يف مايو/أيار 2016
نشرت يف أغسطس/آ 2016
يتوقع نشرها يف نوفمرب/تشرين الثاي 2016
يتوقع نشرها يف ديسمرب/كانو األول 2016

تنزانيا

البعثة الرئيسية يف يوليو/متوز
يتوقع نشرها يف ( 2017أوال)

جارية

مقررة

كينيا
مالوي
غينيا
الكامريو
آسيا والمحيط الهادئ

منجزة

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
الفلب *
جارية
ميامنار
بنغالديى

مقررة

باكستا
نيبال

2015

2016

( 2016رابعا) ( 2017 -ثانيا)
( 2017أوال) ( 2017 -ثالثا)
(قيد املناقشة)
(قيد املناقشة)

نشرت يف أكتوبر/تشرين األول
يتوقع نشرها يف ديسمرب/كانو األول 2016
2015

البعثة الرئيسية يف أكتوبر/تشرين األول
يتوقع نشرها يف ( 2017أوال)
البعثة الرئيسية يف سبتمرب/أيلول 2016
يتوقع نشرها يف ( 2017أوال)
( 2016رابعا) ( 2017 -ثالثا)
(قيد املناقشة)

2016
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أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

منجزة

دول شرق البحر الكارييب
ترينيداد وتوباغو
غيانا
غواتيماال

يتوقع نشرها يف ( 2016رابعا)
يتوقع نشرها يف ( 2016رابعا)
يتوقع نشرها يف ( 2016رابعا)
يتوقع نشرها يف ديسمرب/كانو األول 2016

هندوراس

البعثة الرئيسية يف أكتوبر/تشرين األول
يتوقع نشرها يف ( 2017أوال)

جارية

مقررة
نيكاراغوا
إكوادور
شمال أفريقيا والشرق األدنى

منجزة

( 2017أوال) ( 2017 -رابعا)
(قيد املناقشة)

اململكة العربية السعودية

يتوقع نشرها يف سبتمرب/أيلول

الضفة الغربية وغزة

البعثة الرئيسية يف أبريل/نيسا
يتوقع نشرها يف ( 2016رابعا)

جارية

مقررة
مصر
أوروبا وآسيا الوسطى

منجزة

2016

2016

( 2016رابعا) ( 2017 -ثالثا)

قريغيزستا

يتوقع نشرها يف ديسمرب/كانو األول

أذربيجا

(2017ثالثا) ( 2018 -ثانيا)

مقررة

2016

2016

أسبا اختيار بعض عمليات تقييم الربامج القطرية املقررة
كينيا :مت اقرتاح هذا البلد من قبل ممثل املنظمة الذي ع ّ مؤخرا .وجتدر اإلش ا ااارة إىل أ املنظمة تنفذ يف هذا البلد برناجما
معقدا وكبريا ،ومن ش ا ا ا ااأ التقييم أ يس ا ا ا اااعد عملية ص ا ا ا ااياغة إطار الربجمة القطرية املقبل يف عام  .2017ويهدف التقييم،
بالنظر إىل املشاركة احلكومية الرفيعة املستوى يف الربنامج ،إىل إشراك احلكومة بشكل مكثف يف العملية.
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مالوي :مت اقرتاح هااذا البلااد من قباال املكتااب اإلقليمي نظرا إىل أ املكتااب القطري ينتقاال باااجتاااه اعتماااد هنج براجمي،
وهذا س اايتي فرص ااة لتحليل النتائج احملققة يف س ااياق الربامج القطرية النموذجية املض ااطلع ا يف إطار مبادرة توحيد األداء.
ومن املتوقع أ ينتهي إطار الربجمة القطرية يف أبريل/نيسا .2018
غينيا :مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي .وهو من البلدا املنخفض ا ا ااة الدخل اليت ال توجد فيها اجلهات املاحنة
بش ا ااكل كبري ،واليت تتمتع يف الوقت احلايل بآفاق دودة لتعبئة املوارد .وميكن للتقييم أ يوفر أس ا اااس ا ااا لتحديد إمكانات
برنامج قطري .وسينتهي إطار الربجمة القطرية يف عام .2017
الكاميرو  :مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي .وهو بلد من البلدا املتوسا ا ا ا ا ااطة الدخل ،يقوم حاليا بصا ا ا ا ا ااياغة
برنامج جديد باعتباره مكتبا للش ا ا ا اراكة واالتص ا ا ااال .وميكن للتقييم أ حيدد التوجه املس ا ا ااتقبلي هلذا النهج الرباجمي اجلديد.
وسينتهي إطار الربجمة القطرية يف عام .2017
باكستا  :مت اقرتاح هذا البلد من قبل وزير شؤو األمن الغذائي الوطين والبحوث الوطنية يف باكستا  .وهلذا البلد برنامج
معقد ،ولذلك ،فإ هذا التقييم من شااأنه أ يساااعد ليس فقط املنظمة وإمنا أيضااا احلكومة على دراسااة التوجه املسااتقبلي
للربنامج.
نيكاراغوا :مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي .وجتدر اإلش ا ا ا ا ا ااارة إىل أ إطار الربجمة القطرية احلايل قد وض ا ا ا ا ا ااع
باااالشا ا ا ا ا ا ارتاك مع احلكومااة ،وإىل أ هناااك اهتماااماا كبريا باااس ا ا ا ا ا ااتعراض اإلاجنااازات اليت حققهااا الربنااامج وبتحااديااد الاادروس
املستخلصة لالسرتشاد ا يف الربجمة املشرتكة يف املستقبل .وسيتم إعداد الربنامج اجلديد اعتبارا من منتصف عام .2017
إكوادور :مت اقرتاح ه ااذا البل ااد من قب اال املكت ااب اإلقليمي .وهو يتمتع مبالم ميكن أ تس ا ا ا ا ا ااتفي ااد من زي ااادة التع اااو
مع املنظمة .وس ا اايدعم التقييم ممثل املنظمة اجلديد واحلكومة اجلديدة يف حتديد مس ا ااار التعاو يف املس ا ااتقبل يف عام 2017
خالل السنة األخرية من إطار الربامج القطرية احلايل.
مص اار :مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي .وجتدر اإلش ااارة إىل أ إطار الربجمة القطرية احلايل سا اينتهي يف مطلع
عام  2017وإىل أ عملية التشاااور مع احلكومة بشااأ إطار الربجمة القطرية قد بدأت .وساايتي التقييم أساااسااا يسااتند إليه
ممثل املنظمة املع مؤخرا لتقييم التوجه االسرتاتيجي للربنامج يف خضم هذه العملية.
أذربيجا  :مت اقرتاح هذا البلد من قبل املكتب اإلقليمي .وسا ا اايقوم هذا التقييم بتحليل النموذ اجلديد للتعاو من خالل
مكتب الشا ا ا اراكة واالتص ا ا ااال الذي أنش ا ا اائ يف البلد ،وبدعم ممثل املنظمة اجلديد واحلكومة يف حتديد التوجه االسا ا ا ارتاتيجي
املستقبلي لربنامج الشراكة.

