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تقييم إطار النتائج اإلستراتيجية في الفاو
 

يهدف إطار النتائج اإلستراتيجية في الفاو، الذي ُوضع في العام 
2013، إلى تعزيز وضع المنظمة اإلستراتيجي ومعالجة الوقائع 

المتمثلة بكون أنشطتها البرنامجية محددة على أسس تأديبية 
تشبه الصوامع المنعزلة وعدم توافق جهودها بشكل تام مع 

أولويات البرنامج القطري. إن األساس المنطقي الذي يرتكز عليه 
إطار النتائج اإلستراتيجية سليم، وتؤّكد التقييمات األخيرة على 

أهمية وجود أهداف إستراتيجية تستفيد من تفّوق الفاو التقني 
لتوجيه مشاركتها على المستوى القطري وتحقيق أهداف 

التنمية اإلستراتيجية. ينبغي على الفاو إعادة النظر في عرضها 
كمنظمة معرفية وتقنية بغية التحضير للمستوى التالي من 

التحّول الذي تتطلبه خطة العام 2030 وإصالح األمم المتحدة، 
والتكّيف مع مشهد التنمية المتغّير وزيادة القدرات الوطنية. 
ومن شأن إطار نتائج يحّدد كيف تكّمل أعمال المنظمة أعمال 

أصحاب المصلحة اآلخرين في المساهمة في إحداث تأثيرات عالية 
المستوى، أن يعزز فائدتها ألغراض اإلدارة وتعبئة الموارد وإعداد 

التقارير. وتحتاج المنظمة إلى تعديل نموذج التسليم الذي 
تعتمده للتوفيق بين جهودها المؤسسية واألولويات القطرية 

بشكل رأسي، مع برنامج يسهل الوصول إليه، وقدرات دعم تقني 
للبلدان، والتزام متجدد بإدارة البرامج. وفي ظل قيادتها الجديدة، 

تغّطي تقييمات المنظمة المواضيعية عملها في موضوع أو سياسة أو مجال عمل محدد على المستوى العالمي واإلقليمي 
والقطري. وُتجرى لتقييم مساهمات المنظمة من منظور إستراتيجي ولضمان تماشي البرامج مع تحقيق أهداف الفاو 

اإلستراتيجية. 

تقييمات الفاو
ُتجري الفاو تقييمات لمنح الدول األعضاء فهمًا متعمقًا لعملها، وأساسًا موضوعيًا لقراراتها على صعيدْي السياسات 

والعمليات على السواء. كذلك، تهدف التقييمات إلى تعزيز التعّلم ضمن نطاق المنظمة وتوفير نقطة انطالق للتخطيط 
والبرمجة، وزيادة صلتها بالبلدان، وتحديد أهدافها، وتعزيز تصميمها، وتنفيذها. عالوًة على ذلك، تشّكل التقييمات أساسًا 

لتفاعل الدول األعضاء مع برامج الفاو، بما يتماشى مع غاياتها وأهدافها اإلستراتيجية المّتفق عليها، بغية تحقيق األمن 
الغذائي للجميع. تكتسي هذه التقييمات أهمية حاسمة في تعزيز المساءلة والتعّلم، وفهم ما نقوم به بشكل صحيح وما 

نخطئ ربما في القيام به. ويتّم في هذه الوثيقة استعراض أحدث التقييمات المنجزة والجارية والمخطط لها في كل فئة. 
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تحديث التقييم: المسألة 6تشرين األول/أكتوبر 2019

أمام الفاو فرصة لتعّقب تحّولها بشكل سريع عن طريق معالجة 
حازمة للمسائل المحددة في هذا التقرير، وإعداد األرضية لتبّني 

ثقافة تنظيمية جديدة ذات توّجه إستراتيجي ترّكز على المشاركة 
القائمة على الخبرة والتنفيذ السريع. 

Source: FAO OED

في منظمة األغذية والزراعة  المترابطة  ألهداف التنمية المستدامة  األهمية النسبية

1. تقييمات المنظمة المواضعية

مكتب التقييم



  2

إستراتيجية الفاو للشراكات مع القطاع الخاص

تبّنت المنظمة إستراتيجيتها للشراكات مع القطاع الخاص 
في العام 2013 بهدف تشجيع المزيد من المشاركة من القطاع 
الخاص في برامجها وعملّياتها، وذلك ا¬ستجابًة لطلبات الدول 

األعضاء. وبينما تّم إحراز تقّدم في بناء شراكات جديدة، لم 
تستِفد المنظمة بالكامل من إمكانيات الجهود التي بذلتها في 

إطار الشراكات، على عكس العديد من وكاالت األمم المتحدة 
األخرى التي طّورت إستراتيجيات شراكة جديدة، استجابة 

للتركيز على القطاع الخاص في خطة العام 2030. وعادًة ما 
تكون شراكات الفاو مع القطاع الخاص المرتبطة بأهدافها 

اإلستراتيجية، محدودة من حيث الحجم والنطاق، ما يشير إلى 
قلة الحاالت التي تتكرر فيها النتائج أو تكون مستدامة. وتعزى 
معظم العوائق إلى عمليات المنظمة الداخلية وطريقة عملها، 

ما يكبح مشاركة القطاع الخاص. ويوصي التقييم بأن تضع 
المنظمة رؤية جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تحّدد 

تفاصيل مقارباتها، استجابًة لخطة العام 2030 واتجاهات التنمية 
الناشئة، باإلضافة إلى المجاالت 

المواضيعية ذات األولوية 
للتعاون قبل إجراء إستعراض 

نهائي لإلستراتيجية 
ومبادئها التوجيهية. كما 
يوصي بتحسين العمليات 

الداخلية في المنظمة لتحديد 
الشراكات وإدارتها، وتعزيز 

استخدام الدروس المستفادة 
من الشراكات الحالية. 

تقييم اإلستراتيجية والرؤية لعمل الفاو في مجال التغذية

لطالما خضع مجال التغذية لهيمنة المخاوف الصحية، لكن 
االنتباه تحّول اآلن نحو مقاربات ترّكز على إصالح اإلنتاج الغذائي 

واإلمدادات واالستهالك للوقاية من سوء التغذية. في هذا 
السياق، تتمتع الفاو بالوالية، والخبرة التقنية الواسعة، واألدوات، 

والمؤشرات، والوصول العالمي واإلقليمي والوطني لقيادة 
انتهاج مقاربات قائمة على األغذية في مجال التغذية. ويقّدر 

التقييم التقّدم المحَرز في تنفيذ اإلستراتيجية والرؤية لعمل 
المنظمة في مجال التغذية منذ تبّنيه في العام 2012. ويقّدم 

سبع توصيات عامة بهدف إعطاء زخم جديد لعمل الفاو في هذا 
المجال، بما في ذلك وضع إستراتيجية جديدة من شأنها تقييم 
التغييرات الرئيسية على صعيدْي السياسة واإلستراتيجية التي 

طرأت خالل فترة التقييم، وشرح دور المنظمة بشكل واضح 
ومعرفتها المتخصصة دعمًا للنظم الغذائية المراعية للتغذية.

