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توسيع نطاق تعاوننا مع مجتمعات التقييم في المنظمات 
والمناطق والبلدان الشريكة. كما سّرعنا وتيرة تنمية قدرات 

شركاء التقييم الوطنيين من خالل جماعة الممارسين.

في هذا المستند ملخص لنتائج التقييمات المنَجزة مؤخًرا في 

عام ٢٠٢٠، ولوائح التقييمات الجارية والمخّطط لها.

 تصّنف هذه التقييمات بين:

)١( تقييمات المنظمة المواضيعية.

)٢( تقييمات المشاريع/البرامج.

)٣( تقييمات برامج حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود.

)٤( تقييمات البرامج القطرية. 

مكتب التقييم

تشّجع تقييمات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( على 
تعميق فهم كيف تحرز التقّدم باّتجاه أهدافها كمنظمة، 

وكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على 
المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية، من خالل تحليل 

النجاحات واإلخفاقات وأسبابها. وبالتالي، تزّود تقييماتنا 
األعضاء واإلدارة بأساس موضوعي لقراراتها على مستويْي 

السياسة والعمليات.

وفي إطار جدول أعمال ٢٠٣٠، تعمل تقييماتنا بشكل متزايد 
على وضع مساهمات الفاو في الجهود متعددة الشركاء 

األوسع نطاقًا بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
ولالستفادة بشكل أكثر فعالية من هذا الجانب، عمدنا إلى 

٥ تقارير توليفية إقليمية 
لتقييمات سابقة

<٢٨٤ مليون من 
٤ تقييماتالمشاريع المقيَّمة 

 مواضيعية

 ٦٨ تقييًما 
منَجًزا في ٢٠٢٠
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للصندوق  تقييًما   ٢٨
العالمي   البيئي 

تقييمات المنظمة المواضعية

١٠ برامج
 قطرية مقيمة

أكتوبر/تشرين األول ٢٠٢٠تحديث التقييمات: إصدار رقم ٧
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الفاو اإلحصائي تقييم عمل 
تبقى اإلحصاءات جوهر عمل الفاو 

العام. فقد ازداد طلب األعضاء 

تنفيذ مؤشر أهداف  للبيانات لدعم 

واستخدام  المستدامة  التنمية 

اإلحصاءات في صنع السياسات. 

وبرزت صورة المنظمة من خالل 

المنهجي على مؤشرات  عملها 

المستدامة  التنمية  أهداف 

المعايير  على  التوعوي  وعملها 

الوطنية.  

مع ذلك، تحتاج الثغرات في 

البيانات،  الداخلية، وجودة  الحوكمة 

وتنمية القدرات إلى إجراءات إصالحية عاجلة. في هذا السياق، شملت 

التوصيات الحاجة إلى االستثمار طويل األجل في حوكمة متماسكة 

ومنّسقة، وإنتاج إحصاءات ذات جودة محّدثة ونشرها، واستخدام 

أفضل للموارد في إطار تنمية مستدامة للقدرات.

منظمات  مع  للشراكات  الفاو  إستراتيجية  تقييم 
المدني  المجتمع 

المدني،  المجتمع  للشراكات مع منظمات  الفاو  إستراتيجية  كّررت 

التزامها بالتعاون مع هذه المنظمات. ومنذ   ،٢٠١٣ تّم إقرارها في  التي 

النشطة  المدني  المجتمع  تعزيز مشاركة  الفاو  الحين، واصلت  ذلك 

والوطنية،  اإلقليمية  والمشاورات  العالمية،  السياسة  مناقشات  في 

اتفاقيات  العديد من  توقيع  إلى  الدولية، ما أفضى  والمنتديات 

الشراكات الرسمية. وعلى الرغم من أن هذا األمر جدير بالثناء، لم ُتدِخل 

برامجها وخطط عملها.  إلى  الشراكات  تنمية  أنشطة  الفاو فعلًيا 

ترّكز معظم مبادرات الشراكات، ال سيما على المستوى  كذلك، ال 

القطري، على بناء عالقات طويلة األمد، وهي محدودة من حيث النطاق 

المعارف  إدارة  إلى  التخطيط، واالفتقار  والحجم، بسبب محدودية 

الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الفاو  يتوّجب على  لذا  والتوجيه بشكل مناسب. 

إقامة  إلى  والسعي  ومواقعهم،  المحتملين  الشركاء  هوية  لتحديد 

اإلستراتيجية من  تنفيذ  وتعزيز  المتعددة،  المصالح  أصحاب  بين  تعاون 

المقاربات  المعارف، وتبسيط  وإدارة  للمراقبة  بناء نظام متين  خالل 

للتعاون. الصلة  واإلجراءات ذات 

تقييم مساهمة الفاو في هدف التنمية المستدامة رقم 
٢ – “القضاء على الجوع، تحقيق األمن الغذائي، وتحسين 

التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة” – المرحلة ٢

المناسب  الدعم  لتقديم  العالمي  المستوى  على  جّيد  بوضع  الفاو  تتمّتع 
المستدامة،  التنمية  أهداف  الثاني من  الهدف  أجل تحقيق غايات  للبلدان من 

وهي ملتزمة بدعم هذه األهداف، في إطار جدول األعمال الذي ساعدت في 
لتعزيز دورها  الجديد فرصة  الفاو االستراتيجي  وضعه. وسيوّفر إطار عمل 

أعمال  يتماشى مع جدول  بما  بأسلوب متماسك ومتكامل،  والتعريف عنه 
٢٠٣٠. هذا وشاركت المنظمة في عملية اإلصالح التي تخضع لها األمم 

– من  المستدامة  التنمية  بأهداف  وثيًقا  ارتباًطا  المرتبطة   - حالًيا  المتحدة 
للغاية.  تعاوني  خالل إظهار سلوك 

الثانية من  المرحلة  تركيز  الذي شّكل موضوع  الوطني  المستوى  أما على 
الفاو أضعف عموًما بسبب محدودية  تبّين أن موقع  التقييم، فقد  هذا 

تأثير برامجها. على الرغم من ذلك، عملت مبادرات عدة على نطاق واسع 
للعمل  االنطالق  نقاط  الصعيد. وتشمل  نتائج على هذا  وتمّكنت من تحقيق 

على نطاق واسع تقديم 
القوانين  لتطوير  الدعم 
ولتحفيز  والسياسات، 

في  واالستثمار  التجارة 
على  وللحّث  الزراعي،  القطاع 

آثار  تخفيف  أنشطة  تمويل 
التعاون  أو  المناخي  التغّير 

الجنوب،  بلدان  بين  فيما 
وغير  الرسمي  وللتعليم 

الشراكات  وتزداد  الرسمي. 
عام،  ونطاًقا بشكل  عمًقا 
لكن ال بّد من عقد المزيد 

القطاع  الشراكات مع  من 
الموارد  وتعبئة  الخاص 

ملحوظ  تأثير  إلحداث  المحلية 
الغذائية.  النظم  في 

التقني التعاون  برنامج  تقييم   
الفاو من االعتماد على  ١٩٧٩ لتمكين  التقني في عام  التعاون  برنامج  تأّسس 

المساعدة  إلى  إلحاًحا  األشّد  البلدان  احتياجات  لتلبية  العادية  البرنامج  موارد 

١٤ في المائة  ١١.٥ في المائة و  البرنامج بين  التقنية. وتراوح إجمالي مخّصصات 

الماضية  األربع  السنتْين  للبرامج على مدى فترات  العادية  الفاو  من ميزانية 

)من ٢٠١٢ - ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ - ٢٠١٩(. ويعّد هذا البرنامج أداة حيوية لتمركز الفاو 

المشاريع  لكن بفعل صغر بعض  الدول األعضاء.  وانتشارها وعملياتها في 

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٦

تقييم عمل 
الفاو اإلحصائي 

تغّطي هذه التقييمات عمل المنظمة على سياسة أو موضوع أو مجال عمل محدد على المستويات العالمية واإلقليمية 

أهدافها االستراتيجية.  المنظمة في تحقيق  لتقييم مساهمات  إجراؤها  ويتّم  والقطرية. 

١- تقييمات المنظمة المواضيعية
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https://www.youtube.com/watch?v=J0ckgtfrx_8&feature=youtu.be
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1287514/
http://www.fao.org/3/ne030en/ne030en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u2DMCEgD2HA&feature=youtu.be
http://www.fao.org/3/ne032en/ne032en.pdf
http://www.fao.org/3/ne030en/ne030en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VnROldBx0lI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Vq_fqzKrN4&feature=youtu.be
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ثمة صعوبات عدة  وانعزالها، 

كبير.  إنمائي  تأثير  إلحداث 

إلى  التقني  التعاون  برنامج  يحتاج 

لضمان  المسار  وتصحيح  التحديث 

المزيد من مشاريعه بشكل  تأثير 

أن تحّول  تحفيزي ومستدام. ويجب 

أداة تيسيرية  إلى  البرنامج  الفاو هذا 

األعضاء  لتزويد  استراتيجيًة  أكثر 

إتمام  بهدف  التقنية  بالمساعدة 

٢٠٣٠. لكن بفعل صغر  جدول أعمال 

ثمة  وانعزالها،  المشاريع  بعض 

إنمائي  تأثير  صعوبات عدة إلحداث 

البرنامج شرًطا بوجوب تماشي  أن تتضمن معايير  كبير. كذلك، يجب 

المحددة  و/أو مؤشراتها  المستدامة  التنمية  أهداف  المشاريع مع 

تركيزه  على  البرنامج  يحافظ  أن  ينبغي  المقابل،  فيها. في  ومساهمتها 

بالطلب لضمان تحقيق األعضاء فوائد  يبقى مدفوًعا  البلدان وأن  على 

ملموسة.

  الفاو المواضيعية المرتقبة في ٢٠٢٢/٢٠٢١

تقييم دعم الفاو للعمل المناخي   •

تقييم دور الفاو وعملها في مقاومة مضادات الميكروبات   •

تقييم برنامج الفاو لالستجابة والتعافي من فيروس كورونا   •
المستجد )كوفيد-١٩( 

تقييم مشترك للتعاون بين الوكاالت المتمركزة في روما  •

•  تقييم دعم الفاو للمياه النظيفة والنظافة الصحية

•  تقييم الفاو للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

•  تقييم دعم الفاو للحياة في البر

تقييم دعم الفاو للحياة تحت الماء  •

تقييم برنامج
 التعاون التقني

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/١٠

السابقة للتقييمات  اإلقليمي  التوليفي  التقرير 
في دورتها الخامسة والعشرين بعد المائة، دعت لجنة البرامج مكتب التقييم صراحًة إلى تزويد مؤتمرات الفاو اإلقليمية في ٢٠٢٠ بتقرير توليفي يضّم الدروس 

المستفادة واالتجاهات المحددة إقليمًيا في تقييمه لكل منطقة. غّطت التقارير التوليفية اإلقليمية كافة فئات التقييمات التي توّلى مكتب التقييم إدارتها 
وإنجازها بين ٢٠١٤ و ٢٠١٩، وحّددت الدروس والمشاكل إلتاحة إجراء المزيد من المناقشات المّطلعة في المؤتمرات اإلقليمية. 

أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي

التوليفي لتقييمات  التقرير 
الفاو 2019-2014 في 

أميركا الالتينية والبحر 
 )LARC/20/INF/18(الكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ

التقرير التوليفي اإلقليمي للدروس 
المستفادة، واالتجاهات المحددة في 

تقييمات البرامج القطرية: في آسيا 
والمحيط الهادئ 2014-2019. 

)APRC/20/INF/20( )APRC/20/INF/20(

الشرق األدنى وشمال إفريقيا

التقرير التوليفي للتقييمات السابقة 
في منطقة الشرق األدنى وشمال 

 )NERC/20/INF/19( إفريقيا

إفريقيا

التوليفي  التقرير 
 لتقييمات منطقة إفريقيا

)ARC/20/11( 2019-2014

أوروبا وآسيا الوسطى 

التقرير التوليفي لتقييمات الفاو 
2014-2019 في منطقة أوروبا 
 )ERC/20/6(وآسيا الوسطى

Source: FAO, 2020. Conforms to Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020)

http://www.fao.org/3/nc923en/nc923en.pdf
http://www.fao.org/3/nc424en/nc424en.pdf
http://www.fao.org/3/nc321en/nc321en.pdf
http://www.fao.org/3/nc552en/nc552en.pdf
http://www.fao.org/3/nc230en/nc230en.pdf


4تحديث التقيميات ٢٠٢٠

التي  المدى األطول،  السياسات وتنفيذها على  وبغية دعم عملية إصالح 
الشركاء وأصحاب  المكتسبة مع  الثقة  FIRST فيها ويعّول على  يساهم 

إلى مرحلة متابعة. من شأن ذلك  باللجوء  البلدان، يوصى  المصالح في 
لتزويد  المستفادة  الدروس  بتعزيز  العالمي  اإلدارة  لفريق  أن يسمح 

بالمعلومات. العالمية  الحوكمة  عمليات 

)CDAIS( تقييم تنمية القدرات لُنظم االبتكار الزراعي

الفاو  نّفذته  الذي  الزراعي”،  القدرات لُنظم االبتكار  دعم مشروع “تنمية 
الزراعة االستوائية بهدف تحسين  ٢٠١٩، منصة  إلى   ٢٠١٥ وأغريناتورا من 
الزراعي. وساهم  االبتكار  القدرات في مجال  لتنمية  العالمي  التماسك 

القدرات  لتنمية  المشروع في وضع إطار عمل مشترك لنهج عملي 
النهج  بلدان. يقوم  ثمانية  الزراعي، واختبر تطبيقه في  االبتكار  في مجال 

على عكس  العمليات،  وأهمية  وتعزيزها  الناعمة  المهارات  تنمية  على 
التقنية  والمهارات  التكنولوجيا  تطوير  على  القائم  السائد  النموذج 

الزراعة  النهج مناسب لمعظم أعضاء منصة  أن هذا  الصلبة. وتبّين 
أنشطة  المساعدة في تحسين تماسك  األربعين، من خالل  اإلستوائية 

العمل  إطار  لتبّني  عالية  إمكانية  وثمة  وتأثيرها.  لديهم  القدرات  تنمية 

كوبا

غواتيماال

المكسيك

لبنان

أوغندا

إثيوبيا

بوروندي

كولومبيا

المغرب

إندونيسيا

أفغانستان

سيرا ليون

إريتريا
السودان

جمهورية الدومينيكان

األردن

موريتانيا

نيبال

األرجنتين

أنتيغوا وبربودا

تونس
الجمهورية العربية السورية

مدغشقر

أنغوال

جزر البهاما

بربادوس

بنغالديش

بليز

البرازيل

بوتسوانا

كابو فيردي

كمبوديا
بنين

بوركينا
فاسو 

الكاميرون

الصين

الكونغو

كوستا ريكا

كوت ديفوار

 جمهورية
 الكونغو

الديموقراطية

دومينيكا

اإلكوادور

مصر

غابون

غانا

غرينادا

غينيا
غينيا بيساو

غامبيا

غيانا

هايتي
هندوراس

العراق

جامايكا

كينيا

قيرغيزستان

 جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية

ليسوتو

مالوي

مالي

منغوليا

موزمبيق

ميانمار

ناميبيا

النيجر

نيجيريا
بنما

بيرو

رواندا

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا السنغال

جنوب أفريقيا

جنوب
السودان 

سانت فينسنت والغرينادين

سورينام

تايالند

توغو

ترينيداد وتوباغو

 جمهورية
تنزانيا المتحدة

أوروغواي

فنزويال
فيتنام

الضفة الغربية
وقطاع غزة 

اليمن

زمبابوي

 جمهورية
 افريقيا

الوسطى

واحد تقييم 
تقييمان 

تقييمات ثالثة 
أربعة أو أكثر 

٨٨
دولة

٤٩ 
مشروع/برنامج  تقييم 

على المستوى العالمي

برنامج تأثير األمن الغذائي والتغذوي والمرونة 
)FIRST(  واالستدامة والتحّول

لتعزيز سياسات  المستهَدفة  البلدان  FIRST حكومات  برنامج  يدعم 
والزراعة  والتغذوي  الغذائي  لألمن  المؤسسية  والبيئة  التمكين 

التصميم.  برنامج فريد من نوعه من حيث  المستدامة )FNSSA(، وهو 
السياسات  القاضي بإضافة موظف معني بشؤون   FIRST يشّكل نهج 
الثقة  لبناء عالقات قائمة على  ا صحيًحا  الدول الشريكة خياًر إدارات  إلى 

ثقة   FIRST بنى  الواقع،  السياسية. في  العمليات  بغية دعم تحسين 
اآلخرين،  الرئيسيين  المصالح  وأصحاب  الحكوميين  الشركاء  مع  كبيرة 

توّلد  التي  للتغييرات واإلصالحات  إذ عمل كمنصة تحفيز ودفع وإطالق 
المعنية.  البلدان  األوروبي/الفاو في  االتحاد  تدّخالت  المنافع خارج نطاق 

FIRST فعاليته في تعزيز القدرات من خالل  باإلضافة إلى ذلك، أثبت نهج 
بالممارسة/التوجيه.  التعّلم 

لة من  البرامج والمشاريع الفردية أو مجموعات المشاريع ذات األهمية الخاصة، المموَّ استعرضت هذه التقييمات 
الممّولين، وإدارتها والمستفيدين  القرارات لدى شركائها  الفاو التخاذ  التقييمات مساءلة  الطوعية. وتدعم  المساهمات 

التعّلم. المستقبلية، وتساهم في عملية  المشاريع  منها فيما يخّص 

٢- تقييمات المشاريع/البرامج    

Source: FAO, 2020. Conforms to Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020)

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1318130/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296126/
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المشترك من خارج نطاق أعضاء المنصة. مع ذلك، من المهم أن 
القدرات  المستقبل في آن واحد على  المماثلة في  التدّخالت  تعمل 

السواء. على  والتقنية  الوظيفية 

تقييم عنقودي لمساهمات الفاو في منصة المعرفة 
الرعوية 

والجهات  الرعاة  الفاو،  التي تستضيفها  الرعوية،  المعرفة  تجمع منصة 

على  السياسات  وبلورة  الحوار  لتعزيز  القطاع  الرئيسية في  الفاعلة 

الدعوة  المنصة في مجالْي  الفاو  والعالمي. دعمت  الوطني  المستويْين 

الرعاة وقدرتهم  الالزم لسبل عيش  التقني  الدعم  والسياسات وقّدمت 

المنصة  تعزيز  بتقدير مدى  التقييم  الهدف من  وتمّثل  الصمود.  على 

في  بفعالية  والمساهمة  المشاركة  على  الرعوية  المنظمات  لقدرة 

ناجحة في  الرعوية  المعرفة  إلى أن منصة  التقييم  القرار. وخُلص  صنع 

النساء  العالم، وتشمل  أنحاء  إقليمية في جميع  رعوية  تحالفات  إقامة 

والشباب على وجه الخصوص. مع ذلك، ثمة إجماع كبير بين أصحاب 

بخاصٍة  وتنفيذها،  المنصة  هيكلية  مراجعة  ينبغي  أنه  على  المصالح 

وتحسين جودة  الرعوي  المدني  المجتمع  بالمشاركة مع  يتعلق  فيما 

التعريف  )مثل  بالرعي  المتعلقة  المعرفة  مع  التعامل  لدى  المعايير 

بمجلس  االستعانة  ُتعّد  السياق،  هذا  والنشر(. في  والتنظيم  والتحليل 

المعايير. للحفاظ على هذه  ا أساسًيا  أمًر دائم  استشاري علمي 

التقييم النهائي لـ”تعزيز القدرة العالمية إلدارة 
المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية 

بفعالية”

 ٤٠ الوطنية  الوالية  الواقعة خارج نطاق  البحرية  المناطق  تشّكل 
٦٤ في المائة من مساحة  في المائة من سطح األرض، وتغّطي 

المائة من  المحيطات و٩٥ في 
تنفيذ  الفاو  توّلت  حجمها. 

المشتركة  “المحيطات  برنامج 
الواقعة خارج نطاق  المناطق   -

الوالية الوطنية” )٢٠١٤ - ٢٠١٩( 
الجهود لجمع  في إطار تضافر 

المصالح  أصحاب  مختلف 
للعمل مًعا من أجل إدارة 

العالم  في  المشتركة  المحيطات 
مشروع  وتناول  وحمايتها. 

