
October 2018 PC 125/6 
 

  

 (، QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )يمكن االطالع على هذه الوثيقة 
للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت  وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة 

 أكثر مراعاة للبيئة.
  www.fao.orgويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة  

MX381a 

A 

 البرنامج لجنة

 الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  16-12روما، 

 2021-2019لفترة في اخطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم 

 

 موجز
 
  خطة العمل تحديثًا ل وتشاااكل، 2021-2019تقدم هذه الوثيقة خطة عمل إرشاااادية مقترحة للةترة

 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
وتتضاااااامن  2016( التي اسااااااتعرلاااااات ا اللجنة  ي عام PC/120/8)الوثيقة  2019-2017للةترة 

( التي اسااتعرلاات ا PC/121/7االقتراحات المتعلقة بتقييم االسااتراتيجيات الموالاايعية )الوثيقة 
 .2017للجنة  ي عام ا

  وتتمثل الخطة  ي إجراء عمليات تقييم لالساتراتيجيات الموالايعية لمنظمة األغذية والزراعة
)المنظمة(، على أن تلي ا عمليات تقييم لعمل المنظمة  ي مجال اإلحصاااءات ولمساااهمات ا  ي 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

   الدعم عمليات تقييم البرامج القطرية وستوّجه تدريجياً المزيد من االهتمام إلى تقييم  لواص  وست
 .تحقيق البرامج الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة من أجلالمنظمة الذي تقدمه 

   مضاااااعةة دعمه وساااايواصاااال مكتم التقييم تقديم خدمات التقييم إلى مشاااااريع محددة، ويقتر
 ياااااااااااااااااام لااااااااااااااااااعااااااااااااااااااماااااااااااااااااالاااااااااااااااااايااااااااااااااااااات الااااااااااااااااااتااااااااااااااااااقااااااااااااااااااياااااااااااااااااا

 ولعمليات تقييم جودة هذه العمليات. الميدانية التي تديرها مكاتم المنظمة 

 اتخاذه لجنة البرنامجالذي يتعين على اإلجراء 
 
  إقرارهاو 2021-2019إن اللجنة مدعوة إلى التعليق على الخطة المقترحة للةترة. 

 
 يمكن توجيه أي استةسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:

 
 Masahiro Igarashiالسيد 

 مدير مكتب التقييم
 3903 065705 39+الهاتف: 
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 مقدّمة
 
ما  تئ مكتم التقييم يجري عمليات تقييم  ي إطار خطة العمل المتجددة اإلرشااااااادية للةترة  -1

( التي وا قت علي ا اللجنة  ي دورت ا العشاااااارين بعد المائة المعقودة PC/120/8)الوثيقة  2017-2019
 .2016 اااااااااااااااااي أكاااااااااااااااااتاااااااااااااااااوبااااااااااااااااار  تشااااااااااااااااااااااريااااااااااااااااان األول 

وقد تمثل ال دف الرئيسااااااي لخطة العمل هذه  ي دراسااااااة النتائج التي حققت ا المنظمة تماشااااااياً مع 
سية تمثلت  ي تقييم مساهمات المنظ مة  ي كل إطارها االستراتيجي. ومن ثم،  إن عناصرها األسا

 من أهدا  ا االستراتيجية و ي األهداف البرامجية المحددة  ي أطر البرمجة القطرية.
 
، اسااااتعرلاااات اللجنة اقتراحاً إلااااا ياً لعمليات التقييم الموالاااايعية 2017 ي مارس آذار و -2

وشاامل . 2020-2019( وأوصاات بتقييم االسااتراتيجيات الموالاايعية المحددة للةترة PC/121/7)الوثيقة 
 هذا االقترا  تقييم ما يلي:

 
 ( 4 ا تقييم ال دف االستراتيجي بشأن سالمة األغذية )التي يتناولاستراتيجية المنظمة  (أ)

مجال المساااواة بين  المنظمة  يياسااة المساااواة بين الجنسااين )التي ساايتناول ا تقييم عمل ساا )ب(
 الجنسين(