 تقييم عمل الفاو حول الجنسين

تمثل سياسة الفاو بشأن 
المساواة بين الجنسين 

2012-2017 إطاًرا لتوجيه 
عمل المنظمة في هذا 
المجال. لقد استثمرت 

المنظمة في آليات إلضفاء 
الطابع المؤسسي على 
تعميم مراعاة المنظور 

الجنساني، وأصدرت 
مبادئ توجيهية تقنية 

ومواًدا لزيادة الوعي، 
وأقامت شراكات لتحقيق األبعاد الجنسانية في تنفيذ المشاريع، 
وخطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق نتائج على صعيد المساواة 

بين الجنسين في اإلنتاج الزراعي واإلنماء الريفي المستدامْين. 
مع ذلك، ال بّد من تحديث السياسة لتعكس التطّورات الخارجية 

وتزويدها بخطة عمل. وينبغي أن تكون المنتجات المعرفية 
أيًضا أكثر مالءمًة للقطاعات والبلدان. فمن خالل االستفادة 
من قربها من المجتمعات الريفية، يجب أن تجعل الفاو من 

نفسها شريًكا رئيسًيا في المسائل الجنسانية في المناطق 
الريفية وتقيم شراكات إستراتيجية إضافية وطويلة األجل. في 
هذا الصدد، ستتطلب معالجة الفجوات بين الجنسْين وضمان 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل فعال التزاًما قوًيا من 
جانب الموظفين من أعلى المناصب إلى أدناها. وستحتاج الدول 

األعضاء وحكوماتها إلى تعزيز التزامها تجاه المنظمة من أجل 
دعم االلتزامات في مسألة المساواة بين الجنسْين المنصوص 

عليها في خطة العام 2030 على نحو فعال. 

التقرير التجميعي للنتائج والدروس المستفادة من 
تقييمات األهداف اإلستراتيجية

بناًء على التقييمات المواضيعية التي أجراها مكتب التقييم 
في 2014-2017، يجمع التقرير التجميعي ما بين النتائج والدروس 

المستفادة من صياغة مفهوم اإلطار اإلستراتيجي المراَجع 
وتفعليه ونتائجه. ويخلص إلى أن اإلطار اإلستراتيجي هو خطوة 
مهمة وتحّولية نحو إعادة توجيه منظمة عمرها 70 عاًما وتحديد 

موقعها في مشهد إنمائي سريع التطور. لقد أوجد اإلطار 
اإلستراتيجي المراَجع طريقة جديدة متعددة التخصصات للعمل 

في الفاو، ودّمر الصوامع التقليدية، وسّلط ضوءًا جديدًا على 
الشراكات. ويقّدم التقرير التجميعي تحلياًل لتأثيرات التطّورات 

العالمية األخيرة، على غرار خطة العام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة واالتفاق بشأن تغّير المناخ وإصالح األمم المتحدة، 

لوضع اإلطار اإلستراتيجي التالي للمنظمة.

تقييمات المنظمة المواضيعية القادمة
•  تقييم عمل الفاو في مجال اإلحصاءات

•  تقييم إستراتيجيات الفاو للشراكات مع المجتمع المدني
•  تقييم مساهمة الفاو في القضاء على الجوع )هدف التنمية   

    المستدامة الثاني(

Thematic evaluation series

Evaluation of the FAO  
Strategy for Partnerships 

with the Private Sector 
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http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf

http://www.fao.org/3/my909en/my909en.pdf

http://www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf

التقييمات الجديدة 2019
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التقييم النهائي للبرنامج اإلستراتيجي العالمي  2018-2014 
للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

يضّم التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي مجموعة من 
البروتوكوالت المعيارية لتحليل وضع األمن الغذائي في بلد معين 

بناًء على المسوحات واإلحصاءات والدراسات المتوافرة. وُيصدر 
خريطة تبّين مراحل األمن الغذائي وعدد األشخاص الذين يعانون 

من انعدام األمن الغذائي في مناطق مختلفة، بناًء على التقديرات 
المجَمع عليها من أفراد مجموعة العمل التقنية الوطنية العاملين 

في إطار التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي. ويستهدف 
التصنيف تشجيع السياسات واالستجابات الفّعالة في مسألة 

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل تزويد صّناع القرارات 
بمعلومات آنية موثوقة ومتوافرة. ويرّكز التقييم النهائي للبرنامج 

اإلستراتيجي العالمي للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي 
إلى حّد كبير على كيفية استخدامه وإضفاء الطابع المؤسسي 

عليه )الملكية واالستدامة(، واألماكن التي يسَتخدم فيها. الجدير 
ذكره أنه ُيستخدم بصورة رئيسية في اتخاذ قرارات االستهداف 

ونشر القرارات المتعلقة بتمويل عمليات المساعدة اإلنسانية، على 
الصعيدْين العالمي والوطني. وعلى الرغم من أن بعض اإلنجازات 
الكبيرة قد ُتنَسب إلى البرنامج اإلستراتيجي العالمي في المرحلة 

األخيرة، ال بّد من تحديد أولويات إستراتيجية لتلبية المتطلبات 
المتزايدة للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي.  

تقييم اإلستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات   
الزراعية والريفية

تمّثل اإلستراتيجية العالمية الجهد األكبر على اإلطالق لتحسين 
اإلحصاءات الزراعية والريفية في البلدان النامية، وبناء القدرات، 

وتسليط الضوء على اإلحصاءات الزراعية والريفية في أفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادئ من خالل البحث والتدريب والمساعدة التقنية. 
وعلى المستوى العملي، اضطلعت بدور فعال في دمج النظم 

المحلية واإلقليمية في النظم الوطنية ونتج عن مشاركة مكتب الفاو 
اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ فوائد عدة، منها تعزيز الروابط 

بين أنشطة البرنامج وعمل المنظمة التشريعي ومواءمة معرفة 
المنظمة العالمية مع السياق المحلي. مع ذلك، ال يزال البرنامج غير 

معروف إلى حّد كبير خارج نطاق أصحاب المصلحة األساسيين. وفي 
المرحلة التالية، يوصي التقييم بتحّول إستراتيجي من توليد البيانات 

إلى استخدامها، ال سّيما من جانب صّناع السياسات، ومن الزراعة 
الصرفة إلى الترابط بين الزراعة والتنمية الريفية.. 

