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

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

 الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني 8 -4روما، 

 2022-2020خطة العمل المتجددة اإلرشادية لعمليات التقييم للفترة 

 

 موجز
 

  اساااتعراااات ا تقدّم هذه الوثيقة معلومات محدّثة عن خطة العمل المتجددة اإلرشاااادية التي
ا لعمليات 2018في نوفمبر/تشاارين الثاني  (اللجنةلجنة البرنامج ) ا اقتراحق ، وتتضاامن أيضااق

 االجتماااع غير الرساااااامي الااذل عقاادتاا  اللجنااة فيفي  رحاا التي ط  التقييم الرئيساااااايااة 
عمليااات التقييم القطريااة والمتصاااااالااة جراء والخطط الجاادياادة إل، 2019يونيو/حزيران 

 بالمشاريع.

  وفي ما يتعلق بعمليات التقييم الرئيسااية، وباإلاااافة إلى عمليات التقييم التي أقّرت ا اللجنة
الموااااااايعية لمنظمة  االساااااتراتيجيات التي ترّكز على 2018في نوفمبر/تشااااارين الثاني 

، المسااااااتدامة المنظمة في تحقيق أهداف التنمية ةمساااااااهمغذية والزراعة )المنظمة( واأل
ا ساااي   ا لبرنامج التعاون التقني للمنظمة، وسااايجرل تقييمق جرل مكتب التقييم )المكتب( تقييمق

برنامج والدولي للتنمية الزراعية  في كل من الصااااااندو التقييم  يمع مكتب باالشااااااترا 
 التي توجد مقارها في روما. الوكاالتاألغذية العالمي للتعاون في ما بين 

  وست واصل عمليات تقييم البرامج القطرية وستوّج  المزيد من االهتمام إلى تقييم مساهمة
المنظمة في تحقيق البرامج الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المساااتدامة، وساااتساااعى إلى 

 تحدة.والتخطيط االستراتيجي لألمم الم التقييم القطرية المشتركةتوجي  عمليات 

  محددة، ودعم برنامج  المرتبط مشااااااريع وسااااايواصااااال المكتب تقديم خدمات التقييم إلى
لى الصاااااامود. وساااااايعز  بناء القدرة عبعمليات التقييم في حاالت الطوارئ وفي مجال 

ا المكتب  مع المكاتب الميدانية من أجل تعزيز قدرات المنظمة في مجال تقييم  عمل أيضااااااق
 اإلقليمي والقطرل.المساهمات على الصعيدين 
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 اإلجراءات المطوب اتخاذها من جانب لجنة البرنامج
 

  والموافقة على الخطةإّن اللجنة مدعوة إلى إبداء مالحظات ا على الخطة المحدّثة. 

 يمكن توجي  أل استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إلى:

 Masahiro Igarashiالسيد 
 مدير مكتب التقييم

 3903 065705 39+ال اتف: 
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 المقدّمة
 
، أجرى المكتب عمليات تقييم في إطار خطة 2019و 2017خالل الفترة الممتدة بين العامين  -1

ية للفترة  قة  2019-2017العمل المتجددة اإلرشااااااااد ( التي وافق  علي ا اللجنة في PC/120/8)الوثي
، باإلااااافة إلى عمليات تقييم 2016دورت ا العشااارين بعد المائة المعقودة في أكتوبر/ تشااارين األول 

اللجنة في دورت ا الحادية والعشاااارين بعد المائة   ابتلجيات المواااااايعية للمنظمة التي طلالسااااتراتي
  ابتلالتي ط( وتقييم إطار النتائج االساااتراتيجية للمنظمة PC/121/7المعقودة في مارس/آذار )الوثيقة 

ثاني اللجنة في دورت ا الخامساااااااة والعشاااااارين بعد ال ئة في نوفمبر/ تشاااااارين ال قة  2018ما )الوثي
PC/125/6.) 