العالمية إلدارة  القدرة  “تعزيز 
نطاق  خارج  الواقعة  المناطق 

وهو  بفعالية”،  الوطنية  الوالية 
“المحيطات  برنامج  عناصر  أحد 

التنسيق  الوطنية”،  الوالية  خارج نطاق  الواقعة  المناطق   - المشتركة 
- وهي فجوة  المنفصلة  الجارية  العمليات  بين  والحوار  القطاعات  بين 

اإليكولوجي  النظام  القائمة على  الفعالة  اإلدارة  رئيسية حّدت من 
المناطق.  لهذه 

القرار في  المعرفة بين صّناع  المشاركة وتبادل  دعم المشروع 
الوالية  الواقعة خارج نطاق  المناطق  القطاعات في  الحوكمة عبر 

يواجهها تصميم  التي  القيود  السياق، يجب معالجة  الوطنية. في هذا 
التصحيحية  اإلجراءات  تعزيز  بغية  ومساءلته،  وميزانيته  المشروع 

البرنامج. من  الثانية  للمرحلة 
الواقعة  المناطق   - المشتركة  “المحيطات  برنامج  األخرى في  العناصر 

العالمية المستدامة  الوطنية” في إطار “اإلدارة  الوالية  خارج نطاق 
الواقعة خارج  المناطق  البيولوجي في  التنوع  لمصايد األسماك وحفظ 

يلي: الوطنية” قّيمت ما  الوالية  نطاق 

تنسيق البرنامج   
مشروع أعالي البحار   

مشروع التونة   

التقييم النهائي لمشروع “دعم القرار لتعميم إدارة 
األراضي المستدامة وتوسيع نطاقها”

النظام  الغذاء وأمنه، ويعّطل وظائف  إنتاجية  يقّلل تدهور األراضي من 
المناخي.  بالتغّير  والتأّثر  الكربون  انبعاثات  من  ويزيد  الحيوية  اإليكولوجي 

٥٢ في المائة من األراضي  وتشير التقديرات والدراسات الحالية إلى أن 
١.٥ مليار شخص حول  تأّثر  الزراعية متأّثرة أساًسا بذلك، باإلضافة إلى 
العالم بشكل مباشر. وعلى الرغم من خطورة هذه المسألة، ال يزال 

الوصول محدوًدا إلى الموارد وأدوات التخطيط الالزمة إلدارة األراضي 
٢٠١٥ و٢٠١٩، نّفذت الفاو مشروع “دعم القرار  المستدامة. وما بين عامْي 

المستوى  على  نطاقها”  وتوسيع  المستدامة  األراضي  إدارة  لتعميم 
١٥ دولة. وهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى  العالمي عبر 

األراضي.  إدارة  الممارسات في مجال  بأفضل  المتعلقة  المعلومات 
الذي  ما  واستدامتها.  المشروع  نتائج  تأثيرات  النهائي  التقييم  ويختبر 

الروابط  تأثير  ساهم في تنفيذ األنشطة المخطط لها أو أعاقه؟ ما هو 
األخرى؟ الرئيسية  القطرية  والمبادرات  المشروع  بين  والشراكات 

التقييم النهائي 
لـ“تعزيز القدرة 
العالمية إلدارة 

المناطق الواقعة 
خارج حدود الوالية 
الوطنية بفاعلية “ 

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٨
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الرعاة من خالل  لـ”متابعة صمود  النهائي  التقييم 
المناطق  في  الحيوانية  الصحة  خدمات  توفير  تحسين 

إثيوبيا”  في  الرعوية 

المصدر  الصغيرة  المجترات  ُتعّد 

الرعاة  لمعيشة  الرئيسي 

إثيوبيا.  في  الريفيين  الزراعيين 

العابرة  الحيوانات  أمراض  وُتعتبر 

النخفاض  مهًما  سبًبا  للحدود 

فقد ساهمت  واإلنتاجية.  اإلنتاج 

للحدود  العابرة  الحيوانية  األمراض 

الصغيرة،  المجترات  طاعون  مثل 

وجدري األغنام والماعز، ومرض 

المعدي  البلوري  الرئوي  االلتهاب 

ارتفاع مستوى  الماعز في  في 

بخاصٍة  والماعز،  األغنام  نفوق 

٢٠١٤ و  لدى الحمالن والجديان. ُوضع المشروع، الذي نّفذته الفاو بين 

العابرة للحدود. وكان  المراقبة لمعظم األمراض  ٢٠٢٠، لدعم تعزيز نظام 

المجترات  لطاعون  تدريجية  مكافحة  برنامج  تنفيذ  على  األساسي  تركيزه 

الصغيرة  المجترات  أن مكافحة طاعون  إلى  التقييم  وتوّصل  الصغيرة. 

الدولة قادرة على  وأن  المشروع متقّدمة،  المعتَمدة في  واستئصالها 

بالقضاء  المتمّثل  األكبر  الهدف  أجل تحقيق  الزخم من  االستمرار بهذا 

٢٠٢٧. ولضمان  إثيوبيا كلها بحلول  الصغيرة في  المجترات  على طاعون 

التحديات  على  التغّلب  بّد من  ال  المستقبلية،  المشاريع  استدامة 

الحكومية. والموارد  والتنسيق  باإلستراتيجية  المتعلقة 

التقييم النهائي لـ”الشراكة من أجل التنمية 
المستدامة لنظم األرز في إفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى”

ازداد استهالك األرز في إفريقيا بشكل كبير خالل العقود الماضية، 

حيث نما بمعدل أسرع من استهالك أي مادة غذائية رئيسية أخرى 

في القارة. مع ذلك، ما من دولة تتمّتع فيها باالكتفاء الذاتي حالًيا من 

٢٠١٤ و ديسمبر/كانون  حيث استهالك األرز، ما عدا مصر. بين مايو/أيار 

٢٠١٩، ساعدت الفاو في تطوير نظم مستدامة ومنتجة لألرز في  األول 

كينيا،  غينيا،  العاج،  الكاميرون، ساحل  بنين،  بلدان مستفيدة، هي:  عشرة 

أن  وتبّين  وأوغندا.  المتحدة،  تنزانيا  السنغال، جمهورية  نيجيريا،  مالي، 

الموارد والجهود  آلية ممتازة لجمع  الجنوب  بلدان  بين  التعاون فيما 

القرار  المعرفة مع صّناع  تبادل  والتنمية. وكان  االبتكار  في عمليتْي 

على  التأكيد  المستويات مفيدْين إلعادة  أعلى  عند  السياسي  والتشاور 

الشركاء  وحشد  وتحديثها،  التدّخل  وأولويات  السياسات  إستراتيجيات 

المنتجين وجماعاتهم  العديد من  وانتقل  البلدان.  كبير من  من عدد 

التجارية عن طريق  الزراعة  إلى  الكفاف  زراعة  بنجاح من  ومجتمعاتهم 

زيادة اإلنتاج وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين جودة األرز. 

على المستوى اإلقليمي/الوطني

إفريقيا:
تقييم مساهمة الفاو في برنامج تسويق أصحاب 
الحيازات الصغيرة وفي البرنامج العالمي للزراعة 

واألمن الغذائي في سيراليون

يهدف برنامج تسويق أصحاب الحيازات الصغيرة في سيراليون إلى تمكين 

المجتمعات الريفية من زيادة أمنها الغذائي ومدخولها على أساس 

مستدام. غّطى التقييم مساهمة الفاو في البرنامج بين ٢٠١٢ و ٢٠١٨. ورّكزت 

مساهمة المنظمة على تكثيف اإلنتاج من خالل تنفيذ المدارس الزراعية 

الميدانية، وتحسين التسويق من خالل دعم مراكز األعمال الزراعية 

وتحسين القدرات التقنية في المكاتب الزراعية في المناطق ووحدة إدارة 

البرنامج على المستوى المركزي. وتّم نقل المعرفة بنجاح إلى المزارعين، 

كما أن الملكية الوطنية لنهج المدارس الزراعية الميدانية متينة. وبينما 

ُيعّد نموذج مراكز األعمال الزراعية مناسًبا جًدا لسيراليون وأثبت فعاليته 

على هذا الصعيد، ال يزال الدعم مطلوًبا حتى يصبح مستداًما. على وجه 

الخصوص، ثمة حاجة إلى مواصلة تعزيز هيكلية الحوكمة في هذه المراكز 

ونهجها التسويقي والتجاري، وزيادة وصولها إلى الخدمات المالية. هذا 

وتّم االعتراف بنموذج الدعم المشترك لمراكز األعمال الزراعية، والمدارس 

الزراعية الميدانية، والمنظمات القائمة على المزارعين، على أنه فّعال 

ومعتَمد من جانب شركاء آخرين في مجال التنمية. 
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 التقييم النهائي
 لـ“متابعة صمود
 الرعاة من خالل

 تحسين توفير خدمات
 الصحة الحيوانية في
 المناطق الرعوية في

 ”إثيوبيا

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٣
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تقييمات منَجزة أخرى:  

•  “مشروع إيضاحي إلزالة التلوث من التربة الملوثة بمبيدات 
اآلفات العضوية الثابتة باستخدام وسائل المعالجة غير 

الحرارية”  

•  “الوقاية والتخلص من الملوثات العضوية الثابتة 
والمبيدات منتهية الصالحية في إريتريا” المرحلة الثانية 

•  “التخلص من الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات منتهية 
الصالحية في موزمبيق”   

•  “تعزيز هيكليات التنسيق المؤسسي دون الوطني وآليات 
المواءمة” في إثيوبيا  

تقييم عنقودي لـ”إطالق مبادرة القضاء على الجوع في غرب   •
إفريقيا” و “تعميم مراعاة منظور التغذية في البرنامج 

الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا والسياسات والبرامج 
الزراعية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى” 

•  “اإلدارة المستدامة للحياة البرية وقطاع لحوم الطرائد في 
وسط إفريقيا” 

•  “حماية مشروع النظام اإليكولوجي البحري الكبير في تيار 
الكناري”  

آسيا والمحيط الهادئ
 تقييم برنامج الفاو اإلقليمي اآلسيوي إلدارة المبيدات 

والحّد من مخاطر اآلفات المتكاملة في منطقة 
ميكونغ الكبرى دون اإلقليمية.

تنمو مبيعات  أن  المتوّقع  من 
بنحو  العالمية  الكيميائية  المواد 

٣ في المائة سنوًيا حتى عام 
الجزء األكبر منها  ٢٠٥٠، وسيجري 

العديد من  في آسيا. وتفتقر 
البلدان في جنوب شرق آسيا إلى 

القدرة على التعامل مع إدارة 
الكيميائية وهي في حاجة  المواد 

المؤسسات  تطوير  إلى  ماسة 
والوعي  والمعارف  والتشريعات 
حول هذه المسائل. باتت إدارة 
التركيز على  مبيدات اآلفات، مع 
المبيدات،  الحّد من مخاطر هذه 
الكبرى دون  بلدان منطقة ميكونغ  داخل  وإقليمية  أولوية وطنية  حالًيا 
يًا  دور وتحديثًا  عالية،  ذوي مؤهالت  تتطلب موظفين  لكنها  اإلقليمية. 