التقييم النهائي لمشروع »زيادة األغذية األسرية وتأمين 
الدخل واألمن التغذوي من خالل التسويق لقطاع حيواني 

متكامل ومستدام لصغار المزارعين في زيمبابوي«

في تسعينيات القرن الماضي، كانت زيمبابوي تتمتع باقتصاد 
متين قائم على الزراعة، حيث حّققت اكتفاًء ذاتًيا على صعيد 

إنتاج األغذية مع فائض للتصدير. مع ذلك، ومنذ العام 2000، تتسّبب 
تغّيرات السياسة باضطرابات 

في األنشطة الزراعية التجارية، 
ما يؤدي إلى تراجع االستثمار 
الزراعي. وحتى اآلن، يكسب 

حوالي 70 في المئة من سكان 
زيمبابوي مصدر رزقهم الرئيسي 

من زراعة المحاصيل و/أو تربية 
الماشية. وجاء تدّخل الفاو في 

الوقت المناسب لدعم وضع 
سياسة تمكينية، وإنشاء 

بيئة إنتاجية لتربية المواشي، 
وتحسين سالمة المواشي 

واستدامة الدخل، وتعزيز قدرة 
صغار المزارعين على الصمود 

أمام الصدمات. واستفاد 
المشروع من المعرفة والخبرات المحلية للمتقدمين المشتركين 

بطلبات المشاركة في المشروع الذي تّم تأجيله بسبب االفتقار 
إلى األدوات المالية المناسبة. رغم ذلك، أظهر هذا المشروع عموًما 

إمكانية لتحويل اإلنتاج الحيواني المخّصص للمعيشة إلى إنتاج 
موّجه نحو السوق على مستوى األسر. وتمّيز بالمرونة الكافية 
للتعامل مع مشاكل اإلنتاج الملّحة في الميادين التي شملها، 

مثل معّدل الوفيات بين الماشية بسبب المرض ونقص المياه. .  

التقييم النهائي لمشروع »بناء المناعة واالعتماد على 
الذات لمربي الماشية من خالل تحسين السيطرة على مرض 

الحمى القالعية واألمراض الحيوانية األخرى العابرة للحدود في 
أفغانستان«

تلعب المواشي دوًرا رئيسًيا في أفغانستان، حيث تعّزز التغذية 
وتوّفر سبل العيش. ويطرح تفشي األمراض الحيوانية، مثل مرض 
الحمى القالعية وطاعون المجترات الصغيرة، تهديدًا مستمرًا أمام 
تحسين التغذية ومداخيل المزارعين. يهدف مشروع »بناء المناعة 

واالعتماد على الذات لمربي الماشية من خالل تحسين السيطرة 
على مرض الحمى القالعية واألمراض الحيوانية األخرى العابرة 

للحدود« إلى تقديم المساعدة على المستوى المركزي واإلقليمي 
والمجتمعي لتعزيز األمن الغذائي من خالل تحسين الرعاية الصحية 
للماشية في المزارع. وتوّصل التقييم إلى أنه تّم إحراز تقّدم جّيد في 
تحسين صحة الحيوانات ومكافحة األمراض. وتجاوز المشروع أهداف 
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http://www.fao.org/3/ca4159en/ca4159en.pdf

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Final Evaluation of the Project 
“Increased Household Food, 

Income and Nutrition Security 
through Commercialization of 
an Integrated and Sustainable 

Smallholder Livestock 
Sector in Zimbabwe” 

2. تقييمات المشاريع/البرامج تقييمات المشاريع/البرامج

http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf

http://www.fao.org/3/CA2612EN/ca2612en.pdf

ل من موارد خارجة عن الميزانية أو من مجموعات من البرامج و  هذه التقيمات تستعرض البرامج و المشاريع الفردية التي تموَّ
المشاريع ذات اهمية خاصة - و تدعم عملية صنع القرار في المشاريع المستقبلية.
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التقييم النهائي لمشروع »زيادة األغذية األسرية وتأمين تقييم 
مشروع التكّيف مع تغّير المناخ من أجل »الحّد من تدهور 

األراضي في مستجمعات المياه الصغيرة الهشة الموجودة في 
بلديتْي تكسيستيبيكي وكانديالريا دي ال فرونتيرا«

أّثرت أنماط تغّير المناخ 
والظواهر المناخية القصوى 
وتدهور األراضي سلًبا على 

اإلنتاج الزراعي ووسائل 
كسب الرزق في المناطق 

الريفية في السلفادور. 
وتأثُّر المورد الرئيسي 

للمياه في البالد التي تقع 
في الممّر الجاف ألميركا 

الوسطى، بزيادة الجفاف. 
ولمواجهة هذه التحديات، 
قام مشروع«مرفق البيئة 
العالمية« بدعم األنشطة 

في البلديات في مقاطعة 
سانتا آنا لتعزيز اإلدارة 

المتكاملة للموارد الطبيعية واعتماد نظم إنتاج تتمّتع بقدرة 
أكبر على الصمود على المستوى المحلي.. وقد نجحت أساليب 

اإلدارة وممارساتها المطّبقة من خالل التنسيق بين المؤسسات 
ومشاركة صغار المزارعين.. مع ذلك، على الرغم من تحسين جودة 

المياه وتوافرها والوصول اآلمن إلى أنشطة كسب الدخل، تبقى 
األسر ضعيفة.. وهنا، تبرز حاجة إلى توحيد آليات االستجابة المحلية 

للظواهر المناخية القصوى.. 

تقييم منتصف المدة لبرنامج »إنفاذ القوانين واإلدارة الرشيدة 
والتجارة في قطاع الغابات« - المرحلة الثالثة

يدعم برنامج الفاو واالتحاد األوروبي«إلنفاذ القوانين واإلدارة 
الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات األجهزة الحكومية، والمنظمات 

غير الحكومية، واتحادات القطاع الخاص في العمل سوًيا لتعزيز 
اإلصالحات القانونية والتجارية في البلدان المنتجة لألخشاب، بهدف 

زيادة التجارة المشروعة في هذا القطاع. وبلغ البرنامج، الذي بدأ 
في العام 2008، منتصف الطريق حالًيا وبات في مرحلته الثالثة 

من التمويل، ويشمل 24 دولة عبر إفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية 
وُيظهر تقييم للمرحلة الثالثة أنه على الرغم من التحّوالت الكبرى 

في أسواق األخشاب وتدفقاتها، يبقى البرنامج على اتصال 
وثيق للغاية بأهداف اإلدارة الرشيدة للغابات على المستويْين 
الوطني واإلقليمي، وأولويات التجارة الوطنية، وطلب السوق. 
كما أنه يتماشى إلى حّد كبير مع غايات المانحين وأهدافهم، 

وبخاصٍة خطة عمل االتحاد األوروبي وإنفاذ القوانين واإلدارة 
الرشيدة والتجارة في قطاع الغابات، وأهداف الفاو اإلستراتيجية..
حّقق البرنامج نتائج مهمة على المستوى القطري، إذ منح صوًتا 

للجهات الفاعلة من غير الدول، وعّزز القدرات والمهارات واإلصالحات 
السياسية والقانونية والتنظيمية، وحّسن الشفافية واإلفصاح، 

ودعم التحسينات في مشروعية تجارة األخشاب. 