 
-2020تتضااااامن هذه الوثيقة معلومات محدّثة عن خطة العمل المتجددة اإلرشاااااادية للفترة و -2

ا لعمليات التقييم الرئيسية  وتشمل 2022،1 ا اقتراحق االجتماع غير الرسمي الذل في  رح التي ط  أيضق
، والخطط الجاادياادة لعمليااات التقييم القطريااة والمتصاااااالااة 2019في يونيو/حزيران عقاادتاا  اللجنااة 

 .لمنتصف المدةبالمشاريع وتعزيز الدعم للمكاتب الميدانية في ما يتعلق بإدارة عمليات التقييم 
 
، ساااااايجرل المكتب عمليات تقييم لالسااااااتراتيجيات المواااااااايعية 2022-2020وفي الفترة  -3

المتبقية: أل تقييم اسااااتراتيجية المنظمة الخاصااااة بالشااااراكات مع منظمات المجتمع المدني، وتقييم 
اسااااااتراتيجية المنظمة الخاصاااااااة بتسير المنام )وسااااااتسطي ا عملية تقييم مسااااااااهمات المنظمة في 

قدّم نام(. وسااااااي بالم لة  ا لعمل المنظمة في مجال  اإلجراءات المتصاااااا مق ا تقيي مكتب التقييم أيضاااااااق
عددقا من عمليات التقييم لمسااااااااهمات المنظمة في تحقيق أهداف التنمية  وسااااااينفذاإلحصااااااااءات، 

ا لبرنامج  المساااتدامة. وعلى نحو ما جاء في جلساااة اإلحاطة غير الرسااامية، سااايجرل المكتب تقييمق
ا م التي توجد مقارها في  الوكاالتللتعاون في ما بين شااااتركقا التعاون التقني للمنظمة وساااايقدّم تقييمق

 .روما
 
المزيد من  االتي توّج  تدريجيق  البرامج القطرية وساااااايواصاااااال المكتب إجراء عمليات تقييم -4

تحقيق األهداف الوطنية المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم لالمنظمة  دعماالهتمام إلى تقييم 
 األقاليم. امنإقليمية ترمي إلى تحديد االتجاهات وتعزيز التعلّم  تقارير توليفية

 
، سااااايواصااااال مكتب التقييم إدارة عمليات تقييم المشااااااريع الممولة من المسااااااهمات اوأخيرق  -5

إلى توصيات  اواستنادق للسياسة الحالية.  اماليين دوالر أمريكي وفقق  4الطوعية التي تفو  ميزانيات ا 
؛ "نظام التقييم الالمركزل" التقييم ج ود تطوير(، يقود مكتب 2017التقييم في المنظمة ) وظيفة تقييم

وال سااايما تل  بإجراء عمليات تقييم للمشااااريع المشاااار إلي ا في هذا الن   المكاتب الميدانيةوتقوم 
 الجودة.التوجي ات والدعم الفني وخدمات امان  فيقدم مكتب التقييم أماالمنفذة في منتصف المدة، 

 
الجدول ذات الصلة لتقديم ا إلى اللجنة. أما  التقييم والتقاريرقائمة بعمليات  1الجدول يوفر و -6
ا  2 قق المعمول ب ا، تجرل  تللممارساااااااافيقدّم قائمة بعمليات تقييم البرامج القطرية المقترحة. ووف

 عملية اختيار البرامج القطرية التي ستخضع للتقييم بالتشاور مع المكتب اإلقليمي المعني.
 

 المقترح لعمليات التقييم البرنامج -لً أو  
 

 التقييم التي عرضت على األجهزة الرئاسية عمليات-ألف
                                                           

يتعلق بعمليات تقييم البرامج القطرية وتقييم البرامج/المشاريع التي تمّول ا المساهمات الطوعية، تسطي خطة العمل  في ما  1
بعد التشاااااور مع  التقييم هذه . وساااايجرل اتخاذ قرارات بشااااأن عمليات2021و 2020الفترة الممتدة بين العامين هذه المتجددة 