 المنظمة  ي مجال التغذيةاالستراتيجية والرؤية المتصلتان بعمل  )ج(
 الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاصالخاصة بستراتيجيات اال )د(
 تغيّر المناخالخاصة بستراتيجية اال )ه(

 
 ال اادف) االسااااااتراتيجي لل اادف األخيرة التقييم عمليااة عرض تم الحاااليااة، الاادورة وخالل -3

 الجنساااين بين المسااااواة مجال  ي المنظمة عمل تقييم عمليات عرض وسااايجري(. 2 االساااتراتيجي
 وساااااايجري التقييم، عمليات عن توليةي تقرير تقديم ساااااايجري ثم. لجنةالمقبلة ل دورةال  ي والتغذية

الخاصاااة ات التقييم الموالااايعية المتبقية بالتتابع، بدءاً بتقييم اساااتراتيجية المنظمة بعملي االلاااطالع
الشراكات مع القطاع الخاصة بتقييم استراتيجية المنظمة  الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، ب

 تغيّر المناخ.الخاصة بستراتيجية االتقييم والخاص، 
 
، يقتر  مكتااام التقييم إجراء تقييم لعمااال المنظماااة  ي مجاااال 2021-2020و ي الةترة  -4

و قاً  ،نظمة  ي تحقيق أهداف التنمية المسااااااتدامةتليه عمليات تقييم لمساااااااهمات الم، اإلحصاااااااءات
 لنطاق ا وسائر متطلبات عمليات التقييم.

 
وباإللااااا ة إلى ذلق، يقتر  مكتم التقييم مواصاااالة عمليات تقييم البرامج القطرية التي من  -5

المنظمة  ي تحقيق األهداف الوطنية  مساااهمةتدريجياً المزيد من االهتمام إلى تقييم  أن توّجهشااأن ا 
المرتبطة بأهداف التنمية المساااااتدامة. وقد يعرض مكتم التقييم أيضااااااً عمليات تقييم قطرية محددة 
على اللجنة ويقدّم تقريراً توليةياً إقليمياً يرمي إلى تحديد االتجاهات وتعزيز التعلّم لاااااامن األقاليم 

 و ي ما بين ا.
 
المسااااااااهمات  ممّولة منالتقييم إدارة عمليات تقييم المشااااااااريع ال وأخيراً، يواصااااااال مكتم -6

 الاااااااااااطاااااااااااوعاااااااااااياااااااااااة الاااااااااااتاااااااااااي تاااااااااااةاااااااااااو  مااااااااااايااااااااااازاناااااااااااياااااااااااتاااااااااا ااااااااااا
ماليين دوالر أمريكي و قاً للسياسة الحالية. واستناداً إلى توصيات تقرير التقييم لوظيةة التقييم  ي  4

المشار إليه  ي ما  "ينظام التقييم الالمركز"(، يقتر  مكتم التقييم مواصلة تطوير 2017المنظمة )
 ي الوقت الذي يقدّم  يه مكتم التقييم  الميدانيةيلي بعمليات تقييم للمشااااااااريع التي تنةذها المكاتم 
 التوجي ات والدعم الةني وخدمات لمان الجودة.
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قائمة بعمليات التقييم المقترحة والتقارير ذات الصااااالة لتقديم ا إلى اللجنة.  1ويو ر الجدول  -7
واساااااتناداً إلى الممارساااااات المعمول ب ا،  يقدّم قائمة بعمليات تقييم البرامج القطرية.  2أما الجدول 

عملية اختيار البرامج القطرية التي ساااااتخضاااااع للتقييم بالتشااااااور مع المكتم اإلقليمي  تنةيذ جريي
 معني بذلق.ال
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 البرنامج المقترح لعمليات التقييم -أّولا 
 

 رضت على األجهزة الرئاسيةعمليات التقييم التي ع   -ألف
 
  ي المنظمة بعمل الخاصاااااااة التقييم عمليات عرضيتم  أن ،2020-2019 لةترةالمقرر ل من -8