Final evaluation of the project 
“Climate Change Adaptation 
to Reduce Land Degradation 
in Fragile Micro-Watersheds 
located in the Municipalities 

of Texistepeque and 
Candelaria de la Frontera”

Project evaluation series

  4

التطعيم األساسية، وذلك بفضل تعاونه الوثيق مع القطاع الخاص 
والمنظمات غير الحكومية. وتحّسنت المهارات المحلية في علم 

األوبئة، رغم أنها تبقى محدودة. وال تزال المهارات التحليلية حاجة 
بالغة األهمية، كذلك الحال بالنسبة إلى تحسين تلقي بيانات 

التفشي ومراقبة األمراض. أما مكمن الضعف الرئيسي للمشروع 
فتمّثل بافتقاره إلى االستدامة، في ظل غياب خطة خروج واضحة. 

ويوصي التقييم بمتابعة فورية للمشروع. 
http://www.fao.org/3/ca4992en/ca4992en.pdf

http://www.fao.org/3/I8755EN/i8755en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca5009en/ca5009en.pdf

http://www.fao.org/3/ca5189en/ca5189en.pdf

التقييم النهائي لمشروع »دمج المرونة المناخية في اإلنتاج 
الزراعي لتحقيق األمن الغذائي في المناطق الريفية في مالي«

أّثرت أنماط تغّير المناخ والظواهر المناخية القصوى وتدهور 
األراضي سلًبا على اإلنتاج الزراعي ووسائل كسب الرزق في 

المناطق الريفية في السلفادور. وتأثُّر المورد الرئيسي للمياه في 
البالد التي تقع في الممّر الجاف ألميركا الوسطى، بزيادة الجفاف. 

ولمواجهة هذه التحديات، قام مشروع«مرفق البيئة العالمية« 
بدعم األنشطة في البلديات في مقاطعة سانتا آنا لتعزيز اإلدارة 

المتكاملة للموارد الطبيعية واعتماد نظم إنتاج تتمّتع بقدرة 
أكبر على الصمود على المستوى المحلي.. وقد نجحت أساليب 

اإلدارة وممارساتها المطّبقة من خالل التنسيق بين المؤسسات 
ومشاركة صغار المزارعين.. مع ذلك، على الرغم من تحسين جودة 

المياه وتوافرها والوصول اآلمن إلى أنشطة كسب الدخل، تبقى 
األسر ضعيفة.. وهنا، تبرز حاجة إلى توحيد آليات االستجابة المحلية 

للظواهر المناخية القصوى.. 
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التقييم النهائي لمشروع«»إدارة الموارد الطبيعية في 
شمبوراسو«

يهدف مشروع«إدارة الموارد الطبيعية في شمبوراسو إلى الحفاظ 
على النظام البيئي للبارامو في جبال األنديز والتحّكم به على نحو 
مستدام، وهو يؤدي وظائف بيئية مهمة، مثل إنتاج الماء والتقاط 

ثاني أكسيد الكربون.. وبفضل المعرفة التقليدية للمجتمعات 
األصلية في المنطقة، تّم الحفاظ على مجموعة واسعة من 

المحاصيل المحلية. وكانت إنجازات المشروع مهمة وهي زيادة 
الوعي البيئي بشأن الحفاظ على الموارد المائية؛ وضع قوانين 

تنظيمية لتنفيذ آليات التعويض للخدمات البيئية لتحسين إدارة 
الموارد الطبيعية؛ تشجيع الموافقة على التشريعات على مستوى 

األقاليم والمقاطعات لحماية التنّوع البيولوجي، وتخزين مياه الري 
واالستخدام األمثل لها عن 

طريق إنشاء لجان لإلشراف على 
الري والمياه لالستهالك البشري. 

وينبغي أن تستمر المشاريع 
المستقبلية في دعم الحكومات 

الوطنية والمحلية في الحفاظ 
على التنّوع البيولوجي 

المستوطن،)بما في ذلك التنوع 
البيولوجي الزراعي،(وتنفيذ 
نظام معلومات حول وضع 

التنوع البيولوجي في محمية 
شمبوراسو

التقييم النهائي لمشروع »إستصالح األراضي وإدارة المراعي 
في نظم اإلنتاج الزراعي الرعوي لصغار المزارعين في جنوب 

غرب أنغوال«

في جنوب غرب أنغوال، قّلصت 
آثار تغّير المناخ غطاء التربة 

وزادت من تآكلها. بهدف 
مواجهة هذه التحديات، 
دعَم مشروع««إستصالح 

األراضي وإدارة المراعي في 
نظم اإلنتاج الزراعي الرعوي 
لصغار المزارعين في جنوب 

غرب أنغوال« األنشطة الرامية 
إلى تعزيز القدرات وزيادة 

المعرفة للتخطيط القائم 
على المشاركة في تعميم 

إدارة األراضي. وأّدى المشروع 
إلى العديد من النتائج على المستوى المؤسسي وزاد الوعي 

في المجتمعات وعّزز قدراتها بشأن النظم الزراعية المستدامة.. 
وعلى الرغم من وجود دليل على تحّسن مستوى المعيشة لدى 
المستفيدين، يبقى تحقيق المشروع للهدف البيئي مرضًيا إلى 

حّد ما نظًرا إلى أن إستصالح المراعي يستغرق وقًتا طوياًل لُيحدث 
تأثيًرا. وفي المرحلة التالية، ولرؤية هذا التأثير، ال بّد من وضع 

إستراتيجية مكّرسة الستدامة النتائج من بداية المشروع، باإلضافة 
إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية لتوليد 

المعرفة الوطنية واإلقليمية

5 

http://www.fao.org/3/
CA3373EN/ca3373en.pdfhttp://www.fao.org/3/CA2863EN/ca2863en.pdf

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Final Evaluation  
of the Project: 

“Management of 
Chimborazo’s Natural 

Resources”  

 