 ، في موعد قريب من موعد التنفيذ.التمويل في الشركاء المعنيين، مثل المكاتب اإلقليمية والقطرية والشركاء
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، عرض عمليااات التقييم الخاااصااااااااة بعماال المنظمااة في مجااال 2020من المقرر، في عااام  -7

المنظمة مع منظمات المجتمع المدني  ا التي تقيم  شااااااراكات ال(، وتقييم 2020اإلحصاااااااءات )ربيع 
ا 2020(، وتقييم برنامج التعاون التقني للمنظمة )خريف 2020)خريف  (. وساايقدّم مكتب التقييم أيضااق

يات التقيي ا منالمجموعة األولى من عمل بدءق مة،  تدا ية المساااااا هداف التنم  تقييم م التي ترّكز على أ
(، وهو تقييم سيعرض في 2مساهمة المنظمة في القضاء التام على الجوع )هدف التنمية المستدامة 

من أهااداف التنميااة  2ين: يرّكز الجزء األول على الاادعم الااذل توفّره المنظمااة لتحقيق ال اادف أجز
الذل  سااااايا  الدعما ينظر الجزء الثاني في دور المنظمة ومكانت ا في ( فيم2020المساااااتدامة )ربيع 

 (.2020من أهداف التنمية المستدامة )خريف  2األمم المتحدة لتحقيق ال دف  توفره منظومة
 
 لإلجراءات المتصلة بالمنام، سيعرض المكتب التقييم الخاص بدعم المنظمة 2021وفي عام  -8

( الذل سيسطي تنفيذ المنظمة الستراتيجيت ا الخاصة بتسير المنام )ربيع 13)هدف التنمية المستدامة 
تا  2021 لذل توفره المنظمة في مجال االساااااات ال  واإلن لدعم ا با يات التقييم الخاصاااااااة  (، وعمل

المياه وعمليات التقييم الخاصااااااة بالدعم الذل توفره المنظمة في مجال ( 2021المسااااااتدامين )ربيع 
(. وباإلااااااافة إلى ذل ، من المتوقع أن يقدّم مكتب التقييم 2021صاااااحيّة )خريف النظيفة والنظافة ال

باالشترا  مع مكتبي التقييم في كل من الصندو  الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمية 
ا مشتركقا   (.2021)خريف  التي توجد مقارها في روما الوكاالتللتعاون في ما بين تقييمق

 
ا لمسااااااهمة المنظمة 2022 وفي عام -9 )هدف التنمية  في الحياة في البرّ ، سااااايقدّم المكتب تقييمق

(. وسوف 14)هدف التنمية المستدامة  المنظمة في الحياة تح  الماء( وتقييقما لمساهمة 15المستدامة 
األمم تجرى جميع عمليات التقييم الخاصااااة بأهداف التنمية المسااااتدامة بالتعاون الوثيق مع وكاالت 

 الصلة. ولالمتحدة والشركاء ذ
 

ي تقارير المتابعة لعمليات التقييم السابقة التي أعدت ا وستواصل اللجنة كما في المااي، تلقّ  -10
اإلدارة بعد ساانتين من تنفيذ اإلجراءات الواردة في ردود اإلدارة ذات الصاالة. وترد هذه الردود في 

 (.1الجدول الجدول )
 

 البرامج القطريةعمليات تقييم  -باء
 

، 2019-2017أجرى مكتب التقييم عشاااااارين عملية تقييم على المسااااااتوى القطرل في الفترة  -11
باعتبارها آلية تتيح المساااءلة للبلدان األعضاااء وسااكان ا، وبوصااف ا فرصااةق لتوثيق النتائج وإظ ار 

ن المنظمة والحكومة اإلنجا ات وتحديد الدروس المستخلصة لتطبيق ا في المستقبل ودعم الحوار بي
شأن االتجاه االستراتيجي للبرنامج. وترد التقارير الكاملة وردود اإلدارة  عمليات التقييم على على ب

 الموقع اإللكتروني الخاص بمكتب التقييم.
 