  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
 خريف) االساااتراتيجي ال دف تقييم لعمليات التوليةي والتقرير ،(2019 ربيع) والتغذية الجنساااين بين

( 2019الشااااااراكات مع المجتمع المدني )خريف الخاصااااااة ب(، وتقييم اسااااااتراتيجيات المنظمة 2019
 (.2020تغير المناخ )خريف الخاصة ب(، وتقييم استراتيجية المنظمة 2020والقطاع الخاص )ربيع 

 
 تحقيق إجراء عمليات التقييم بشاااااااأن مسااااااااهمات المنظمة  ي ، ي قتر 2020بدءاً من عام و -9

مع إعطاء األولوية  اسااااتناداً إلى نطاق ا وسااااائر متطلبات عمليات التقييم، أهداف التنمية المسااااتدامة
ألهداف التنمية المساااتدامة التي تغطي الموالااايع التي لم تبرم  ي عمليات التقييم األخيرة،  ضاااالً 

اسااااتناداً إلى هذه المعايير، قد تشاااامل و. 1مباشاااار أكثرعلى نحو  المنظمة بواليةعن تلق المتصاااالة 
 13)المياه( وهدف التنمية المسااااااتدامة  6: هدف التنمية المسااااااتدامة  ي مرحلة أولىعمليات التقييم 

( وهدف التنمية )الحياة  ي البرّ  15هدف التنمية المساااااتدامة و تغير المناخ(اإلجراءات المتصااااالة ب)
)االسااات الا واإلنتاج المساااتدامان(  12)الحياة تحت الماء( وهدف التنمية المساااتدامة  14المساااتدامة 

)القضاء التام  2)طاقة نظيةة وبأسعار معقولة( وهدف التنمية المستدامة  7وهدف التنمية المستدامة 
  )الااااقضاااااااااااء عاااالااااى الااااةااااقاااار(. 1عاااالااااى الااااجااااوع( وهاااادف الااااتاااانااااماااايااااة الاااامسااااااااااتاااادامااااة 

التقييم هذه سااعياً منه إلى إنشاااء شااراكات وثيقة مع سااائر الوكاالت  وقد ي جري مكتم التقييم عمليات
التي توجد مقارها  ي روما  ضاااالً عن ساااائر أج زة األمم المتحدة )مثل لجنة األمم المتحدة المعنية 

 بالموارد المائية أو مر ق البيئة العالمية( لاللطالع ب ذه األعمال.
 
 
 عمليات التقييمتقارير متابعة ل تلقياصاااال اللجنة وعلى غرار ما حصاااال  ي السااااابق، سااااتو -10

الساااابقة التي أعدت ا اإلدارة بعد سااانتين من تنةيذ اإلجراءات الواردة  ي ردود اإلدارة ذات الصااالة. 
 (.1)الجدول  الجدولوترد هذه الردود  ي 

 
 عمليات تقييم البرامج القطرية -باء

 
أجرى مكتم التقييم ما بين ساااااات وثماني عمليات تقييم على المسااااااتوى القطري  ي الةترة  -11

، باعتبارها آلية تتيح المسااااءلة للبلدان األعضااااء وساااكان ا، وبوصاااة ا  رصاااةً لتوثيق 2016-2018
النتائج وإظ ار اإلنجامات وتحديد الدروس المسااااتخلصااااة لتطبيق ا  ي المسااااتقبل ودعم الحوار بين 

 والحكومة بشأن االتجاه االستراتيجي للبرنامج. المنظمة
 
وعلى النحو الذي أّكدته لجنة البرنامج خالل مناقشة توليف الدروس المستخلصة  ي تطبيق  -12

طار البرمجة القطرية )مارس آذار  جة إلى "2018إ مة حا طار البرمجة (، ث يذ إ بة تنة تعزيز مراق
بناًء عليه، يقتر  مكتم التقييم و. 2"لمساااااتوى القطريالقطرية واتساااااا  برامج األمم المتحدة على ا