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

November 2018

Final Evaluation of the Project 
“Land Rehabilitation and 

Rangelands Management in 
Smallholders Agro-pastoral 

Production Systems in South 
Western Angola (RETESA)”
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التقييم النهائي لمشروع »اإلدارة الالمركزية في استخدام 
اإلمدادات والمياه في حوض صنعاء لضمان استدامة الموارد 

المائية وسبل المعيشة الريفية«

يهدف مشروع »اإلدارة الالمركزية في استخدام اإلمدادات والمياه 
في حوض صنعاء لضمان استدامة الموارد المائية وسبل 

المعيشة الريفية« إلى تعزيز األمن الغذائي بين أسر المزارعين 
والحّد من نضوب المياه الجوفية في أربعة من األحواض الفرعية 
االثنْين والعشرين لحوض صنعاء. في هذا السياق، أّدى اعتماد 

أنظمة الري الحديثة، وإدخال ممارسات ذكية مناخًيا إلى زراعة 
المحاصيل، ودعم المزارعين في التحّول نحو المحاصيل النقدية 

البديلة إلى تحسين إنتاجية المزارعين ومداخيلهم وقدرتهم 
على الصمود في ظل الحّد من استخراج المياه الجوفية. وتّم 

إدخال النساء إلى هيكليات اإلدارة وعمليات اتخاذ القرارات. وقد 
دعم المشروع إنشاء جمعيات لمستخدمي المياه شّكلت جزًءا 

أساسيًا في تطبيق مبدأ الالمركزية في تنظيم استخدام المياه 
الجوفية. ولضمان التقّدم المستمر والنتائج اإليجابية في إدارة 

الموارد المائية في اليمن، ينبغي على أجهزة الدعم الحكومية 
والخارجية تنفيذ نهج متكامل في حوض صنعاء بأكمله.. ومن 

الضروري إعطاء األولوية لتحسين تحليل البيانات المتعلقة بالمناخ 
والمقاربات المقترحة ألنشطة التخفيف والتكّيف في مشاريع المياه 

الجوفية وسبل العيش المستقبلية.

•  »المساعدة على إنعاش االقتصاد الزراعي وتنميته في     
     المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية في باكستان« 

•  »تنمية القدرات لنظم االبتكار الزراعي«
•  »اإلدارة المتكاملة للنظام البيئي في خليج إيال غراندي« 

)مشروع        ( 

•  »اإلدارة المتكاملة ألشجار المانغروف واألراضي الرطبة       
     المرتبطة بها والنظم البيئية للغابات الساحلية    

     في جمهورية الكونغو«
•  »تنمية المنطقة المحمية العابرة للحدود التي تربط محميات  

     الغابات والمناطق المحمية في غانا وساحل العاج«

•  دعم قرار تعميم إدارة األراضي المستدامة وتوسيع نطاقها«

http://www.fao.org/3/CA2874EN/ca2874en.pdf

http://www.fao.org/3/CA2361EN/ca2361en.pdf 

      تقييمات أخرى لمشاريع متعلقة بهدفْي 
التنمية المستدامة  الثاني والخامس عشر

      تقييمات المشاريع القادمة

BIG
http://www.fao.org/3/ca4806en/ca4806en.pdf

http://www.fao.org/3/ca4853fr/ca4853fr.pdf

•  “ضمان حقوق الحيازة للمجتمعات المعتمدة على    
     القطاع الغابوي”

•  “ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام   
     المستدام له في بلدية هوانغشان”

•  “ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام   
     المستدام له في منطقة بحيرة دونغتنغ     

     المحمية في الصين”
•  “التقييم النهائي لمركز المعارف الرعوي في الفاو”

•  “دعم قرار تعميم إدارة األراضي المستدامة وتوسيع نطاقها”
•  “منع مبيدات اآلفات العضوية الثابتة ومبيدات اآلفات   

     المتقادمة في إريتريا والتخلص منها”
•  “التخلص من مبيدات اآلفات المتقادمة بما فيها مبيدات   

     اآلفات العضوية الثابتة، وتشجيع البدائل، وتعزيز      
     إدارة المبيدات في منطقة الكاريبي”

•  “التخلص من مبيدات اآلفات العضوية الثابتة ومبيدات اآلفات  
     المتقادمة في موزامبيق”

•  “مشروع إيضاحي إلزالة التلوث من التربة الملوثة بفعل   
     مبيدات اآلفات العضوية الثابتة باستخدام طرق المعالجة   

     غير الحرارية”
•  “اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية ذات التنوع   

     البيولوجي الكبير في اإلكوادور القارية”
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تقييم مساهمة الفاو في بناء القدرة على الصمود أمام الجفاف 
الناجم عن ظاهرة النينيو في الجنوب األفريقي )2017-2016(

خالل الموسم الزراعي 2015-2016، عانى الجنوب األفريقي من جفاف 
شديد بسبب أحد أقصى ظواهر النينيو منذ 50 عاًما. وفي ظل 
اعتماد 70 بالمئة من السكان على الزراعة، ضربت هذه الظاهرة 

األمن الغذائي والمداخيل المتأتية من المحاصيل والمواشي. 
ففّعلت الفاو سياسة االستجابة المفاجئة لدعم الجهود الحكومية 

بهدف إعادة بناء سبل المعيشة الزراعية وتقويتها، واستعادة 
اإلنتاج الزراعي والمداخيل واألصول، وزيادة فرص حصول األسر على 

األطعمة المغذية. وترجمت الفرق القطرية التابعة للفاو الخطة 
اإلقليمية على األرض من خالل تصميم حزم تدّخالت مالئمة. لكن، 

في حين أن تنبيهات األرصاد الجوية واإلنذارات المبكرة جاءت 
في الوقت المناسب، عجرت عن الحّث على اتخاذ إجراءات مبكرة. 

لذلك، يدعو التقييم المنظمة إلى الشروع في نهج منّظم لرسم 
البرامج التكّيفية، وإجراء تحليل متعّمق للعوامل التي أبطأت 

عملية التسليم في الجنوب األفريقي، وتوسيع نطاق استهداف 
المجموعات المختلفة، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين الذين 
يعانون من درجات مختلفة من الضعف، وتعزيز جهود التعّلم 

وتبادل المعلومات والترويج في جميع البلدان. 