األمم المتحدة للتنمية القطرية  عملية إصاااااالم األمم المتحدة، وبدء تطبيق أطروفي ااااااوء  -12
، يقترم مكتب التقييم إجراء عمليات التقييم القطرية في 2020ا من عام اعتبارق المخطط ل  المستدامة 

وبالتالي، ؛ البرمجة لألمم المتحدةالصيسة الن ائية لدورة يضع في ا كل بلد السنة التي من المتوقع أن 
تحليل المنظمة وعمليات الب الخاصاااااة برمجةالسااااايكون من الممكن االساااااترشااااااد ب ذه التقارير في 

والتخطيط االسااتراتيجي القطرية المشااتركة لألمم المتحدة. وساايواصاال مكتب التقييم تحديد برنامج  
الخاص بعمليات التقييم القطرية بالتعاون الوثيق مع المكاتب اإلقليمية، واسااااااتكمال ا بإعداد تقرير 

 قاليم وفي ما بين ا.توليفي إقليمي ي دف إلى تحديد االتجاهات اإلقليمية وتعزيز التعلّم امن األ
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ا للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية اإلدارة، ساااااايجرل مكتب التقييم تقيعلى طلب  وبناءق  -13 يمق
ا دور المبادرات اإلقليمية والمكاتب الميدانية وعمل ا. وسااااايجرل  والبحر الكاريبي سااااايسطي أيضاااااق
ا للمبادرة اإلقليمية بشأن ندرة المياه في الشر  األدنى وشمال أفريقيا، بناء  ا مكتب التقييم تقييمق أيضق

 تقييم المشاريع.ل المتّبع سلوباألعلى طلب اللجنة وباالستناد إلى 
 

 تقييم المشاريع الممولة بواسطة المساهمات الطوعية -جيم
 

واصل مكتب التقييم إدارة عمليات تقييم المشاريع على النطا  العالمي واإلقليمي والوطني،  -14
والتاادخالت ال ااادفااة إلى بناااء القاادرة على  حاااالت الطوارئوإجراء عمليااات تقييم للتاادخالت في 

لعدة برامج عالمية مثل التصاااااانيف  ا، أجرى مكتب التقييم تقييمق 2019-2018وفي الفترة  الصاااااامود.
 االبتكاراتالقدرات في نظم  ومشااااااروع تنميةالمتكامل لمراحل البرنامج االسااااااتراتيجي العالمي، 

 .اعيةجية العالمية لإلحصاءات الزرالزراعية واالستراتي
 

، سيضع مكتب التقييم الصيسة الن ائية لعمليات تقييم البرامج والمشاريع 2021-2020وفي الفترة  -15
 األساسية مثل:

 
 برنامج التأثير والقدرة على الصمود واالستدامة والتحول من أجل األمن السذائي والتسذول )أ(

وجنوب آسااااايا  الكبرى الصاااااحراءإشااااارا  قطاعي األغذية والزراعة في أفريقيا جنوب و )ب(
إلى وجنوب شاااااارق ا في الج ود العالمية لمكافحة مقاومة مضاااااااادات المكروبات باللجوء 

 "توحيد األداء في مجال الصحة" يتّبع ن ج جبرنام

 رصد سياسات األغذية والزراعة وتحليل او ) (

 الوطنيةدعم البلدان النامية في دمج القطاعات الزراعية في خطط التكيف و )د(

 الصندو  الخاص بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةو )ه(

اإلدارة المساااتدامة لمصاااايد أساااما  التونة وصاااون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة و )و(
 خار  نطا  الوالية الوطنية

 
ا المشاااريع الكبرى على ا -16 لصااعيد القطرل مثل مشااروع "التصاادل وساايقيّم مكتب التقييم أيضااق

ألمن الساااذائي والتساااذياااة في بنسالدي "، لتحقيق ا التمكينياااةلتحااادل نق  التساااذياااة: تعزيز البيئاااة 
بشاااأن كفاءة/إنتاجية المياه واساااتدامت ا في منطقة الشااار   2030والمشاااروع اإلقليمي "تنفيذ خطة عام 