جاء  أمكن.  إذا  التحليلية  والمرافق  والقدرات  والتقنية،  العلمية  للمعرفة 
بيئة غير سامة في جنوب شرق آسيا” مناسًبا وموجًها نحو  برنامج “نحو 

مبيدات  يستخدمون  بين  المدرَّ المزارعين  معظم  وأصبح  االحتياجات. 
الحفاظ على  البيولوجية األقل خطورًة. يجب  المكافحة  اآلفات وطرق 

التدريجي من  للتخّلص  الحالي  البرنامج  المكتسب من خالل  الزخم 

مبيدات اآلفات شديدة الخطورة من أجل تحقيق األهداف األكبر حجًما 
الفقر، والمساواة بين الجنسْين، وطرق  التخفيف من حدة  أال وهي: 

المناخي.  التغّير  التكّيف مع  على  القدرة  وتطوير  بيئيًا،  السليمة  اإلنتاج 

التقييم النهائي لـ”تعزيز اإلنتاج الزراعي من خالل 
تحسين نظام الري وتعزيز القدرات المؤسسية”

القمح،  أفغانستان بعد  األرز والبطاطس هما أهم محصولْين في 

التحتية  البنية  أن معظم  وبما  الري.  إنتاجهما على قنوات  ويعتمد 

مهملة،  أفغانستان  في  للري 

للخطر.  معّرضون  مزارعوها 

وبين ٢٠١٦ و ٢٠١٨، عمدت الفاو في 

الزراعة والري  أفغانستان ووزارة 

تأهيل  إعادة  إلى  الحيوانية  والثروة 

ووضعت  للري  التحتية  البنية 

البطاطس  أسس قطاع بذور 

الفيروس في ثالث  الخالية من 

وتخار(.  بغالن  )قندوز  مقاطعات 

المواد  إنتاج  المشروع  ز  وعّز

الغذائية وساهم في أهداف 

الغذائي  واألمن  الزراعية  التنمية 

المستقبل  الري في  تأهيل  إعادة  بأن تشمل  التقييم  الحكومية. يوصي 

المزارعين على  الزرع لمساعدة  تحّسن ممارسات  التدريب إلظهار 

تدريب  الخارجية. وسيساعد  الصدمات  أمام  الصمود  بناء قدرتهم على 

تحديد مدى  القطاع على  المعنية في  البطاطس والشركات  مزارعي 

المشروع. انتهاء  بعد  استدامته 

 “الحّد من الضعف وزيادة القدرة على التكّيف 
لالستجابة آلثار التغّير المناخي وتقّلبيته من أجل 

استدامة سبل العيش في قطاع الزراعة في نيبال”

بالمناخ  المتعلقة  المخاطر  العديد من  نيبال  الزراعة في  يواجه قطاع 

بما في ذلك الفيضانات والجفاف واآلفات واألمراض وإزالة الغابات 

القدرة  القائمة على  الزراعة  بّد من دمج تقنيات تحسين  والتصّحر. ال 

القاسية في  الطقس  وأنماط  المناخي  التغّير  أمام  الصمود  على 

القطاع  المحلية في  واإلجراءات  والبرامج  والخطط  السياسات 

نّفذت   ،٢٠١٩ ٢٠١٥ وسبتمبر/أيلول  أكتوبر/تشرين األول  الزراعي. وبين 

الزراعة في نيبال من خالل تعزيز تدابير  الفاو مشروًعا لدعم قطاع 

للتكّيف.  الوطني  العمل  برنامج  في  المحّددة  والفورية  العاجلة  التكّيف 

الهيكليات  المناخي في  التغّير  التكّيف مع  المشروع في دمج  ساهم 

الوعي والمعرفة في مناطق  نيبال، وإدارة  المؤسسية ذات الصلة في 

مجموعة  ألعضاء  واالجتماعي  االقتصادي  والتمكين  المشروع، 

النساء. مع ذلك،  األكثر ضعفًا، وتحديدًا  الميدانية  الزراعية  المدارس 

 تقييم برنامج الفاو
 اإلقليمي اآلسيوي

 إلدارة المبيدات والحّد
 من مخاطر اآلفات

 المتكاملة في منطقة
 ميكونغ الكبرى دون

اإلقليمية

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٢

 

التقييم النهائي 
لـ"تعزيز اإلنتاج الزراعي 

من خالل تحسين 
نظام الري وتعزيز 

القدرات المؤسسية"

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠١

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1264109/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1260642/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1263557/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1272172/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1310483/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1270060/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1258369/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1263539/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1273554/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1260960/
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للحفاظ على  الزراعة  لقطاع  متينة  آلية دعم  اعتماد  الحاجة  ستستدعي 

المستقبل.  في  التأثير 

تقييمات منَجزة أخرى:  

“تحسين سبل عيش المزارعين في المنطقة الجافة من   •
خالل تحسين صحة المواشي وإنتاجيتها وتسويقها” في 

ميانمار  

 •  “تعميم الحفاظ على التنّوع البيولوجي، واإلدارة المستدامة 
للغابات، وتعزيز بالوعات الكربون في الهيئة الطبيعية 

للغابات المنتجة في منغوليا”   

أميركا الالتينية والبحر الكاريبي
 التقرير النهائي لمشروع تعزيز الطاقة المستمدة من 

)PROBIOMASA( الكتلة الحيوية

٩٠ في المائة  ٢٠٠٨، يتّم إنتاج  وفًقا لبيانات ميزان الطاقة الوطني في عام 
من إجمالي إمدادات الطاقة في األرجنتين من الوقود األحفوري، ما 

الملّوثة.  الدفيئة  غازات  انبعاثات  نتيجة  البيئة  على  ا سلبًيا  تأثيًر يخّلف 
الوقود األحفوري السائل  زيادة استهالك  إلى معالجة  يهدف المشروع 

المستمدة من  الطاقة  تعزيز  الكهرباء. ويسعى مشروع  إلنتاج 
المتجددة  زيادة إمدادات الطاقة  إلى   )PROBIOMASA( الحيوية الكتلة 

الحيوية  الكتلة  المستمدة من  الطاقة  إنتاج  والتنافسية، من خالل 

زاد  المحلي.  المستوى  على 

PROBIOMASA من مساهمة 

مصفوفة  في  الحيوية  الطاقة 

مع  والمحلية.  الوطنية  الطاقة 

الطاقة  توليد  تكاليف  تبقى  ذلك، 

الحيوية  الكتلة  من  المستمدة 

بالطاقات  مقارنًة  مرتفعة 

الميزة  وتكمن  األخرى،  المتجددة 

في  الحيوية  للطاقة  التنافسية 

التي  اإليجابية  الخارجية  العوامل 

توّلدها. وال بّد من دمج هذه 

أكبر في وضع  الفوائد بشكل 

المستقبلية. المشاريع 

تقييمات منَجزة أخرى:  

“تعزيز إدارة األراضي المستدامة” في المكسيك”     •

“تحسين إدارة الغابات والمناطق المحمية في ترينيداد   •
وتوباغو”  

“الحفاظ على التنّوع البيولوجي والغابات والتربة والمياه   •
 Sumak( واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق حياة جيدة

Kawsay( في مقاطعة نابو” في اإلكوادور    

“تعزيز السياسة الوطنية وإطار المعارف لدعم اإلدارة   •
المستدامة للموارد الحرجية في البرازيل”
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التقرير النهائي 
لمشروع تعزيز 

الطاقة المستمدة 
من الكتلة الحيوية 

(PROBIOMASA(

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/١٠

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1272174/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1309623/
http://www.fao.org/evaluation/digest/evaluation-detail/es/c/1295400/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1307398/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1318104/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1271543/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1271543/
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مراجعة االستجابة الطارئة إلعالن التدّخل السريع في 
اليمن

يعيش اليمن حالًيا أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يواجه نصف سكانه 
انعداًما حاًدا وخيًما في األمن الغذائي على الرغم من المساعدات الغذائية 

التقييم  أجرى مكتب  الفعال،  التعّلم  ولتلبية متطلبات  المستمرة.  اإلنسانية 
اليمن، وهيكليتها  السريع في  الفاو  لتدّخل  لنظم االستجابة  مراجعة 

المنظمة  أن  إلى  المراجعة  التسليم فيها. وخُلصت  وإستراتيجيتها وعملية 
نجحت في دعم عدد كبير من المستفيدين في إطار مجموعة واسعة 

العملياتية من خالل تحسين  القدرة  المشاريع. ويمكن تحسين  من 
النقدية داخل  المساعدة  وبرامج  المحليين وتطويرها،  الموظفين  إدارة 
البالد، واالستفادة من معارف الشركاء المنّفذين في وضع المشاريع 

إلى توسيع نطاق وجودها ليشمل  الفاو  واستهدافها ومراقبتها. وتحتاج 
البالد.  زيادة توطين استجابتها في  الفرعية لالستفادة من  المكاتب  مختلف 

االستجابة في  لدفع  االستراتيجية  االستثمارات  تحفيز  المراجعة  وتقترح 
المشاريع وقدرات االشتراء؛  اليمن وتحسينها؛ مثل تحسين تخطيط 
المنّفذين والمستفيدين وشموليتهم في وضع  الشركاء  وزيادة قدرة 

على  القائمة  والتقارير  االستراتيجية  االتصاالت  وتحسين  ومراقبتها؛  البرامج 
النتائج.  األدلة ومراقبة 

ًا غير مسبوق على سبل العيش واألمن  يشكل الجراد الصحراوي خطر
٢٠.٢ مليون  الغذائي في المناطق الهّشة أساًسا. ويواجه حالًيا ما يقّدر بـ 

إثيوبيا وكينيا  ا وخيًما على مستوى األمن الغذائي في  شخص انعداًما حادًّ
المتحدة. حشدت  تنزانيا  والصومال وجنوب السودان وأوغندا وجمهورية 

١٢٠ مليون دوالر أميركي لالستجابة ألشّد حاالت انتشار  الفاو أكثر من 
الماضية.  الجراد الصحراوي تدميرًا خالل السنوات الخمس والعشرين 

وتشمل هذه االستجابة ثالث ركائز رئيسية هي: )١( الحّد من انتشار الجراد 
الصحراوي )بما في ذلك المراقبة(، )٢( حماية سبل العيش وتعزيز 

التدّخل السريع. التنسيق واالستعداد لدعم  التعافي و )٣( 

في هذه اإلطار، ُطلب من مكتب التقييم إجراء تقييم آني سيتّم على ثالث 
مراحل على مدار عام. وسيغّطي التقييم كافة األنشطة التي تندرج في 

٢٠٢١ واألنشطة   - ٢٠٢٠ إطار خطة االستجابة العالمية في يناير/كانون الثاني 
الشرق  اإلقليمية في  الفاو ولجانها  تنّفذها هيئات  التي  التحضيرية 

األوسط والقرن اإلفريقي. أسفرت المرحلة األولى )انتهت في أكتوبر/
٢٠٢٠( عن تقييم توليفي بالنتائج التي تّم التوصل إليها حتى  تشرين األول 

المستقبل. وستستمّر  التكّيف في  إلى مسألة  بالنسبة  والتوصيات  اآلن 
.٢٠٢١ المرحلتان ٢ و ٣ حتى يونيو/حزيران 

  ُيجري مكتب التقييم أيًضا تقييمات مواضيعية وعنقودية ترّكز على استجابات المنظمة لألزمات الكبرى وعملها على القدرة على 
الصمود والترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. تتطلب هذه الحافظة اهتماًما خاًصا ألنها تتخطى الفجوة اإلنسانية 
التنموية، وتعمل بموجب الشراكة مع العديد من الجهات الفاعلة األخرى في العمل اإلنساني. هذه الحافظة ممّولة بالكامل 

للتقييمات.  االستئماني  الصندوق  اعتمادات  من 

٣- تقييمات برامج حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود  
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التقييم اآلني الستجابة الفاو النتشار الجراد الصحراوي 
)ثالث مراحل(
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 تقييم دور الفاو وعملها في ترابط العمل 
اإلنساني - التنمية - السالم

 - العمل اإلنساني  ترابط  يشير 
“الترابط  أو  التنمية – السالم، 
المتبادلة  الروابط  إلى  الثالثي” 

الفاعلة  والجهات  اإلجراءات  بين 
اإلنساني  العمل  في مجاالت 

للتنمية  الالزمة  والسالم،  والتنمية 
أمام  المستدامة. وفي كالمه 

ديسمبر/كانون  في  العامة  الجمعية 
األول ٢٠١٦، وصف األمين العام 

غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
بأنه أحد  “الحفاظ على السالم” 