التقييم المشترك بين الفاو/برنامج األغذية العالمي لمشروع 
»دعم قدرة الفئات السكانية الضعيفة على الصمود في  

شمال مالي«

في السنوات األخيرة، عانى 
سكان مالي، ال سّيما أولئك 

الذين يعيشون في المناطق 
الشمالية، من عواقب الصراع 

المسّلح الذي أّثر على النسيج 
االجتماعي-االقتصادي للبالد 

وتماسكها االجتماعي. ولجعل 
األنشطة الزراعية الحرجية 

الرعوية في المجتمعات 
المستضعفة في شمال مالي 
أقوى على الصمود بين عامْي 

2015 و2018، نّفذت الفاو وبرنامج 
األغذية العالمي برنامًجا 

مشترًكا. وُيظهر التقييم 
المشترك لهذا البرنامج أن التدّخل ساهم في تحسين اإلنتاج 

الزراعي والحيواني، وأدخل منتجات جديدة إلى النظام الغذائي 
لألسر المستفيدة، وساعد على توليد المداخيل، وحماية األصول، 

ُيجري مكتب التقييم أيضًا تقييمات للمواضيع وللمجموعات ترّكز على عمل المنظمة في مجال المرونة والترابط بين العمل 
اإلنساني والتنمية والسالم. وتنشأ حافظة التقييمات هذه من كّم هائل من المشاريع في إطار تمويل البرنامج اإلستراتيجي 

الخامس والحاجة إلى تغطيتها بشكل أكبر على مستوى اإلستراتيجية والبرامج من أجل استخالص الدروس وتحسين اإلجراءات. 
وتتطلب هذه الحافظة اهتماًما خاًصا ألنها تتخطى الفجوة بين العمل اإلنساني والتنمية حيث تعمل في إطار شراكات وتسعى 
إلى الوصول إلى العديد من الوكاالت والشركاء اآلخرين في القطاع اإلنساني. ويتم تمويل هذه الحافظة بالكامل من مخصصات 

الصندوق االستئماني الخاص بالتقييمات. 

Évaluation conjointe  
FAO/PAM du projet  

« Appui à la résilience des 
populations vulnérables 

au nord du Mali »

Série évaluation de projet

3. تقييمات القدرة على الصمود 

@
FA

O
/R

o
d

n
ey

 L
u

n
d

u
ka

التقييمات الجديدة 2019



  8

http://www.fao.org/3/ca5186fr/ca5186fr.pdf (FR)http://www.fao.org/3/ca4005fr/ca4005fr.pdf (FR)

وتلبية االحتياجات األساسية، واالستثمار في سبل معيشية 
جديدة. وتسير كل هذه الجهود إلى حّد ما باتجاه ضمان االستثمار 

وتخفيف حدة الصراع. ويشير التقييم إلى أنه في بعض مجاالت 
األنشطة أو جوانبها، تدّخلت الوكالتان بشكل منفصل، ما قّلل 

من تأثير التدّخل. 

Décembre 2018 

Évaluation finale de la Phase II 
(2014-2017) du Programme 

EMPRES/Composante Criquet 
pèlerin en région occidentale  

(EMPRES-RO)
 

BUREAU DE L’ÉVALUATION

Série Évaluation de projet

المرحلة الثانية )2014-2017( في برنامج نظام إمبريس:  
مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية )إمبريس - 

المنطقة الغربية(

في العام 2017، طلبت هيئة 
مكافحة الجراد الصحراوي 

في المنطقة الغربية التابعة 
لمنظمة الفاو إجراء تقييم 
مستقل للجراد الصحراوي 

وهو عنصر في برنامج الفاو 
للوقاية من اآلفات واألمراض 
الحيوانية والنباتية العابرة 
للحدود في حاالت الطوارئ 

)إمبريس(. ومن بين األهداف 
الرئيسية، يرد تقييم قدرة 

بلدان غرب أفريقيا على 
تحّمل مسؤولية الحفاظ على 

أنشطة المراقبة والمكافحة 
بعد المرحلة الثانية من البرنامج. وخلص التقييم، الذي طال 

خمسة بلدان، إلى أن نظام إمبريس ساهم بال شك في استدامة 
معالجة موضوع الجراد في المنطقة. ومن جملة أمور أخرى، ظهر 
ازدياد ملحوظ في مدفوعات الدول األعضاء إلى صندوق الهيئة 

االستئماني. وتّم البدء باستخدام أدوات اإلدارة لمؤازرة عمل وحدات 
مكافحة الجراد الوطنية، إلى جانب المزيد من شبكات الموظفين 

•  تقييم مشروع تعزيز اإلنتاج الزراعي من خالل تحسين  نظام   
    الري وتعزيز القدرات المؤسسية     

)                                        (    
•  تقييم استجابة الفاو لألزمة في حوض بحيرة تشاد   

)2018-2015(    
•  تقييم مساهمة الفاو في الجمهورية العربية السورية

•  الحّد من ضعف السبل المعيشية الزراعية من خالل نهج   
    صناديق المرونة )                                         (     

    في منطقة الساحل
•  إستعراض تدّخل المنظمة المفاجئ في اليمن 

•  التقرير التجميعي لتقييمات الترابط بين العمل اإلنساني   
    والتنمية والسالم

•  برنامج تهديدات األوبئة المستجدة الثاني )2019-2014(
•  تقييم مواضيعي لصندوق بناء السالم

•  تقييم مواضيعي لبرامج الفاو ونتائجها باستخدام نهج   
    صناديق المرونة )                                         (

•  تقييم مواضيعي لبرامج الفاو للتحويل النقدي،    
    وسياساته ونتائجه

•  تقييم البرنامج القطري في أفغانستان 
•  جنوب السودان - تقييم برنامج المرونة 

والوحدات. كذلك أنشئ صندوق إقليمي إلدارة مخاطر الجراد، 
باإلضافة إلى قوة تدّخل في المنطقة الغربية. مع ذلك، يبقى 

من الضروري بذل جهود إضافية لتطوير تكنولوجيات جديدة 
وتطبيقها، وإلجراء البحوث التشغيلية حول أساليب المكافحة 

البديلة وتأثيرات تغّير المناخ على ديناميات الجراد. 

      تقييمات المرونة القادمة

OSRO/AFG/502/JCA

Caisses de Resilience

Caisses de Resilience
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de los programas en los países

 Evaluación del Programa de FAO en 

México 
2013–2018
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تقييم برنامج الفاو في المكسيك، 2018-2013

اعتبارًا من العام 2016، كان 62.4 في المئة من سكان الريف في 
المكسيك يعيشون في الفقر، بينما 21 في المئة منهم يعيشون 

في فقر مدقع. إن الحرمان من الغذاء وانعدام فرص الحصول 
عليه واضحان على وجه الخصوص في جنوب البالد، في خمس 

من بين اثنْين وثالثين والية مكسيكية. هذه المناطق ريفية في 
األغلب وتحتّل فيها الزراعة حصة كبرى في االقتصاد،)ال سيما واليات 

مكسيكو وتشياباس وفيراكروز، والتي تسجل أكبر العمليات 
الزراعية والحيوانية والحرجية في البالد. وتعاني المكسيك أيًضا من 

ظواهر مناخية تؤّثر على جزء كبير من أراضيها وقطاعها الزراعي. 
شمل عمل الفاو كافة المجاالت ذات األولوية للتنمية المتفق عليها 
مع حكومة المكسيك: تحسين األمن الغذائي والتغذوي، وتنمية 

قطاعات الزراعة وصيد األسماك وتربية المائيات، وإدارة الموارد 
الطبيعية والحفاظ عليها. وحّدد التقييم المجاالت التي يمكن أن 
تحّسن فيها المنظمة من جهودها لتطوير المناطق الريفية في 

المكسيك بشكل أكثر فعالية.