مواصااااالة تنةيذ برنامج لعمليات التقييم القطرية واساااااتكمال ا بإعداد تقرير توليةي إقليمي ي دف إلى 
ستكمال هذه التقارير  تحديد االتجاهات اإلقليمية وتعزيز التعلّم لمن األقاليم و ي ما بين ا. ويجوم ا

 القطرية التي تطلب ا اللجنة. البرامج تقييمبعروض محددة عن عمليات  التوليةية
 

                                                      
1  Sustainable Development Goals 17FAO and the   
 .CL 159/3 الوثيقة  2

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2205FAO%20and%20the%2017%20SDGs.pdf
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 ي لاااوء عملية إصاااال  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية التي اقترح ا األمين العام ل مم و -13
 الاااااااااااااااااامااااااااااااااااااتااااااااااااااااااحاااااااااااااااااادة، ماااااااااااااااااان الاااااااااااااااااامااااااااااااااااااتااااااااااااااااااوقااااااااااااااااااع 

اءلة  ي أن تزداد أهمية إطار عمل األمم المتحدة للمساااعدة اإلنمائية بوصااةه اإلطار األساااسااي للمساا
تقييم  ال بد من الن وض بمسااااااتوى عمليات . وتبعاً لذلق،ما ما يتعلق بمساااااااهمات المنظومة  ي بلد

ستو ي احتياجات المساءلة. ولتجنّم امدواجية العمل  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لت
وتعزيز االتساااا ، أنشاااأ  ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم المشاااترا بين الوكاالت مجموعة عمل 

التي تضااطلع ب ا  يعلى المسااتوى القطرعمليات التقييم  الناشاائة عنواإلساا امات لتعزيز المواءمة 
 وبالتالي يختلفولكن، ال تزال هناا تحديات.  دورات برامج الوكاالت مختلةة،  3كل من الوكاالت.

توقيت التقييم على المسااتوى القطري أيضاااً. ولم يتم بعد تولاايح العالقة بين آلية مساااءلة المنظومة 
مسااااءلة  لمتطلباتليات تقييم و قاً اء عموآلية مسااااءلة  رادى الوكاالت، وينبغي لمكاتم التقييم إجر

مع احتياجات مساااااااءلة المنظومة.  يشااااااارا مكتم التقييم  المتطلباتالوكالة بدالً من مواءمة هذه 
 الخيارات المتاحة. للنظر  يلمقبلة ابنشاط  ي هذه المناقشة وسيواصل العمل  ي السنوات 

 
التعاون بين الوكاالت التي توجد  ويتمثل أحد الخيارات، وإن كان محدوداً  ي نطاقه،  ي -14

مقارها  ي روما  ي مجال عمليات التقييم على المساااتوى القطري. وقد أجرى مكتم التقييم دراساااة 
 ماااااااع ماااااااكاااااااتاااااااباااااااي الاااااااتاااااااقااااااايااااااايااااااام  الاااااااكاااااااامااااااايااااااارون اااااااي  مشاااااااااااااتاااااااركاااااااة

 ي الصاااندو  الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي. ونظرت هذه الدراساااة  ي المزايا 
كل ية ل ما بين ا والثغرات النسااااااب عاون  ي  لق  ي لااااااوء  ،من الوكاالت و رص الت يات أوذ ولو

 الاااااحاااااكاااااوماااااات واحاااااتااااايااااااجاااااات الااااابااااالااااادان. واساااااااااااتااااانااااادت هاااااذه الااااادراساااااااااااة 
ً ألتقييم على المستوى القطري التي إلى عمليات ا شكل منةصل و قا لخطط  جرت ا الوكاالت الثالث ب

 عااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا. واقااااااااااااااااااااااااااااتضاااااااااااااااااااااااااااااااااات 
أن هذه مع ت واسااااااتعداد الحكومة لقيادة المناقشااااااة. وهذه الدراسااااااة تزامن دورات برامج الوكاال

الدراسات ال تعالج مساءلة  رادى الوكاالت بصورة مباشرة، إال أن ا تو ر أساساً إلجراء مناقشات 
 استراتيجية من أجل تحسين تقاسم األدوار والتعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها  ي روما.