 ة بشأن ندرة المياه.األدنى وشمال أفريقيا" الذل يدعم المبادرة اإلقليمي
 

 القدرة على الصمودعمليات تقييم  حالت الطوارئ
 

من بين رئيساااااايااة  تلثالثااة تاادخال، أجرى المكتااب عمليااات تقييم 2019-2018في الفترة  -17
على الصاااااامود وهي: االسااااااتجابة لظاهرة  وال ادفة إلى بناء القدرة الطوارئحاالت  لتدخالت فيا

في بلدان أفريقيا الجنوبية )مع تقييم التأثير على نطا  أوسع على مستوى المجتمعات المحلية  النينيو
لحالة الطوارئ في واالستجابة في مالول و مبابول وليسوتو( واالستجابة لأل مة في بحيرة تشاد 

ية السااااااورية ا إلى أهمية التمويل في  .الجم ورية العرب ب   حاالت الطوارئونظرق من وما يرتبط 
متطلبات للمساءلة واحتياجات التعلّم، يعتزم مكتب التقييم توسيع حافظة عمليات التقييم التي يجري ا 

 في مجال القدرة على الصمود في السنتين المقبلتين لتشمل ما يلي:
 

 اليمناستعراض الج ود التي تبذل ا المنظمة في  )أ(
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واألمن السذائي والقدرة على الصااااامود  المبادرة الخاصاااااة بتوفير المعلومات حول التسذيةو )ب(
 لالسترشاد ب ا في عملية اتخاذ القرارات

 (2019-2014برنامج الت ديدات الوبائية المستجدة )و ) (

 صندو  بناء السالمو )د(

تائج ا و )ه( ندةبرامج منظمة األغذية والزراعة ون قدرة على  المساااااات ناديق ال إلى ن ج "صاااااا
 الصمود"

 وسياسات ا ونتائج ا الخاصة بالتحويالت النقديةبرامج المنظمة و )و(

 برنامج القدرة على الصمود في جنوب السودانو ) (

عمل المنظمة في مجال اإلنذار المبكر والعمل المبكر بما يشاااااامل الصااااااندو  المركزل و )م(
 ت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلالطوارئ والصندو  الخاص لحاال لمواج ة

 القدرة على الصمود في الصومال )عملية تقدير التقييم األولية فحسب(وبرنامج بناء  (ط)
 

، سااااايجرل وااااااع الصااااايسة الن ائية للتقرير التوليفي بشاااااأن نتائج 2020وفي مارس/آذار  -18
تحديد الدروس المسااتفادة من الن ج االسااتراتيجي  اي من شااأن تالصاامود ال عمليات تقييم القدرة على

قد وامتداد محور العمل اإلنساااني واإلنمائي والسااالم،  عن النتائج على والبرامجي للمنظمة، فضااالق 
 على اللجنة بناء على طلب ا. هذا التقرير التوليفي يعرض

 
المنظومة ككّل، ساااايواصاااال مكتب التقييم تمثيل المنظمة في الفريق المعني  وعلى مسااااتوى -19

سانيمجال العمل بعمليات التقييم المشتركة بين الوكاالت في  ساهم بنشاط في عملية اتخاذ  اإلن وسي
، يسااااااااهم مكتب التقييم في هذه الم مةالقرارات وإدارة عمليات التقييم في هذا المجال. وفي إطار 

ساء والفتيات في مناطق النزاعات ا لممتدة. ويمثل مكتب التقييم عملية التقييم الجارية حول حماية الن
ابي للمسااااءلة واألداء في مجال العمل اإلنسااااني )وهي شااابكة م اإليجالمنظمة في شااابكة التعلّ  اأيضاااق 

بعمليات وسائر مجموعات العمل المعنية  (مجال العمل اإلنسانيفي  اإلجراءاتللتعلم وتقييم عالمية 
 .مجال العمل اإلنسانيالتقييم في 

 
 تعزيز قدرة المنظمة على تقييم المساهمات على المستوى القطري -دال

 
، اتخذ مكتب التقييم خطوات لتعزيز قدرات في المنظمة توصية تقييم وظيفة التقييمبناء على  -20