تقييم مساهمة الفاو في جمهورية تيمور الشرقية 
الديمقراطية، 2018-2013

تضّرر الجزء األكبر من البنية 
التحتية االقتصادية في تيمور 

الشرقية جّراء عقود من 
الصراعات.. وعلى الرغم من أن 

تنميتها ال تزال أمًرا بالغ األهمية  
لتمكين النمو االقتصادي 

وتقديم الخدمات ذات األولوية، 
تبقى الزراعة القطاع االقتصادي 

الرئيسي في البالد. فهو يشّغل 
أكثر من 90 في المئة من األسر 
ويمّثل حوالى 20 في المئة من 

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي. وأفضل ما توصف 
به الزراعة في البالد هو أنها 

أسرية صغيرة النطاق، لكن الظروف البيئية والممارسات الزراعية غير 
المناسبة ال يزاالن يفاقمان ضعف هذا القطاع في تيمور الشرقية التي 
تسجل ثالث أعلى معدالت التقّزم في العالم. ساعدت الفاو في إعادة 

تهدف تقييمات البرامج القطرية إلى تحديد الدروس المستفادة وتقديم توصيات بشأن كيفية توجيه برامج الفاو بشكل أفضل 
على المستوى القطري لجعلها أقرب إلى احتياجات البلد المعني وتعزيز تأثير جهود المنظمة لمساعدة الدول األعضاء في تحقيق 

أهدافها العالمية. وعادًة ما تتّم تقييمات البرامج القطرية في السنة األخيرة من إطارالبرامج القطرية، وذلك لتحسين استخدام 
النتائج والتوصيات في دورة التخطيط التالية. 

4. تقييمات البرامج القطرية 

المنجزة في 2015-2018المنجزة في 2019  الجارية المخطط لها مبدئيًا للعام 2020 

التقييمات الجديدة 2019



تنظيم  هيئة التنسيق المتعددة القطاعات )                             ( 
التي تدعم التصدي الوطني لسوء التغذية، ما مّكنها من 

استعادة دور ناشط في معالجة مسألة األمن الغذائي والتغذوي. 
ويبقى التحدي متجسدًا بطبيعة محّركات سوء التغذية المعقدة 

والمتعددة األوجه. وبدعم من المنظمة، ينبغي أن تّتبع                             
                              أساًسا قانونًيا )قانوًنا تنظيمًيا( لتمسك بزمام 

القيادة والتخصيص المالي والسلطة التنفيذية. 
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تقييم تمركز برنامج الفاو في بوروندي ومساهماته، 2018-2012

يعيش حوالي 65 في المئة من 
سكان بوروندي تحت خط الفقر، 
ويحتلون المرتبة 184 على دليل 

التنمية البشرية التابع للبنك 
الدولي الذي يضم 188 دولة 

في العام 2016. وفي أعقاب حرب 
أهلية طويلة، تعاني بوروندي 

من مستويات عالية من انعدام 
األمن الغذائي والتغذوي وإطار 
د  اجتماعي هٍش. وتسّبب تجدُّ

االضطرابات منذ االنتخابات 
الرئاسية المثيرة للجدل في 

العام 2015 في نزوح كثيف 
للسكان، وتعليق الكثير من 

المساعدات الدولية، وتفاقم الوضع االقتصادي المترّدي أساسًا. وتّم 
رسم إطار البرمجة القطرية للفاو لعام 2011 ليكون بمثابة استجابة ما 
بعد األزمات، لكنه كان ال بّد من تحّوله إلى عمليات طوارئ. بالنسبة 

إلى بوروندي، أشار التقييم إلى تحّول حديث نحو مشاريع متوسطة 
األجل، لكن البالد ستحقق فائدة أكبر من البرامج الموّجهة نحو 

المرونة لسّد الفجوة بين إدارة األزمات والتنمية. ويقدم إطار البرمجة 
القطرية الجديد فرصة لتعزيز التماسك بين التدخالت وتحقيق 

توازن أفضل بين العمل الميداني والدعم المؤسسي. وينبغي أن 
تتواصل الفاو مع حكومة بوروندي والشركاء التقنيين والماليين 

لضمان أن تكون الزراعة، التي تشّكل مصدر الدخل الرئيسي للبالد، 
أولوية أساسية. 

تقييم تمركز برنامج الفاو ومساهماته في كوبا، 2018-2013

كوبا بلد حضري في معظمه 
ويسّجل درجات عالية في 
مؤشرات التنمية البشرية 

ويلّبي األهداف اإلنمائية 
لأللفية. مع ذلك، تسببت 

عدة عوامل، بما فيها 
األعاصير والجفاف، بالحّد 
من فرص الحصول على 
غذاء آمن وعالي الجودة. 

وأعيقت اإلنتاجية الزراعية 
بفعل العوامل الداخلية 
والديناميات االقتصادية 

الدولية، ما يعني أن 70 في 
المئة من المنتجات الغذائية 
المستهلكة مستوردة. وقد 

عّزز برنامج الفاو التحّسنات 
في اإلنتاج المستدام لألغذية والبذور واألعالف الحيوانية، وكذلك في 
التكّيف مع تغّير المناخ واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ودعم 

عملية وضع السياسة العامة من خالل برنامج »تأثير األمن الغذائي 
والتغذوي والمرونة واالستدامة والتحّول«)           (  بين الفاو واالتحاد 

األوروبي، وسّهل وصول وزارتْي الزراعة وصناعة األغذية إلى الصناديق 
البيئية العالمية وساهم في النقلة النوعية في نموذج كوبا الزراعي. 

وفي السنوات األخيرة، رفعت المنظمة مستوى حوارها مع األجهزة 
الحكومية والجهات المانحة، وزادت من تنّوع الجهات الفاعلة التي 

تنّسق معها، وعّززت حجم بنك المشاريع الوطني من خالل تعبئة 
الموارد الخارجية. 