 
 بواسطة المساهمات الطوعيةتقييم المشاريع الممولة  -جيم

 
قليمي اإلعالمي وال نطا ال كل من واصاااال مكتم التقييم إدارة عمليات تقييم المشاااااريع على -15
يات تقييم للتدخالت الو يات التقييم الالمركزية وإجراء عمل ية لعمل وطني، مع دعم المرحلة التجريب

  ااااااااااي الااااااااااحاااااااااااالت الااااااااااطااااااااااارئااااااااااة والااااااااااتاااااااااادخااااااااااالت الاااااااااا اااااااااااد ااااااااااة 
، أجرى مكتاام التقييم تقييماااً لعاادة برامج 2018-2017ةترة ال ي وإلى بناااء القاادرة على الصاااااامود. 

( مبادرة إنةاذ القوانين والحوكمة والتجارة 1) :الصااااااعيدين العالمي واإلقليمي مثل رئيسااااااية على
 ( والصاااااااااااانااااااادو  االسااااااااااااتااااااائااااااامااااااااناااااااي لااااااالاااااااتضاااااااااااااماااااان 2) ؛الاااااااحااااااارجاااااااياااااااة

 ( ومشروع أصوات الجياع.4) إلحصاءات الزراعية؛( واالستراتيجية العالمية ل3) مع أ ريقيا؛
 

، يعتزم مكتم التقييم إجراء عمليات تقييم لبرامج عالمية مثل مبادرة 2020-2019ةترة الو ي  -16
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

ومشروع اإلدارة المستدامة من أجل التغذية واألمن الغذائي والقدرة على الصمود لصنع القرارات، 
،  ضالً وصون التنوع البيولوجي  ي المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية التونة أسماامصايد ل

عن تقييم مشاااريع واسااعة النطا  على الصااعيد القطري مثل برنامج المنح إلنتاج جذوع النشاار  ي 
قدرة المراعي على الصااااامود  ي إثيوبيا، وبرنامج سااااابل العي  وغندا، ومبادرة الساااااعي إلى بناء أ

 ي  الحقوبااإللاااااااا اة إلى ذلاق، يعتزم مكتاام التقييم إجراء تقييم  ي ممبااابوي.واألمن الغااذائي  
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 أ غانستان )بشأن إنتاج األلبان( وعملية تقييم جماعية  ي كولومبيا.
 

لبناء القدرة على الصااامود وهما:  رئيسااايتينوأخيراً، يقوم مكتم التقييم بتقييم عمليتي تدخل  -17
مستوى على )مع تقييم التأثير على نطا  أوسع الجنوبية  ي بلدان أ ريقيا  االستجابة لظاهرة النينيو

المجتمعات المحلية  ي مالوي وممبابوي وليساااااوتو( واالساااااتجابة ل ممة الساااااورية. ويقوم مكتم 
عملية تقييم واسااعة النطا  للبرمجة النقدية  بإدارةالتقييم بالتعاون مع ممثلية المنظمة  ي الصااومال، 

 وأوائااال  2019 ي أواخر عاااام و. 2019 ي أوائااال عاااام  ال ومن المقرر تقاااديم ااا ي الصااااااوماااا
، يعتزم مكتم التقييم إجراء عمليات تقييم بشأن أممة بحيرة تشاد )المتعددة البلدان( وتنةيذ 2020عام 

 3اسااااتراتيجية بناء القدرة على الصاااامود  ي جنوب السااااودان واالسااااتجابة ل ممة من المسااااتوى 
، ساااااايعدّ مكتم التقييم 2020-2019ةترة الالقدرة على الصاااااامود  ي اليمن. وكذلق  ي وبرنامج بناء 

لااات إلااايااا اااا عااامااالاااياااات الاااتاااقااايااايااام  ً عااان الاااناااتاااائاااج الاااتاااي تاااوصاااااااااّ  تاااقااارياااراً تاااولاااياااةاااياااا
 والبرامجيبشاااااأن بناء القدرة على الصااااامود لتحديد الدروس المساااااتةادة من الن ج االساااااتراتيجي 