جانب  إلى  المستدامة  التنمية  ركائز 
هذه  والتنمية.  اإلنسانية  االستجابة 

التي، بصفتها وكالة ذات  بالفاو  الخصوص  التحّوالت مرتبطة على وجه 
بين  بالترابط  يتعّلق  والية مزدوجة، تجد نفسها في موقع فريد فيما 

تاريخ طويل من  المنظمة  – السالم. فلهذه  التنمية   – العمل اإلنساني 
والتنمية، ومن خالل  اإلنسانية  اإلغاثة  تتناول  التي  القضايا  العمل على 
عملها على الصمود، ما زالت تهدف إلى إحداث تأثير طويل األجل على 

واألزمات  الكوارث  التعافي من  الضعيفة وقدرتها على  السكانية  الفئات 
حدوثها.  وتالفي 

والموّجه  والتثقيفي  المستوى  الرفيع  االستراتيجي  التقييم  هذا  سيرّكز 
المنظمة في  تعامل  ١( مراجعة  رئيسيْين هما:  التعّلم على غرضْين  نحو 

والتنمية  اإلنساني  العمل  بين  الترابط  الحالي مع  الوقت  الماضي وفي 
النزاعات/السالم في هذا  ُبعد  وعملها بشكل ضمني أو صريح على 

٢( توفير إرشادات منهجية  الثالثي، بما في ذلك كيفية تعزيزه؛  الترابط 
التي يمكن  - السالم  التنمية   - ترابط العمل اإلنساني  لتقييم طرق عمل 

الالحقة. التقييمات  في  استخدامها 

“الغذاء والزراعة حق أساسي من حقوق اإلنسان. 
عند التحدث عن حقوق اإلنسان األساسية، ال بّد من 

ذكر السالم “. - المدير العام  في الفاو شو دونيو”

التقييم النهائي لمشروع “الحّد من ضعف سبل 
 Caisses de العيش الزراعية من خالل نهج

Résilience في الساحل”
كان الهدف العام من المشروع تحسين األمن الغذائي والتغذوي لدى 

تعزيز  بوركينا فاسو ومالي من خالل  الضعيفة في  السكانية  الفئات 
المشروع  المناخية. وساهم  المخاطر  صمود سبل عيشهم في مواجهة 

المستهدفة.  الفئات  تلك  لدى  والتغذوي  الغذائي  األمن  في تحسين 
القادرة  الزراعية-الحرجية-الرعوية  الممارسات  على  األسر  تدريب  وتّم 

الميدانية  الزراعية  المدارس  نهج  المناخي عبر  التغّير  أمام  الصمود  على 
االّدخار  إنشاء جمعيات  المعرفة. وبفضل  الذي أظهر فعاليته في نقل 

القروض  القروية، تمّكنت العديد من األسر من الحصول على  والقروض 
لهذه  التابع  التضامن  للدخل، وساعد صندوق  المدّرة  األنشطة  لتمويل 

عثر  ذلك،  إلى  للمجموعة.  االجتماعي  التماسك  تعزيز  الجمعيات في 
واالجتماعية  الجنسانية  الجوانب  لمراعاة  كاٍف  غير  تحليل  على  التقييم 

المرأة في أنشطة  التي كان لها عواقب سلبية على مشاركة  والثقافية 
المشروع.

 التقييم النهائي لـ “دعم تنفيذ رؤية الحفاظ 
على النظام اإليكولوجي في األمازون لصالح 

المجتمعات المحلية والمحافظة على خدمات 
النظام اإليكولوجي في 

منطقة األمازون”
أكبر  تعّد وحدة األمازون األحيائية 

إستوائي في  إيكولوجي  نظام 
المائة  ٦ في  العالم، حيث تغّطي 
إنها موطن  الكوكب.  من سطح 

١٠ في المائة  ٣٤ مليون شخص، أي 
العالم،  البيولوجي في  التنّوع  من 

ا حيوًيا في تنظيم  وتؤّدي دوًر
مجتمع  ولدعم  العالمي.  المناخ 

المنتزهات في مناطق  مدراء 
 )REDPARQUES( المحمية  األمازون 

فّعال  بشكل  حمايتهم  ولضمان 
٢٠١٩، مشروع “التكامل  ٢٠١٤ ومنتصف  وفي إطار تعاوني، نّفذت الفاو، بين 

)IAPA(. ساهم  األحيائية”  األمازون  المحمية في منطقة  المناطق  بين 
واألصلية  المحلية  المجتمعات  IAPA بشكل ملحوظ في حماية  مشروع 

األمازون  البيولوجي في منطقة  التنّوع  والحفاظ على  وسبل عيشها، 
بين  اإلقليمي  التكامل  اإليكولوجي، وتعزيز  النظام  إدارة  األحيائية، ودعم 

جهودها  في  المستقبلية  المشاريع  تستمر  أن  ويجب  المحمية.  المناطق 
التركيز  مع  الحكومي،  المستوى  على  المحافظة  على سياسات  للتأثير 

وتنفيذ  المشاريع،  والنساء في تطوير  األصليين  السكان  على دمج 
والتنّوع  المستدامة  والزراعة  المحمية  المناطق  إدارة  بين  متكامل  نهج 

الزراعي. البيولوجي 

تقييم عنقودي لمشاريع المطالبة باألراضي في 
كولومبيا 

عمليات  “تعزيز  مشروعا  تمّكن 
والمناطق”  األراضي  استعادة 

الصامدة  الريفية  و”المجتمعات 
من أجل بناء السالم” من دعم 
 ٣٠٠٠ كولومبيا في دمج أكثر من 

أسرة من ٢٣ مجموعة إثنية في 
وشّكل  مناطقهم.  إعادة  عملية 
السريع  “التعافي  نموذج  تطبيق 

وشبكات  الزراعي”،  لإلنتاج 
المحلية،  اإلنتاجي  التكامل 

إلى  لالنتقال  التجريبية  والمشاريع 
حاسمة  عوامل  التنمية،  مرحلة 

Evaluation of FAO’s role and work on the  
Humanitarian-Development-Peace Nexus 

INSIDE THIS BRIEF

• Why an evaluation? 

• What will this evaluation cover? 

• What will the process be and 
who will be involved?

For further information please contact: 

Marta.Bruno@fao.org
Paul.Neuman@fao.org 

Why an evaluation on FAO’s role and work on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus?  

In order to contribute evaluative learning to FAO’s strategy development and 
provide lessons for programming at country level, the Office of Evaluation 
(OED) has launched an evaluation of FAO’s role and work on the humanitarian-
development-peace (HDP) nexus. The evaluation will be presented to the 
Programme Committee in November 2020. 

The HDP nexus or “triple nexus” refers to the interlinkages between 
humanitarian, development and peace actions and actors, necessary 
for sustainable development. In his remarks to the General Assembly in 
December 2016, UN Secretary-General Antonio Guterres named ‘sustaining 
peace’ as a pillar of sustainable development along with humanitarian 
response and development. While there have been previous efforts to foster 
linkages between humanitarian action and aid for development, the HDP 
nexus approach encourages more fundamental structural shifts that have 
implications for how different actors work together and on how aid is planned 
and financed. 

These transformations are particularly relevant to FAO which, as a dual-
mandate agency, finds itself uniquely positioned in relation to the HDP nexus. 
FAO has a long history of working on issues that address humanitarian relief 
and development, and through its work on resilience, it has aimed to have a 
long-term impact on vulnerable populations and their ability to recover from 
disasters and crises as well as to prevent them. Since 2016, FAO has placed 
greater emphasis on the third component of the nexus, sustaining peace.   

What will this evaluation cover? 

Recognizing that the triple nexus is principally about ways of working, there 
are a number of reference points for this evaluation: the New Ways of Working, 
to which FAO is a signatory; Key Messages on the nexus by the UN Sustainable 
Development Group & IASC; and the OECD-DAC Recommendation on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus.

This is a strategic and high-level evaluation. It is also formative and learning-
oriented, and will focus on two main purposes: The first, is to review how FAO 

Briefing Note May 2020

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٧

تقييم عنقودي 
لمشاريع 

المطالبة بأراضي 
في كولومبيا 

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٣

 التقييم النهائي لـ ”دعم 
تنفيذ رؤية الحفاظ على 
النظام اإليكولوجي في 

األمازون لصالح 
المجتمعات المحلية 

والمحافظة على 
خدمات النظام 

اإليكولوجي في منطقة 
األمازون“ 

http://www.fao.org/3/ca9211en/ca9211en.pdf
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1307569/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1269138/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1301414/
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تحسين  كما ساهم  المستفيدة.  المجتمعات  تحسين سبل عيش  في 
الدولة في إنجازات المشروع، فضاًل عن إنشاء  التواصل بين مؤسسات 
الدائمة  ا. ومن أجل مواصلة تعزيز اآلليات  مناطق أكثر سالًما وأقل فقًر

المستقبلي  المشروع  بوجوب تطبيق  التقييم  إلدارة هذا اإلصالح، يوصي 
له؛  المخّطط  الريفي  التحّول  لتحقيق  للتكرار  وقابلة  مبتكرة  لنماذج 

المحلية  والمنظمات  الفاعلة  الجهات  من  وتقييم  مراقبة  نظام  واعتماد 
الجنساني  للنهج  الجيدة  الممارسة  ومواصلة  والتعّلم؛  للتواصل  كأداة 
التدريب.  الذي تّم وضعه في كال المشروعْين وتوسيع نطاق مبادرات 

ظاهرة  عن  الناجم  للجفاف  الفاو  استجابة  فيديو: 
النينيو في زيمبابوي، من منظور المزارعين. 