تقييم عمل مكتب الفاو دون اإلقليمي ألميركا الوسطى  
 2017-2012

في ظل بلوغ عدد سكانها حوالي 200 مليون نسمة، تسّجل أميركا 
الوسطى مستويات فقر تتجاوز معدل أميركا الالتينية والكاريبي 
مًعا، ومستوياتها أعلى أيضًا بالنسبة إلى انعدام األمن الغذائي 

)10.3 في المئة( مقارنًة بأميركا الجنوبية )7 في المئة(. وُتعّد الزراعة 
محوًرا رئيسًيا للتنمية االقتصادية )البّن، وقصب السكر، والكاكاو 

، والفواكه، والماشية( وهي شديدة التأّثر بتغّير المناخ. هذا 
وتتعرض نيكاراغوا، وغواتيماال، وهندوراس، والسلفادور، على وجه 

الخصوص، لموجات جفاف طويلة تهّدد األمن الغذائي. يقّدم مكتب 
الفاو دون اإلقليمي ألميركا الوسطى الدعم التقني ويوِجد أوجه 
تآزر مع المبادرات دون اإلقليمية واإلقليمية األخرى. وقد مّكن من 

تحقيق تحّسن ملحوظ في اإلدارة المستدامة للغابات، وعّزز المرونة 
المناخية، وشّجع مقاربات متعلقة بالشعوب األصلية والتكافؤ بين 

الجنسْين. كما دعم الحوار السياسي حول مواضيع مثل األمن 
الغذائي والزراعة األسرية. ويوصي التقييم بتشجيع رؤية برنامجية 
دون إقليمية بالتعاون مع ممثلي البلدان. ومن الممكن تحسين 

التنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، وثمة مجال لزيادة التعاون 
في ما بين بلدان الجنوب. 

FIRST
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تقييم مساهمة الفاو في جورجيا

تنتمي جورجيا إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، 
ويعمل 39 في المئة من سكانها الناشطين اقتصادًيا في الزراعة. 
غير أن إمكانات الزراعة مقيدة بفعل اإلنتاجية المنخفضة والتنمية 

غير الكافية لخدمات اإلرشاد في البالد. وتماشيًا مع أولويات التنمية 
الوطنية لجورجيا، أسدى برنامج الفاو المشورة التقنية وفي 

مجال السياسات ذات الصلة منذ العام 2016، ما ساهم في تطوير 
اإلستراتيجيات الوطنية، واألطر المؤسسية، والسياسات والخطط 

يمكنك مشاهدة فيديو تمهيدي قصير من إعداد مكتب التقييم لغرض التدريب الداخلي هنا.

ذات الصلة. كما اضطلعت المنظمة بدور قيادي في منابر 
التنسيق الوطنية بشأن األغذية والزراعة؛ مع ذلك، ينبغي أن ترّكز 

البرامج المستقبلية على دعم التنفيذ العملي وتعزيز اإلنجازات. 
ويوصي التقييم أيضًا الفاو بدمج إستراتيجيتْين واضحتْين 

لالستدامة والخروج، وبناء مشاركتها على أساس معالجة المخاطر 
المحتملة في القطاع الزراعي. 

أنشطة أخرى

دليل مكتب التقييم لتقييم المشاريع في المكاتب الالمركزية: تخطيط تقييمات المشاريع وإجرائها 
ضمن نطاق مسؤولية القّيمين على الميزانيات

في العام 2019، نشر مكتب التقييم دلياًل جديًدا لتقديم اإلرشادات بشأن التخطيط لتقييمات مشاريع الفاو 
وبرامجها، وصياغتها، وإجرائها. ويستهدف الدليل بصورة رئيسية موظفي الفاو في المقر الرئيسي والمكاتب 

الالمركزية الذين ينّفذون عمليات التقييم بأسلوب خاص مع تلّقي التوجيه التقني والدعم والمساندة من مكتب 
التقييم، والمسؤولين عن صياغة مشاريع المنظمة والقّيمين على الميزانيات، وموظفي االتصال الذين يحتاجون 

إلى معلومات عن عمليات تقييم المشاريع ومبادئه.
ويحّدد الدليل الخطوات الرئيسية لعمليات تقييم المشاريع، بدًءا من مرحلة صياغة التقييم وصوًلا إلى إنجاز 

العملية. ويّميز بين التقييمات التي يديرها مكتب التقييم وتلك التي تتّم ضمن نطاق مسؤولية القّيمين على 
الميزانيات ويوضح األدوار والمسؤوليات المرتبطة بهما.

جماعة ممارسي التقييم

في العام 2019، نشر مكتب التقييم دلياًل جديًدا لتقديم اإلرشادات بشأن التخطيط لتقييمات مشاريع الفاو 
وبرامجها، وصياغتها، وإجرائها. ويستهدف الدليل بصورة رئيسية موظفي الفاو في المقر الرئيسي والمكاتب 

الالمركزية الذين ينّفذون عمليات التقييم بأسلوب خاص مع تلّقي التوجيه التقني والدعم والمساندة من مكتب 
التقييم، والمسؤولين عن صياغة مشاريع المنظمة والقّيمين على الميزانيات، وموظفي االتصال الذين يحتاجون 

إلى معلومات عن عمليات تقييم المشاريع ومبادئه.
ويحّدد الدليل الخطوات الرئيسية لعمليات تقييم المشاريع، بدًءا من مرحلة صياغة التقييم وصوًلا إلى إنجاز 

العملية. ويّميز بين التقييمات التي يديرها مكتب التقييم وتلك التي تتّم ضمن نطاق مسؤولية القّيمين على 
الميزانيات ويوضح األدوار والمسؤوليات المرتبطة بهما.

تعتبر التقارير وإجابات اإلدارة على كافة تقييمات الفاو وثائق عامة يمكن تنزيلها من الرابط التالي:

إطار تقييم تنمية القدرات

نشر مكتب التقييم »إطار تقييم تنمية القدرات« الخاص به في العام 2019. ويعمل اإلطار، الذي يعتمد على 
إستراتيجية الفاو لتنمية القدرات )2010(، كدليل توجيهي حول الطريقة التي تستطيع التقييمات من خاللها 
تقييم عمليات تدّخل المنظمة في مجال تنمية القدرات ونتائجها. ونظًرا إلى أن معظم الدعم اإلنمائي الذي 

تقّدمه الفاو يعتمد على تنمية القدرات كعنصر أساسي له، أنشأ مكتب التقييم هذه األداة لتسهيل اتباع نهج 
أكثر انتظامًا لتقييمه. 

http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf

http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
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ويمكن تنزيلها على الموقع اإللكتروني: 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -                                                                     ، روما - إيطاليا.
لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بمدير مكتب التقييم - البريد اإللكتروني:

Viale delle Termi di Caracalla 00153
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