توفير خدمات مكتب المساااااعدة المنظمة في تقييم مساااااهمات ا على المسااااتوى القطرل، بما يشاااامل 
 الموارد على شبكة اإلنترن . إتاحة و يةالتدريب الدوراتمكتب التقييم فضال عن  امن

 
ا إاااافيقا اليات الحوكمة واإلشااراف  ، يجرل مكتب التقييم افة إلى ذلوباإلااا -21 "اسااتعرااااق

( للنظر في الخيارات CL/160/3بالنسبة إلى عمليات التقييم الق طرية" بناء على طلب اللجنة )الوثيقة 
المتاحة إلجراء عمليات تقييم المركزية اسااتنادقا إلى خبرات الوكاالت األخرى والدروس المسااتفادة 

لمصممة لتلبية احتياجات المنظمة المحددة ب دف امان مالءمة وظيفة التقييم التي تضطلع من ا، وا
ومن  .2030ب ا المنظمة للسرض المتوخى من ا في سااايا  عملية إصاااالم األمم المتحدة وخطة عام 

لجنة البرنامج في دورة الربيع المقبلة. وسااتكون هذه خطوة  الشااأن علىالمقرر عرض اقترام ب ذا 
 أولى لتحديث سياسة التقييم التي تعتمدها المنظمة.

 
 سائر األنشطة -هاء
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 التقييم في مجال قدراتالالمساهمة في تنمية 
 

اسااااااتجابةق للدعوة إلى تعزيز قدرات التقييم الخارجي، المنصااااااوص علي ا سااااااواء في قرار  -22
أو في تقييم وظيفة التقييم في المنظمة، قاد مكتب التقييم عملية إرساااء  2العامة لألمم المتحدةالجمعية 

-EVAL أسلوب مشتر  للتقييم في مجاالت األمن السذائي والزراعة والتنمية الريفية المعروف باسم

ForwARD .التي  وت دف هذه المبادرة التي تدعم ا على نحو مشااااااتر  مكاتب التقييم في الوكاالت
أهداف التنمية المستدامة  استعراضتوجد مقارها في روما كافة، إلى تعميم التفكير التقييمي في نظم 

أعضاء جماعة الممارسين المسؤولين عن إجراء التقييم على المستويين الوطني والعالمي. ويشمل 
وتوفر هذه الجماعة والعاملين في مجال التنمية ووااعي السياسات والباحثين من المعاهد الوطنية، 

للكثيرين فرصااااة غير مساااابوقة للحصااااول على المعارف والمعلومات ذات الصاااالة بعمليات التقييم 
 .وتبادل االمتعلقة باألمن السذائي، 

 
ع مبادرة 2021-2020وخالل الفترة  -23 بصااااورة  عضااااويت ا EVAL-ForwARD، سااااوف توسااااّ

األمن السذائي والزراعة والتنمية الريفية وإشراك ، تقييم ، للوصول إلى جم ور أكبر ي تم بملحوظة
 المتسيرةحتياجات االوذل  باسااااتخدام مجموعة متنوعة من القنوات المرئية والفعلية. واسااااتنادا إلى 

بأنشاااطة لتشاااار  المعارف والتدريب من شاااأن ا  EVAL-ForwARD، ساااتضاااطلع مبادرة للجماعة
من  2ص على تقييم التقدم المحر  نحو تحقيق ال دف تعزيز قدرات التقييم مع التركيز على نحو خا

 أهداف التنمية المستدامة.
 

 المشاركة في فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم
 

إّن مكتب التقييم عضااو نشااط في فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم الذل يجمع بين وظائف  -24
، شااار  المكتب في 2019منظمة. وفي عام  57التقييم للمنظمات األعضاااء والمراقبة والبالع عددها 

 100ن أسااااابوع التقييم في نيروبي الذل نظم  فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والذل جمع أكثر م
مسااؤول عن إجراء عمليات التقييم، ب دف تشااار  الدروس وأفضاال الممارسااات ومناقشااة برنامج 
العمل والمبادرات المشاااااتركة بين الوكاالت. ويسااااا م المكتب من خالل فريق األمم المتحدة المعني 

 بالتقييم في عدة مبادرات ومجموعات عمل مشتركة بين الوكاالت، ويشار  في رئاست ا.
 