 السالم. ي مجال للمنظمة،  ضالً عن النتائج على امتداد محور العمل اإلنساني واإلنمائي و
 

وساااايواصاااال مكتم التقييم تمثيل المنظمة  ي الةريق المعني بعمليات التقييم المشااااتركة بين  -18
يم  ي الوكاالت  ي المجال اإلنساني وسيساهم بنشاط  ي عملية اتخاذ القرارات وإدارة عمليات التقي

ً الاااااماااااناااااظاااااماااااة   هاااااذا الاااااماااااجاااااال. وساااااااااااياااااماااااثااااال ماااااكاااااتااااام الاااااتاااااقااااايااااايااااام أيضاااااااااااا
 ي شااااابكة التعلم اإليجابي للمسااااااءلة واألداء وساااااائر مجموعات العمل المعنية بعمليات التقييم  ي 

 المجال اإلنساني.
 

 األنشطة الخارجية -دال
 

 المساهمة  ي تنمية قدرات التقييم
 
التقييم الخارجي، المنصااااااوص علي ا سااااااواء  ي قرار للدعوة إلى تعزيز قدرات  اسااااااتجابةً  -19

مكتم التقييم عملية إرساااء  قاد ي تقييم وظيةة التقييم  ي المنظمة،  وأ 4الجمعية العامة ل مم المتحدة
-EVALأسلوب مشترا للتقييم  ي مجاالت األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريةية المعروف باسم 

ForwARD  . مكاتم التقييم  ي  ة جميعمشااااااترك حالياً وبصااااااورةوت دف هذه المبادرة التي تدعم ا
أهداف  اسااتعراضتعميم التةكير التقييمي  ي نظم  تعزيز ، إلىوكاالت التي توجد مقارها  ي روماال

الممارساااااين  من جماعةالأعضااااااء  ويتألفالتنمية المساااااتدامة على المساااااتويين الوطني والعالمي. 
عن إجراء التقييم والعاملين  ي مجال التنمية ووالعي السياسات والباحثين من المعاهد المسؤولين 

غير مسااابوقة للحصاااول على المعارف والمعلومات  الوطنية، وتو ر هذه الجماعة للكثيرين  رصاااةً 
 ذات الصلة بعمليات التقييم المتعلقة باألمن الغذائي، وتشارك ا.

 
 بصورة كبيرة ات عضويّ  EVAL-ForwARD، سوف توّسع مبادرة 2021-2019وخالل الةترة  -20

األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريةية وإشراكه، تقييم ي تم ب أوسعلوصول إلى جم ور من أجل ا
إلى احتياجات المجتمع  واسااااااتناداً  والةعلية.وذلق باسااااااتخدام مجموعة متنوعة من القنوات المرئية 

بأنشطة لتشارا المعارف والتدريم من شأن ا تعزيز  EVAL-ForwARDالمتغيرة، ستضطلع مبادرة 
من أهداف  2قدرات التقييم مع التركيز على نحو خاص على تقييم التقدم المحرم نحو تحقيق ال دف 

 التنمية المستدامة.
 

 المشاركة  ي  ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
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إّن مكتم التقييم عضااو نشااط  ي  ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم الذي يجمع بين وظائف  -21
، اساااتضااااف مكتم التقييم 2018 مايو أيارمنظمة. و ي  46التقييم للمنظمات األعضااااء البالد عددها 

 بااااااااااااالشاااااااااااااااااتاااااااااااراا ماااااااااااع ماااااااااااكاااااااااااتاااااااااااباااااااااااي الاااااااااااتاااااااااااقااااااااااايااااااااااايااااااااااام 
التقييم لةريق األمم المتحدة  ي أسااابوعالعالم ي الصاااندو  الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

تشاااارا الدروس وأ ضااال من أجل  مساااؤوالً م نياً عن إجراء التقييم 163الذي جمع  بالتقييم المعني
الممارسااات ومناقشااة برنامج العمل والمبادرات المشااتركة بين الوكاالت. ويساا م مكتم التقييم من 

مبااادرات ومجموعااات عماال مشااااااتركااة بين  خالل  ريق األمم المتحاادة المعني بااالتقييم  ي عاادة
 الوكاالت.