٥٠ عاًما من األزمة في جنوب  لالستجابة ألشّد ظواهر النينيو خالل 
الحكومات  لدعم  السريع  تدّخلها  تنشيط  إلى  الفاو  إفريقيا، عمدت 
المداخيل  واستعادة  اإلنتاج  استئناف  على  ومساعدتها  المتضررة 

واألصول في القطاع الزراعي، وزيادة وصول األسر إلى األطعمة 
زيمبابوي، ويقّدم  المزارعين في  تجارب  الفيديو  المغّذية. يعرض هذا 

وجهات نظرهم من خالل الدروس التي يمكن أن تفيد المزارعين اآلخرين، 
القرار  وبرنامجية محّسنة من قبل صّناع  استراتيجية  إلى مناهج  وُتترَجم 

التنفيذ.  الموارد ووكاالت  والشركاء في مجال 

تقييمات منَجزة أخرى لبرامج حاالت الطوارئ   
والقدرة على الصمود: 

٢( - ٢٠١٤ - ٢٠١٩-EPT( برنامج التهديدات الوبائية الناشئة  •

تقييم خطة الالجئين والقدرة على الصمود اإلقليمية في لبنان   •
واألردن وتركيا

•  تقييم إستراتيجية حوض بحيرة تشاد 

•  تقييم المعلومات حول التغذية واألمن الغذائي والقدرة على 
)INFORMED( الصمود لصنع القرارات

•  “تعزيز القدرة على الصمود أمام التغّير المناخي من خالل 
اإلدارة الزراعية والرعوية المتكاملة في منطقة الساحل 

في إطار نهج إدارة األراضي المستدامة في مالي” )التقرير 
األصلي باللغة الفرنسية(   

•  “إدارة ومراقبة تكّيفية لنظم الواحات في المغرب”

•  “الحّد من انبعاثات غازات الدفيئة من خالل تعزيز الحراجة 
المجتمعية، وإزالة الحواجز التي تعترض استدامة طاقة 
الكتلة اإلحيائية، ووضع األسس الالزمة للحّد من التغّير 

المناخي في أفغانستان”  

تقييمات القدرة على الصمود المرتقبة في ٢٠٢١ - ٢٠٢٠

•  تقييم عمل الفاو مع صندوق بناء السالم

•  تقييم مشاريع اإلستثمار القطري لحركة تشجيع القدرة 
على الصمود )ProAct( وبرنامج الشبكة العالمية

•  تقييم استجابة الفاو إلعصار إيداي في موزمبيق

•   تقييم مواضيعي لبرامج الفاو للتحويالت النقدية والدعم 
النقدي

•  تقييم عمل الفاو بشأن الهجرة القسرية

العمل المشترك  

تقييم البرنامج المشترك تحت عنوان “تسريع 
التقّدم نحو الهدف ١-ج من األهداف اإلنمائية 

لأللفية في موزمبيق”
األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  الفاو  شاركت 

التقّدم  “تسريع  المشترك  للبرنامج  النهائي  التقييم  إدارة  في  العالمي 
بالشراكة  ١-ج من األهداف اإلنمائية لأللفية في موزمبيق”  الهدف  نحو 
التقييم عملية  مع وفد االتحاد األوروبي في مابوتو، موزمبيق. وضمن 

البرنامج  إدارة، استخدم  إلى وجود مجموعة  تشاركية. فباإلضافة 
الوطني.  الصعيد  على  ونظرائه  فريق عمله  مرجعية شّكلها  مجموعة 

العملية  الناشئة عن هذه  التحديات  لمواجهة  وكان ذلك أساسًيا 
بأسلوب  إيداي وكينيث  الناجمة عن إعصاري  التأخيرات  والتعامل مع 

أربع  إصدار  تّم  والتعاونية،  المشتركة  العملية  لهذه  نتيجًة  أخالقي. 

CASE STUDY

SBCC)  

http://www.fao.org/3/cb0852en/cb0852en.pdf
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1273555/
https://www.youtube.com/watch?v=7FN1yfMc1x4&feature=youtu.be
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1300923/


12تحديث التقيميات ٢٠٢٠

إمكانية  الجيدة ونشرها مع  الممارسات  لتوثيق  دراسات حاالت 
المستدامة: التنمية  أهداف  ٢ من  الهدف  المساهمة في تحقيق 

١- الحّد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل نهج متعدد 

   القطاعات.

االجتماعي.  السلوك  وتغّير  التغذوية  التوعية  التواصل حول   -٢

اإللكترونية. القسائم   -٣

الميدانية.  الزراعية  المدارس   -٤

برنامج االستجابة والتعافي من فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-١٩(

٢٠٢٠، أجبرت جائحة كوفيد-١٩ كافة الجهات الفاعلة في مجال التنمية  في 
والعمل اإلنساني على تعديل خططها وإعادة ترتيب أولويات أنشطة 

األولويات.  ترتيب  إعادة  تقييماتنا لعملية  لذلك، خضعت  برامجها. وتبًعا 
كما ضّم مكتب التقييم جهوده إلى وظائف التقييم في الوكاالت األخرى 

إلصدار منتجات معرفية سريعة، ويشارك في العملية بهدف الخروج 
بأدّلة تقييمية حول خطط وبرامج االستجابة الموضوعة حديًثا. ومن 

 .٢٠٢١ المتوّقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في الغالب في عام 
وانطالًقا من التعاون مع فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، ساهم 

٢ المرتبط بكوفيد-١٩، والذي  التقييم العالمي  المكتب في عمل تحالف 
التقييم في األجهزة الحكومية الوطنية، ومنّظمات  يتأّلف من وحدات 

األمم المتحدة، والمؤسسات المتعددة األطراف. يهدف هذا التحالف 
إلى تقديم أدلة موثوقة لتزويد التعاون الدولي بالمعلومات الالزمة في 
إطار دعمه لالستجابات غير السريرية لجائحة كوفيد-١٩ والتعافي منها 

في البلدان النامية، وبالتالي المساعدة في ضمان تعّلم الدروس ووفاء 
التقييم، مع مكاتب  العالمي بوعوده. ساهم مكتب  التنمية  مجتمع 

ا لها واألعضاء المهتمين  التقييم في الوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّ
والتنمية في  التعاون  التابعة لمنظمة  اإلنمائية  المساعدة  من لجنة 
الميدان االقتصادي، في وضع مذكرة دروس حول “االستجابة لألمن 
الغذائي في ظل كوفيد-١٩”، والتي تّم عرضها في اجتماع عقده وزراء 

.٢٠٢٠ التعاون اإلنمائي في يونيو/حزيران 

وكما قال مدير عام الفاو لقادة العالم، نحتاج جميًعا 
إلى اتخاذ تدابير لضمان حصول فقراء العالم وأكثرهم 

ضعًفا خالل جائحة كوفيد-١٩ على الغذاء، وعلى وجه 
الخصوص “علينا ضمان عدم تعطيل سالسل القيمة 

الغذائية واالستمرار في العمل بشكل جيد وتعزيز إنتاج 
وتوافر الطعام المتنوع واآلمن والمغّذي للجميع”.

الوكاالت  بين  المشتركة  التقييمات 
)IAHE( في مجال العمل اإلنساني

تعّد الفاو شريًكا إستراتيجًيا للجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت )IASC(، وهي اآللية األساسية للتنسيق 

المشترك بين الوكاالت في مجال المساعدات اإلنسانية. 
يشارك مكتب تقييم الفاو بنشاط في إدارة التقييمات 

المشتركة بين الوكاالت في مجال العمل اإلنساني. فيما 
يلي أحدث ما تّم نشره. 

التقييم في مجال العمل اإلنساني المشترك بين 
الوكاالت لالستجابة 

إلعصار إيداي في 
موزمبيق 

كانت موزمبيق تسجل أساًسا 
انعدام  مستويات مرتفعة من 
الغذائي بسبب الجفاف  األمن 
عندما ضربها اإلعصار. كذلك 
المجتمعات  العديد من  كانت 

التي عانت من فيضانات عنيفة 
خالل عام ٢٠٠٧ قد تأّثرت بشدة 

أيًضا بإعصار إيداي في عام ٢٠١٩. 
تقييًما مستقًلا  التقييم  يقّدم هذا 

الجماعية  اإلنسانية  لالستجابة 
٢٠١٩. وهو أول تقييم لمساهمة آلية تفعيل  إلعصار إيداي في موزمبيق عام 

الدائمة المشتركة بين  اللجنة  التوّسع الجديدة منذ اعتمادها من قبل 
الوكاالت في عام ٢٠١٨، واقتراح المزيد من التحسينات على هذه األداة 

المهمة. إنه التقييم الثاني فقط من  التقييمات في مجال العمل اإلنساني 
المتضررين.  للسكان  تمثيلًيا  الذي يستخدم مسًحا  الوكاالت  بين  المشتركة 

ثاقبة لالستجابة اإلنسانية من منظور السكان  وبالتالي يوّفر نظرة 
ين. ر المتضر

التقييم في مجال العمل اإلنساني المشترك بين 
الوكاالت لالستجابة للجفاف في إثيوبيا ٢٠١٥ - ٢٠١٨
القوية،  الحكومية  القيادة  المنسقة جيًدا، وبدعم من  في إطار جهودها 

العديد من  إثيوبيا  في  للجفاف  الجماعية  اإلنسانية  االستجابة  أنقذت 
التي  المساعدة  المتلّقين حصلوا على  أن غالبية  إلى  األرواح. وتوّصلت 

يعاَملون  أنهم  الحياة وشعروا  قيد  على  للبقاء  عاجل  يحتاجونها بشكل 
أربع مناطق متضررة أن المساعدة المقّدمة  باحترام. وأفاد أشخاص في 
الذي  المجموعات،  نظام  ز  وعّز بمنازلهم وأصولهم.  االحتفاظ  مّكنتهم من 

التنسيق، وأحرزت تعبئة  ٢٠١٥، بشكل فّعال جهود  تّم اعتماده في عام 
تتطّلب  التي  المجاالت  نجاًحا في جوانب عدة. وتشمل  الجماعية  الموارد 

الصمود  القدرة على  لدعم  األولوية  المبكر، وإعطاء  التحّرك  تعزيز  التحسين 
لتحسين  الالزمة  الدروس  التقييم  ويحّدد  المتضررين.  تجاه  والمساءلة 
وُتقّدم  المماثلة.  واألزمات  إثيوبيا  في  للجفاف  المستقبلية  االستجابات 
الدائمة  لّلجنة  الجارية  العمل  لمسارات  المطلوبة  المعلومات  دروسه 

والتحرك  والمخاطر،  الصمود،  القدرة على  الوكاالت حول  بين  المشتركة 
المحليين  المتدّخلين  تساعد  بينما  اإلنساني-التنموي،  والتعاون  االستباقي، 

الجارية. االستجابة  في  تحسينات مستهدفة  تنفيذ  على  أيًضا 
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Education during COVID-19
Primary and secondary students around the world have lost months of classroom time since the 
beginning of the COVID-19 pandemic. These closures not only interrupt learning and threaten to roll 
back recent gains in education access and quality, but also have broader adverse effects on the well-
being of students, particularly girls and other vulnerable groups. Given the experience of previous 
disease outbreaks, it is expected that girls will be disproportionally affected by the COVID-19 
pandemic. 

This note provides evidence and lessons from evaluations relevant to addressing gender equality in 
education during disease outbreaks and other emergencies that can inform responses during and 
after the COVID-19 pandemic. It also draws on a synthesised body of evidence from evaluations on 
what works, for whom and in what contexts to advance SDG 4 Target 5: Equality and inclusion in 
education.  This enables us to identify relevant evidence to consider and build on before designing 
innovative approaches to an unprecedented context. 

LESSONS FROM EVALUATIONS
Issue 2: Gender Equality in Education 

Email: COVID19evaluation@oecd.org

The COVID-19 Global Evaluation Coalition is a network of the independent evaluation units of countries, United
Nations organisations, international NGOs, and multilateral institutions. The purpose of the Coalition is to provide
credible evidence to inform international co-operation responding to the COVID-19 pandemic - helping to ensure
lessons are learnt and that the global development community delivers on its promises. The Coalition is about
learning with the world.