، سيشار  مكتب التقييم في مجموعات عمل مشتركة بين الوكاالت 2021-2020في الفترة و -25
ساليب التقييم؛ وع نسان والمساواة بين مليات استعراض النظراء؛ وحقو  اإلتتناول مواايع مثل أ
. وباإلااااافة إلى  اتقييم الواجب الشاااراكاتوالساااياساااات؛ الجنساااين؛ وتنمية القدرات؛ وتقييم تأثير 

مكتب التقييم بصاااااافت  نائب رئي  فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم مجموعة  يترأس مديرذل ، 
 باالشاااترا  لتعاونلالجديدة في إطار األمم المتحدة العمل الخاصاااة ب ذا الفريق لدعم عمليات التقييم 

 م المتحدة.تنسيق اإلنمائي والفريق االنتقالي التابع لألمين العام لألملل األمم المتحدة مع مكتب
 

 وإدارة المعارف االتصال
 

يواصل مكتب التقييم االاطالع بأنشطة االتصال وإدارة المعارف من أجل تعزيز استخدام  -26
نتائج عمليات التقييم اااااامن المنظمة وفي البلدان األعضااااااء ومن جانب الشاااااركاء. ويعتزم مكتب 

من خالل إشااااااراك م بصااااااورة منتظمة في التقييم تعزيز جدوى عمليات التقييم للمنتفعين الن ائيين 
عمليات التقييم والوصاااااول إلي م بواساااااطة القنوات اإلعالمية المالئمة والموارد المتعددة الوساااااائط 

 لذل . االمصممة خصيصق 

                                                           
 .A/RES/69/237 القرار  2
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 جنة البرنامجرير المتعلقة بها المعروضة على لعمليات التقييم والتقا 1-الجدول 
 

العااااأل/األعواأل  التقييم التي سيتم عرضهاالدورة المبدئية للجنة وعمليات 
التي أجريااات 

 فيها
  2019دورة خريف 

تقييم اساااااتراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصاااااة بالشاااااراكات مع القطاع 
 الخاص

2018 – 2019 

 2019 – 2018 تقييم إطار النتائج االستراتيجية في منظمة األغذية والزراعة
تقرير متابعة تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة في نظم األغذية والزراعة 

 (4الكفؤة والشاملة )ال دف االستراتيجي 
 

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

تام على الجوع )هدف التنمية لتقييم دعم منظمة األغذية والزراعة  لقضااااااااء ال
 (2المستدامة 

2019 – 2020 

 2020 – 2019 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة في مجال اإلحصاءات

تعزيز قدرات منظمة األغذية والزراعة لتقييم المسااااااااهمات على المسااااااتوى 
 القطرل: وثيقة الخيارات

 

تقرير متابعة تقييم مساااااهمة منظمة األغذية والزراعة في القضاااااء على الجوع 
 (1وانعدام األمن السذائي وسوء التسذية )ال دف االستراتيجي 

 

  2020دورة خريف 

 2020 – 2019 ني في المنظمةتقتقييم برنامج التعاون ال

يتعلق بتوفير الدعم المتحدة في ما تقييم دور المنظمة ومكانت ا في منظومة األمم 
 (2التام على الجوع )هدف التنمية المستدامة  للقضاء

2019 – 2020 

مع المجتمع  ةبالشااااااراك الخاصااااااةتقييم اسااااااتراتيجية منظمة األغذية والزراعة 
 المدني

2019 – 2020 

كاملة  عة تقييم مسااااااااهمة منظمة األغذية والزراعة في اإلدارة المت تاب تقرير م
 (2للموارد الطبيعية من أجل الزراعة المستدامة )ال دف االستراتيجي 

 