 
، يشااااارا مكتم التقييم  ي مجموعات عمل مشااااتركة بين الوكاالت 2019-2018و ي الةترة  -22

وحقو  اإلنسااااان والمساااااواة بين  ؛واالسااااتةادة من عمليات التقييم ؛مثل الحوكمة موالاااايعتتناول 
لتقييم المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية  ي وإصال  معايير ا ؛وتقييم تأثير السياسات ؛الجنسين

والشااااراكات  ي مجال التقييم. وباإللااااا ة إلى ذلق،  ؛5لجنة المعونة اإلنمائيةوالميدان االقتصااااادي 
يترأس مدير مكتم التقييم بصااااااةته نائم رئي   ريق األمم المتحدة المعني بالتقييم مجموعة العمل 

لتقييم الجديدة  ي إطار عمل األمم المتحدة للمساااااعدة اإلنمائية الخاصااااة ب ذا الةريق لدعم عمليات ا
 بالتعاون مع مكتم تنسيق العمليات اإلنمائية. يضطلع بأنشطتهالذي 

 
 االتصال وإدارة المعارف

 
يواصل مكتم التقييم االلطالع بأنشطة االتصال وإدارة المعارف من أجل تعزيز استخدام  -23

يعتزم مكتم ونتائج عمليات التقييم لااااامن المنظمة و ي البلدان األعضااااااء ومن جانم الشاااااركاء. 
 ي  منتظمل إشااااااراك م على نحو قييم للمنتةعين الن اائيين من خالالتقييم تعزيز جادوى عملياات الت

قنوات اإلعالمية المالئمة والموارد المتعددة الوساااااائط الالتقييم والوصاااااول إلي م بواساااااطة عمليات 
 تقرير تقييم البرامج إعداد مكتم التقييم ساايواصاالالمصااممة خصاايصاااً لذلق. وباإللااا ة إلى ذلق، 

 .2019دورته الحادية واألربعين  ي عام  خالل المنظمة ويقدّمه إلى مؤتمر 2019لعام 
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 المعروضة على لجنة البرنامج بها المرتبطةوالتقارير  التقييم عمليات -1الجدول 
 

 يتم عرضهاسالتي  للجنة وعمليات التقييمالمبدئية  الدورة
العام/األعوام 
 التي أجريت فيها

  2018دورة خريف 
تقييم مسااااااااهمة منظمة األغذية والزراعة  ي اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل الزراعة 

 (2المستدامة )ال دف االستراتيجي 
2017 – 2018 

تقرير المتابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  ي ميادة قدرة سبل المعيشة على الصمود  ي 
 مااااااااااااااااااااااااااااااااااواجاااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااااااااااااااكااااااااااااااااااااااااااااااااااوارث 

 (5)ال دف االستراتيجي 

 

  لتقييم المستقّل لوظيةة التقييم  ي المنظمةلتقرير المتابعة 
  2021-2019خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للةترة 

  2019دورة ربيع 
 2019 – 2018 تقييم عمل المنظمة المتعلق بالمساواة بين الجنسين

 2019 – 2018 ورؤيت ا  ي العمل  ي مجال التغذيةتقييم استراتيجية المنظمة 
تقرير المتااابعااة لتقييم مساااااااااهمااة منظمااة األغااذيااة والزراعااة  ي خةف الةقر  ي الريف )ال اادف 

 (3االستراتيجي 
 

  2019دورة خريف 
 2019 – 2018 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة المتعلق باستراتيجية المجتمع المدني

 2019 – 2018 التوليةي بشأن النتائج والدروس المستةادة من عمليات تقييم األهداف االستراتيجيةالتقرير 
تقرير المتابعة لتقييم مساااااااهمة منظمة األغذية والزراعة  ي نظم األغذية والزراعة الكةؤة والشاااااااملة 