Evaluation evidence is key to learning from the past and 
a way to leverage known successes

التقييم في مجال العمل اإلنساني المشترك بين
الوكاالت لالستجابة إلعصار إيداي في موزمبيق 

 

يوليو ٢٠٢٠

 بين الوكاالت

فريق توجيهي
التقييم اإلنساني

https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-response-cyclones-idai
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-drought-response
http://www.fao.org/3/cb0495en/cb0495en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0496en/cb0496en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0498en/cb0498en.pdf
http://www.fao.org/3/cb0499en/cb0499en.pdf


تحديث التقيميات ٢٠٢٠ 13

كوبا

تيمور ليشتي

غواتيماال

المكسيك

لبنان

أرمينيا
جورجيا

جمهورية
مولدوفا 

أوغندا

أثيوبيا

بوروندي

المكتب دون اإلقليمي
ألميركا الوسطى 

كولومبيا

المغرب

إندونيسيا

أفغانستان

سيرا ليون

أذربيجان

السودان

بوليفيا
(دولة - المتعددة القوميات) 

تشاد

جمهورية الدومنيكان

إيران
األردن(جمهورية - اإلسالمية) 

موريتانيا

نيبال

صربيا
أوزبكستان

تقييم متعدد البلدان
لجزر المحيط الهادئ 

المكتب اإلقليمي ألميركا
الالتينية والكاريبي 

 المكتب اإلقليمي
 الفرعي لدول

مجلس التعاون
الخليجي واليمن 

دول شرق البحر الكاريبي
وبربادوس 

المملكة
 العربية 

السعودية

 المكتب اإلقليمي
الفرعي للبحر الكاريبي

تونس

المكتب دون
اإلقليمي 

لشمال أفريقيا 

الجمهورية العربية السورية

مدغشقر

إريتريا

كوبا

تيمور ليشتي

غواتيماال

المكسيك

لبنان

أرمينيا
جورجيا

جمهورية
مولدوفا 

أوغندا

أثيوبيا

بوروندي

المكتب دون اإلقليمي
ألميركا الوسطى 

كولومبيا

المغرب

إندونيسيا

أفغانستان

سيرا ليون

أذربيجان

السودان

بوليفيا
(دولة - المتعددة القوميات) 

تشاد

جمهورية الدومنيكان

إيران
األردن(جمهورية - اإلسالمية) 

موريتانيا

نيبال

صربيا
أوزبكستان

تقييم متعدد البلدان
لجزر المحيط الهادئ 

المكتب اإلقليمي ألميركا
الالتينية والكاريبي 

 المكتب اإلقليمي
 الفرعي لدول

مجلس التعاون
الخليجي واليمن 

دول شرق البحر الكاريبي
وبربادوس 

المملكة
 العربية 

السعودية

 المكتب اإلقليمي
الفرعي للبحر الكاريبي

تونس

المكتب دون
اإلقليمي 

لشمال أفريقيا 

الجمهورية العربية السورية

مدغشقر

إريتريا

تقييم برنامج الفاو القطري في لبنان ٢٠١٦ - ٢٠١٩
٤.٥ ماليين  يبلغ عدد سكانه  العليا  الدخل من الشريحة  بلد متوسط  لبنان 

الفئات  الزراعي  مساهًما مهًما في سبل عيش  نسمة. ُيعد قطاعه 
١.٥ مليون الجئ سوري في  الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك  السكانية 

المانحة  الجهة  أولوية  بين  التكامل  إلى تحقيق  بتعّقل  الفاو  البالد. عمدت 
المجتمعات  لدعم  الصمود  القدرة على  برنامج  والحكومة عبر وضع 

برنامج  وتناول  المستضعفين.  المزارعين  على  التركيز  مع  المضيفة، 
الطويلة  والتنمية  الطوارئ  احتياجات حاالت  الصمود  للقدرة على  الفاو 

المزارعين  التي تدعم مباشرًة صغار  التدّخالت  األجل من خالل 
المجتمعية،  الفرعية  القطاعات  وتخطيط  الزراعية،  الغذائية  والتعاونيات 

المستويات.  على مختلف  القدرات  وتنمية  الطبيعية،  الموارد  وإدارة 
بالزراعة بموجب  المتجدد  األخيرة واالهتمام  المالية  األزمة  وفي سياق 

التقييم بوجوب  الدولي، يوصي  والبنك  المتحدة  األمم  بين  الشراكة  اتفاق 
إلى  الزراعة  تحويل  تنفيذ عملية  اللبنانية في  للحكومة  الفاو  مساعدة 

إنتاجية يوّفر فرص العمل. وتشمل اإلجراءات ذات األولوية  قطاع أكثر 

زراعي مستدام ومنتج؛  يلي: وضع إستراتيجية قطاعية نحو قطاع  ما 
القيمة؛ وبناء رأس مال بشري؛  وتنفيذ حوافز اقتصادية في سالسل 

للموارد. والمنتج  المستدام  االستخدام  ودعم 

تقييم برنامج الفاو القطري في إثيوبيا ٢٠١٤ - ٢٠١٩
الدعامة األساسية القتصاده،  والزراعة هي  الدخل  بلد منخفض  إثيوبيا 

٧٠ في المائة من  حيث تمّثل ٣٤ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، و 
العالم، على  تبقى إحدى أفقر دول  إثيوبيا  العمالة. لكن  إجمالي حصة 

الفقر والجوع. منحت حكومة  الحّد من  ز في  المحَر الكبير  التقّدم  الرغم من 
إثيوبيا األولوية دائًما من خالل خطة النمو والتحّول )GTP II( لتحويل 
إلى  الكفاف  المدخالت والموّجهة نحو  اإلنتاج قليلة  الزراعة من نظم 

لتصبح  البالد  لدعم تطّلعات  ًيا  تجار النمو، مكّثف، وموّجه  قطاع سريع 
٢٠٢٥. تّمت صياغة إطار برنامج الفاو  دولة متوّسطة الدخل بحلول عام 

٢٠٢٠( بناًء على خطة النمو والتحّول )GTP II(. وخالل  القطري )٢٠١٦ - 
الموارد. بشكل عام،  تعبئة  أهداف  المنظمة  تجاوزت  التقييم،  فترة 

الفاصلة، وتحديدًا  والنقاط  االختالالت  العديد من  الفاو  برنامج  ُيظهر 

البرامج القطرية إلى تحديد الدروس المستفادة وتقديم توصيات حول كيفية توجيه برامج المنظمة بشكل  تهدف تقييمات 
التنظيمية نحو تحقيق أهداف  تأثير الجهود  البلد المعني وتعزيز  أكثر مالءمًة الحتياجات  أفضل على المستوى القطري، لجعلها 
األعضاء العالمية. عادًة، يتّم تنفيذ تقييم البرنامج القطري في العام األخير من إطار البرنامج، من خالل تقديم توصيات لتعزيز 

التالية. التخطيط  التقييم في دورة  نتائج  البلد المعني بغية تحسين استخدام  الفاو االستراتيجية في  أهمية 

خريطة البلدان التي جرت فيها تقييمات البرامج القطرية

٤- تقييمات البرامج القطرية   

Source: FAO, 2020. Conforms to Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020)

القطرية  البرامج  تقييمات 
المنجزة بين عامْي ٢٠١٥ و ٢٠١٨

في  المنجزة 
عام ٢٠١٩

في  المنجزة 
عام ٢٠٢٠

جارية في 
عام ٢٠٢٠

لها  المخطط 
لعامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٠

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296449/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312210/
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واالستجابة  التنمية  أنشطة  بين 

التقييم  ويدعو  الطوارئ.  لحاالت 

برنامجي  نهج  اعتماد  إلى  المنظمة 

تعزيز  ومواصلة  تماسكًا  أكثر 

أ. وفي سياق خطط  المجّز برنامجها 

يوصي  الزراعي،  للتحّول  الحكومة 

المنظمة  دعم  بوجوب  أيًضا  التقييم 

اقتصادًيا  سليمة  قيم  لسلسلة 

ونهج قائم على السوق في مجال 

الحفاظ  مع  الزراعية،  التنمية 

للشمولية  المعيارية  القيم  على 

البيئية.  واالستدامة 

تقييم مساهمة الفاو في الجمهورية العربية 
السورية ٢٠١٢ - ٢٠١٨

نتج عن األزمة السورية مستويات حادة ومستدامة من العنف في 

الزراعية واختالل كافة  التحتية  للبنية  النطاق  تدمير واسع  البالد، في ظل 

البالد انعداًما  ٩.٣ ماليين شخص في  النظام الغذائي. كما يواجه  عناصر 

للتقييم  الخاضعة  الفترة  الغذائي. وخالل  األمن  حاًدا وخيًما على مستوى 

النازحين واألسر المضيفة  المنظمة  ٢٠١٨(، استهدفت تدّخالت   -  ٢٠١٢(

البداية  ذت األنشطة في  ُنفِّ البالد.  أنحاء  النزاع في جميع  المتضررة من 

ثّم من خالل عمليات عبر  الحكومة  الخاضعة لسيطرة  المناطق  في 

الحدود في إطار مقاربة “سوريا بأكملها” في وقت الحق. وعلى الرغم 

الفاو من وضع مجموعة من  من الظروف المعاكسة، تمّكن فريق عمل 

توفير فرص ملموسة لمصادر  بالسياق من شأنها  الصلة  األنشطة ذات 

الطبيعية، وحيازة  الموارد  بإدارة  المتعلق  الدعم  الثابتة، فضاًل عن  الدخل 

التنسيق مع مديريات  العيش. ولعب  القيمة وسبل  األراضي، وسالسل 

غير  المنظمات  ذلك  بما في  المدني،  المجتمع  الزراعة ومنظمات 

تقديم  ا فعااًل في  دوًر المياه،  ورابطات مستخدمي  السورية  الحكومية 

المنظمة لحال  المساعدة. مع ذلك، كان من الممكن أن تكون استجابة 

أكثر  البعد اإلقليمي لألزمة بشكل  أكثر فاعلية من خالل مراعاة  الطوارئ 

بما في ذلك  األولويات،  مالئمة، وتحسين عملية االستهداف، وتحديد 

التركيز على  الفاو  الوكاالت. يجب أن تواصل قيادة  تنسيق األنشطة بين 

سبل العيش في األرياف واستعادتها في ظل تعزيز اإلدارة الرشيدة 

والبيئة.  الطبيعية  للموارد 

تقييم برنامج الفاو القطري في أرمينيا ٢٠١٦ - ٢٠٢٠

المناطق  الرئيسي في  االقتصادي  المصدر  أرمينيا  الزراعة في  تمّثل 

للبالد، حيث  اإلجمالي  المحلي  الناتج  كبير في  الريفية وتساهم بشكل 

العاملة.  الفئات السكانية  المائة من  ٣٠ في  القطاع حوالى  يوّظف 

الفاو  برنامج  أرمينيا، جاء  الوطنية في  التنمية  أولويات  وتماشًيا مع 

األولويات  كبير مع  متوافقًا بشكل 

الخبرة  توفير  ترّكز على  التي  الوطنية 

بغية  للغاية  المتخصصة  التقنية 

والمؤسسات  السياسات  تطوير 

وحلول  مقاربات  وتقديم  الوطنية، 

إلى  التقييم  وخُلص  أيًضا.  ابتكارية 

تقديم  الفاو مواصلة  ينبغي على  أنه 

ودعمها  االستشارية  خدماتها 

المواضيعية  الميادين  في  التقني 

اختصاصها،  نطاق  ضمن  الواقعة 

النتائج  استدامة  على  التركيز  مع 

المدى األطول، مع  المحّققة على 

األغذية  تأّثر نظم  قابلية  مراعاة 

نطاق  توسيع  إلى  القطري  المكتب  ويحتاج  المناخي.  بالتغّير  والزراعة 

بمزايا نسبية واضحة،  الفاو  تتمّتع فيها  التي  المجاالت  دعمه في 

المتحدة  الجديدة في سياق دليل إطار عمل األمم  للمطالب  واالستجابة 

 .٢٠٢٥  -  ٢٠٢١ للتعاون اإلنمائي المستدام المرتقب )UNSDCF( لفترة 

تقييم مساهمة الفاو في جمهورية إندونيسيا 

٢٠١٦ - ٢٠٢٠

إندونيسيا هي أكبر أرخبيل ورابع دولة من حيث عدد السكان في العالم. 