  2021دورة ربيع 

)هدف التنمية  لإلجراءات المتصااااالة بالمنامتقييم دعم منظمة األغذية والزراعة 
ة بتسي ر  ( وتنفيذ اسااااااتراتيجية13المسااااااتدامة  منظمة األغذية والزراعة الخاصااااااّ

 (2017المنام )

2020 – 2021 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لالساااااات ال  واإلنتا  المسااااااؤولين )هدف 
 (12التنمية المستدامة 

2020 – 2021 

  تقرير متابعة تقييم عمل المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين

  استراتيجية التسذيةتقييم تقرير متابعة 

  2021دورة خريف 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للمياه النظيفة والنظافة الصااااااحّية )هدف 
 (6التنمية المستدامة 

2020 – 2021 

 2021 – 2020 مشتر  عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما تقييم

   التقييماإلرشادية لعمليات خطة العمل المتجددة 
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العااااأل/األعواأل  التقييم التي سيتم عرضهاالدورة المبدئية للجنة وعمليات 
التي أجريااات 

 فيها
  األغذية والزراعة منظمةييم إطار النتائج االستراتيجية لتقرير متابعة تق

متابعة تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع تقرير 
 القطاع الخاص

 

  2022دورة ربيع 

 2022 – 2021 (15التنمية المستدامة  األغذية والزراعة للحياة في البّر )هدفتقييم دعم منظمة 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للحياة تح  الماء )هدف التنمية المسااااااتدامة 
14) 

2021 – 2022 

متااابعااة تقييم دعم المنظمااة للقضاااااااااء التااام على الجوع )هاادف التنميااة تقرير 
 (2المستدامة 

 

 حصاءاتاإلتقرير متابعة تقييم عمل المنظمة في مجال 

 
تقييم البرامج القطريااة وعمليااات تقييم البرامج في البلاادان واألراضااااااي أو  عمليااات-2الجاادول 

 مجموعات البلدان
 

 التوقيت عنوان التقييم وحالة تنفيذه
 أفريقيا
 أنجز

 2019صدر في عام  أوغندا
 2019صدر في عام  بوروندل
 العمل جار  

 2020من المتوقع إصداره في عام  إثيوبيا
 2020من المتوقع إصداره في عام  سيراليون

 مقرر
 2020من المتوقع إصداره في عام  مدغشقر

 2020من المتوقع إصداره في عام  تشاد
 2020من المتوقع إصداره في عام  إريتريا

 2020من المتوقع إصداره في عام  جنوب السودان*
  

 الهادئآسيا والمحيط 
 أنجز

 2019صدر في عام  كمبوديا
 2019صدر في عام  تيمور ليشتي
  العمل جار  
 2020من المتوقع إصداره في عام  إندونيسيا

 2020من المتوقع إصداره في عام  تيمور ليشتي
 مقرر

 2020من المتوقع إصداره في عام  أفسانستان*
 2020من المتوقع إصداره في عام  فيي  نام
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 الشرق األدنى
 أنجز

 2019صدر في عام  *الجم ورية العربية السورية
 العمل جار  

 2020من المتوقع إصداره في عام  لبنان*
 مقرر
 2020من المتوقع إصداره في عام  تون 

 2020من المتوقع إصداره في عام  العرا *
 2021من المتوقع إصداره في عام  السودان
 2021من المتوقع إصداره في عام  المسرب

  
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 أنجز
 2019صدر في عام  المكسي 

 2019صدر في عام  كوبا
 2019صدر في عام  ألمريكا الوسطى الفرعي المكتب اإلقليمي

 مقرر
 2020من المتوقع إصداره في عام  المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 أوروبا وآسيا الوسطى
 العمل جار  
 2020من المتوقع إصداره في عام  جورجيا
 2020من المتوقع إصداره في عام  أرمينيا
 مقرر

 2020من المتوقع إصداره في عام  مولدوفا
 الصمود* عمليات التقييم القطرية التي تتضمن أقساما كبيرة تتعلق بالقدرة على 

 