 (4)ال دف االستراتيجي 
 

  )تحديث(خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم 
  2020دورة ربيع 

 2020 – 2019 تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاص

 2020 – 2019 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة  ي مجال اإلحصاءات

تقرير المتابعة لتقييم مساااهمة منظمة األغذية والزراعة  ي القضاااء على الجوع وانعدام األمن الغذائي 
 وسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوء الااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااغااااااااااااااااااااااااااااااااااذيااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 (1)ال دف االستراتيجي 

 

  2020دورة خريف 
تقييم مسااااهمة منظمة األغذية والزراعة  ي المياه النظيةة والنظا ة الصاااحيّة )هدف التنمية المساااتدامة 

6) 
2019 -2020 

بتقييم مساااااااهمة منظمة  المقترن-المناختقييم اسااااااتراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصااااااة بتغير 
 (13األغذية والزراعة  ي العمل المناخي )هدف التنمية المستدامة 

2019 -2020 

تقرير المتابعة لتقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  ي اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية من أجل 
 (2الزراعة المستدامة )ال دف االستراتيجي 

 

  2021دورة ربيع 
 2021 – 2020 (15تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  ي الحياة  ي البّر )هدف التنمية المستدامة 

 2021 – 2020 (14الحياة تحت الماء )هدف التنمية المستدامة  والزراعة  يتقييم مساهمة منظمة األغذية 
  تقرير المتابعة لتقييم عمل المنظمة  ي مجال المساواة بين الجنسين

  تقييم االستراتيجية بشأن التغذيةل تقرير المتابعة
  2021دورة خريف 

 2021 – 2020 (2تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة  ي القضاء التام على الجوع )هدف التنمية المستدامة 
تقييم مساااهمة منظمة األغذية والزراعة  ي االساات الا واإلنتاج المسااؤولين )هدف التنمية المسااتدامة 

12) 
2020 – 2021 

  والدروس المستةادة من تقييم األهداف االستراتيجيةتقرير المتابعة للتقرير التوليةي بشأن النتائج 
تقرير المتابعة لتقييم اسااتراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصااة بالشااراكات مع منظمات المجتمع 

 المدني
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األراضععععي أو  وأالبلدان  على صعععععيدتقييم البرامج القطرية وعمليات تقييم البرامج  عمليات -2الجدول 
 البلدانمجموعات 

 
 التوقيت عنوان التقييم وحالة تنفيذه

 أفريقيا
 أنجز
 2018صدر  ي عام  كينيا

 العمل جار  
 2018من المتوقع إصداره  ي عام  بوروندي

 2019من المتوقع إصداره  ي عام  أوغندا

 مقرر
 2019من المتوقع إصداره  ي عام  إثيوبيا

 قيد المناقشة 6جنوب السودان

 والمحيط الهادئآسيا 
 أنجز

 2018صدر  ي عام  ميانمار

 2018صدر  ي عام  بوتان

  العمل جار  

 2018من المتوقع إصداره  ي عام  كمبوديا

 2019من المتوقع إصداره  ي عام  تيمور ليشتي

 مقرر

 قيد المناقشة أ غانستان )يؤكد الحقًا(

 الشرق األدنى
 أنجز

 2018صدر  ي عام  العربيةمصر جم ورية 

 العمل جار  

 2019من المتوقع إصداره  ي عام  سوريةالجم ورية العربية ال

 مقرر

 2020من المتوقع إصداره  ي عام  لبنان

 قيد المناقشة 6اليمن

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 أنجز

 2018صدر  ي عام  نيكاراغوا

  العمل جار  

 2018من المتوقع إصداره  ي عام   المكتم دون اإلقليمي ألمريكا الوسطى 
 2019من المتوقع إصداره  ي عام  المكسيق

 2019من المتوقع إصداره  ي عام  كوبا
 مقرر

 2020من المتوقع إصداره  ي عام  السلةادور
 أوروبا وآسيا الوسطى

 مقرر
 2019من المتوقع إصداره  ي عام  أرمينيا
 2019من المتوقع إصداره  ي عام  جورجيا

 2019من المتوقع إصداره  ي عام  لدو اوم
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