ًيا  وتوّسًعا حضر اقتصادية  المركزية  النمو  السريع  اقتصادها  يشهد 

سريًعا، ما يؤّدي إلى مساومات صعبة. تتوّزع االستثمارات في قطاع 

للدولة  المحلية وشركات مملوكة  السلطات  بين  والزراعة  األغذية 

لتوسيع  تقّيم شراكات شاملة  أن  الفاو  ينبغي على  الخاص.  والقطاع 

السواء  والحكومة على  المنظمة  تأثيرها وعمقه. ويجب على  نطاق 

القدرة على الصمود على  إجراءات وقائية وخطوات قائمة على  اعتماد 

القيمة  سالسل  تحديث  ويتطّلب  للمخاطر.  المبكر  التحديد  أساس 

بمجال  دراية خاصة  المنتجين،  بخاصٍة لصغار  إندونيسيا،  في  الغذائية 

توزيع.  تنافسية، ودراسات حول السوق، وقنوات  األعمال، ومنتجات 

واالستدامة  التوّسع  وقابلية  الربحية  المنظمة عوامل  ُتدخل  أن  وينبغي 

إلى مشاريع سالسل القيمة. في هذا اإلطار، حّدد قانون الغذاء األرضية 

المؤسسية  الحدود  يتخطى  لنظام غذائي شامل ومستدام  الالزمة 

الفاو  إلى إصالح شامل للسياسات وتغيير مؤسسي. على  ويدعو 

األدّلة وملء ثغرات  توليد  التحّولية، والتركيز على  التغييرات  دعم هذه 

الوطنية  السياسات  وتوجيه  أفضل  القرار بشكل  لدعم صّناع  البيانات، 

واالستثمارية.  المؤسسية  واإلصالحات 

 التقييم في مجال العمل
 اإلنساني المشترك بين

 الوكاالت لالستجابة للجفاف

 في

إثيوبيا

 2014-2019

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٩

 التقييم في مجال العمل
 اإلنساني المشترك بين

 الوكاالت لالستجابة للجفاف في

أرمانيا

 2016-2020

سلسلة تقييم المشروع
٢٠٢٠/٠٨

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312191/
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EvalForward الممارسين  جماعة 
الريفية،  الغذائي والتنمية  الزراعة واألمن  التقييم في مجاالت  EvalForward – وهي جماعة ممارسي  شّكلت 

األغذية  وبرنامج  الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق  الفاو،  التقييم في  المدعومة بصورة مشتركة من مكاتب 
النامية.  الدول  الممارسين في  القدرات بين  التقييم وتعزيز  -  قناة مهمة لتطوير ثقافة   ٢٠١٨ العالمي منذ 

٩٠٠ عضو بين مقيِّم وصانع  التي تسّهل تبادل المعرفة وزيادة الوعي والتواصل، تضّم أكثر من  وباتت الجماعة، 
الموقع  زيارة  يمكنكم  والفرنسية واإلسبانية.  اإلنجليزية  باللغات  ٩٨ دولة، وتقّدم خدماتها  وأكاديمي في  قرار 

الجماعة!  إلى  واالنضمام 

https://www.evalforward.org
التقييم، أصدرت بناًء EvalForward بالتعاون مع مكتب  الزراعي،  القطاع  المراقبة والتقييم في  مراجعة لقدرات 

التقييمات  الدراسة كيف ُتستخدم  ٢٣ دولة. وتستعرض  على مقابالت أجريت على مدى ستة أشهر في 
وممارسات اإلدارة القائمة على النتائج في وزارات الزراعة وما إذا كانت القدرات والموارد الالزمة متوافرة 

للمسؤولين.

تقييم المكتب الفرعي دون اإلقليمي لشمال 
إفريقيا

إفريقيا وعمله  اإلقليمي لشمال  الفرعي دون  المكتب  دور  تقييم  يلّبي 

المستوى دون  المستمرة على  التطّورات  طلب منّسقه، في سياق من 

المكتب  تمركز  تفكير جماعي حول  قيادة  بهدف  والمؤسسي،  اإلقليمي 

التحليل  ويستند  التنظيمية.  عملياته  مالءمة  ومدى  اإلقليمي  دون 

داخلية تشاركية، وسلسلة من  للموظفين، وورشة عمل  إلى مسح 

المصادر  للعديد من  العمل، ومراجعة  الفردية مع فريق  المقابالت 

الفرعي دون اإلقليمي، ال سيما  المكتب  الثانوية. وتعكس مراجعة دور 

إلى  الحاجة  الصلة،  ذات  والقطرية  اإلقليمية  بالمكاتب  يتعلق  فيما 

اإلقليمي  المكتب  دور  إن  التفريع وصعوبة تطبيقه.  توضيح مبدأ 

يتحقق  وال  القطرية واضح،  للمكاتب  التقني  للدعم  الفرعي كمركز 

الفرعي  المكتب  المتاحة في  المهارات  بالكامل من خالل مجموعة 

تقديم  االنحياز في  التنفيذ، يكشف  اإلقليمي. وعلى مستوى  دون 

أوضح  التمييز بشكل  إلى  الحاجة  المضيف عن  البلد  المساعدة لصالح 

الوطني.  التمثيل  وبعثات  اإلقليمي  دون  الفرعي  المكتب  بين 

جديد! نظام طلب ردود اإلدارة وتقارير المتابعة اآللي 
أطلق مكتب التقييم نظاًما إلكترونًيا شبه آلي جديًدا لطلب ردود إدارة التقييم وتقارير المتابعة من أجل بناء عملية 

مؤسسية متماسكة لجمع البيانات بشكل منهجي، ومراقبة قبول التوصيات وتنفيذها الحًقا. وسيؤّدي هذا النظام 
الجديد إلى زيادة الكفاءة، وسيوّفر أيًضا مصدًرا غنًيا من المعلومات حول المساءلة والتعّلم عبر نظام تقييم الفاو. 

مذكرة إرشادية إلجراء 
ظل  في  التقييمات 
)كوفيد-١٩( الجائحة 

المذكرة اإلرشادية كيف  تشرح هذه 
التقييم مع  يتعامل مدراء  أن  ينبغي 
جائحة  الناجم عن  اإلستثنائي  الوضع 

العديد  التي وضعتها  والقيود  كوفيد-١٩ 
التحركات. تهدف  البلدان على  من 

العمل  إلى ضمان استمرار  المذكرة 
العالية مع  الجودة  ذات  التقييمي 

ومواصلتها  الدولية  الجهود  مراعاة 
من أجل الحّد من انتشار الفيروس 

للجائحة.  واالستجابة 

الفاو التقييم في  الالمركزية على وظائف  إضفاء 

لجنة  أمام  المنظمة  التقييم في  لتوسيع نطاق وظيفة  اقتراح  تقديم  تم 
 .٢٠٢٠ يونيو/حزيران  المائة في  الثامنة والعشرين بعد  البرامج في دورتها 

وإضافة  للتقييمات  الحالي  النموذج  نطاق  بتوسيع  االقتراح  ويقضي 
يتوافق مع والية  المركزية على نحو  التقييمات  إلى جانب  الالمركزية 

المختلفة  أدواره  بأداء  للتقييم  النهج  هذا  التقييم. وسيسمح  مكتب 
داخل  التعّلم  أكثر فعالية وكفاءة والمساهمة بشكل أفضل في  بشكل 
البرامج والمشاريع ودعمهم في  إلى تحفيز مدراء  المنظمة. كما يهدف 
التقييم، وجعلها  أدّلة  المشاريع، وتوليد  المراحل األخيرة من دورة  إحياء 

القطري  المستويْين  على  أوسع  نطاق  على  للتعّلم  ومتاحة  شّفافة 
واإلقليمي.

ى: أخر أنشطة 

 تحليل المخاطر
 والتوجيه إلدارة وإجراء

 التقييمات خالل أزمة
 على Covid-19 وقيود

 المستويين الدولي
والوطني

٢٠٢٠/٠٦

 
 

مراجعة قدرات الرصد
والتقييم في قطاع الزراعة 

https://www.evalforward.org
http://www.fao.org/3/ca8796en/ca8796en.pdf
http://www.fao.org/3/nc856en/nc856en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WoXLsl2j9Ko&feature=youtu.be
https://www.evalforward.org
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تقارير التقييم وإجابات اإلدارة هي وثائق عامة ويمكن 
تنزيلها من الرابط التالي:

www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/en

الصحة الجيدة و 
الرفاه

التام  القضاء 
الجوع على 

على  القضاء 
الفقر

لتعليم  ا
الجيد

بين  المساواة 
لجنسين ا

و  النظيفة  المياه 
الصحية النظافة 

واالبتكار  الصناعة 
والهياكل 
األساسية

الالئق  العمل 
االقتصاد ونمو 

نظيفة  طاقة 
وبأسعار 

معقولة

الحّد من أوجه 
المساواة عدم 

ومجتمعات  مدن 
مستدامة محلية 

االستهالك 
واإلنتاج 

المسؤوالن

الحياة 
في البّر

تحت  الحياة 
الماء

العمل 
المناخي

السالم والعدل 
والمؤسسات 

القوية

الشراكات  عقد 
لتحقيق 
األهداف

evaluation@fao.org :لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بمدير مكتب التقييم - البريد اإللكتروني
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة - Viale delle Termi di Caracalla 00153 ، روما - إيطاليا.

األهداف اإلستراتيجية لمنظمة األغذية و الزراعة

المساعدة في القضاء على 
الجوع و انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية

جعل الزراعة والحراجة 
ومصايد األسماك أكثر 

انتاجية واستدامة

الحد من الفقر في 
الريف

تمكين نظم زراعية و 
غذائية شاملة و فعالة

زيادة قدرة سبل 
المعيشة على مواجهه 

الكوارث

أهداف التنمية المستدامة
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إّن الحدود واألسماء المبّینة والتسمیات المستخدمة في ھذه الخارطة ال تعّبر بأي شكل من 
األشكال عن رأي المنظمة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة أو 

سلطاتھا وال بشأن تعیین حدودھا وتخومھا. وتشیر الخطوط المتقطعة على الخرائط إلى الحدود 
 . التقریبیة التي قد ال یكون ھناك اتفاق كامل بشأنھا بعد

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/



