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 املوجز

  ( من املنظمة)ألمم املتحدة لألغذية والزراعة امتكني منظمة بغية  1976يف عام التقين برانمج التعاون أُنشئ
ما خيص  يفالستجابة الحتياجات البلدان األكثر إحلاًحا من أجل امج العادي اناالعتماد على موارد الرب 

يف املائة من  14ويف املائة  11.5 بني ربانمج التعاون التقينلاإلمجالية  عتماداتاالتراوحت و ة. تقنيساعدة الامل
  2013-2012األربع املاضية )من السنتني ميزانية الربانمج العادي للمنظمة خالل فرتات 

 .(2019-2018إىل 

 وعملياهتا يف البلدان األعضاء. ومع ذلك، فإن بعض وبروزها نظمة موقع املمن أجل أداة حامسة ربانمج ال ويُعد
فريق التقييم ى ير ، وهلذا السببإمنائي كبري. حتقيق أثر من أجل وتكافح ابلتايل املشاريع صغرية ومعزولة، 

 آاثرربانمج ال مشاريع دد أكرب منلعكون تأن ضمان من أجل حيتاج إىل حتديث وإعادة تنظيم ربانمج ال أن
ا على البلدان وأن يكون مدفوعً ا منصب  انمج الرب يبقى تركيز . ويف الوقت نفسه، ينبغي أن حتفيزية ومستدامة

 ألعضاء.ابلنسبة إىل افوائد ملموسة ق يحتقضمان بغية ابلطلب 

 لمنظمة وإطار الربجمة القطريةلسرتاتيجية على توافقه مع األهداف اال لربانمجاالسرتاتيجية لطبيعة ال وتقوم 
مع أهداف التنمية املستدامة ألن التوافق مفرتض املشاريع أن تتماشى ربانمج الال تتطلب معايري و . لديها

من مسات مشاريع لذا فهي ليست مسة واضحة و  ،وإطار الربجمة القطريةخالل األهداف االسرتاتيجية  من
ية تقناء ابملساعدة الد األعضسرتاتيجية تزو  أيسر وأكثر اإىل أداة ربانمج النظمة حتويل يتعني على املو . ربانمجال

 أن تتماشىينص على  اشرطً ربانمج الأن تتضمن معايري أيًضا ينبغي و . 2030خطة عام  سعًيا إىل حتقيق
 .حتقيقها حمددة ألهداف التنمية املستدامة وأن تساهم يفمؤشرات و/أو  مقاصدمع  املشاريع

  الذي له أمهية ابلغة ما حيد من التعاون وهو ، ابلتفاوتربانمج الفهم املوظفني للشراكات يف سياق يتصف و
مشاريع يف والتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي اندران تعددة القطاعات. امل املشاريع ابلنسبة إىل

ابلنسبة أمهيته و " التحفيزيلألثر "، فإن فهم املوظفني وعلى حنو مماثلإمكاانت االستفادة. من حيد  ما، ربانمجال
االستفادة والتوسيع والتكرار يف ربانمج الأثر مشاريع من ذلك حيد و غري متسق، هو فهم ربانمج الجناح إىل 

 و/أو املضاعفة.

  أصبح ختصيص األموال للبلدان أكثر ضمااًن وشفافية، 2010يف عام ربانمج المنذ تطبيق الالمركزية يف و ،
املكاتب اإلقليمية.  أدخلتهاواألسباب املنطقية اليت  جيًداحتديًدا إىل املعايري احملددة  بشكل أساسيويرجع ذلك 

 جيدة. حمتمل ممارسةً  حتفيزي أثرملشاريع اليت هلا من أجل ااألخري لصناديق إقليمية خاصة اإلدخال عترب يُ و 

  من جتعل احملايدة من حيث احلجم املنظمة مشاريع إجراءات دورة فإن الضوابط واملوازين ضرورية، وإذا كانت
 املنظمةيف بريوقراطية التؤثر و ما يزيد تكاليف املعامالت. وهو مرهقة، التقين عملية عملية برانمج التعاون 

، ال سيما عندما يتعلق األمر ابملوافقات واملشرتايت والتوظيف. توقيتهاربانمج وحسن مشاريع الكفاءة  على
تعزيز من أجل التعاون التقين مج انبر شاريع املتعلقة مبحتتاج املنظمة إىل تبسيط العمليات واإلجراءات واهلياكل و 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج

 .إن  جلنة الربانمج مدعوة إىل استعراض مضمون الوثيقة وتوفري التوجيهات حسبما تراه مناسًبا 

  

بعد  التحفيزيألثر اربانمج، ومتابعة الرصد نتائج لأن تضع آليات تنظيمية أيًضا ينبغي و الكفاءة والفعالية. 
 ا.هبأنظمة لتسجيل أفضل املمارسات والدروس املستفادة واإلبالغ وأن تضع كذلك املشروع، استكمال 

  التأكد من أجل عدم كفاية ضمان اجلودة هو  املستدام اوأثرهالتعاون التقين  مشاريع برانمجفعالية يعيق وما
جيًدا حتديًدا نظرية تغيري حمددة ووجود ربانمج، المشاريع تصميم يف إدارة قائمة على النتائج ن وجود م

ربانمج. الومؤشرات قابلة للقياس. ويتفاقم هذا بسبب التفاوت يف فهم اإلدارة القائمة على النتائج يف سياق 
م حيد من قدرة املنظمة واملتابعة والتعل  والنواتج آلية مؤسسية لرصد النتائج  عدم وجودعالوة على ذلك، فإن و 

املشاريع التحفيزية  بلغ جمموعقد و وتعزيزها. ونقلها ربانمج وحتسينها الجنازات وآاثر إبعلى اإلبالغ 
العينة الداخلة يف بلدان البلًدا من  43االستثمارات واملنح يف االستفادة من بلغت و . ابلدً  83مشروًعا يف  273

 على مدى فرتات السنتني األربع. 1:15.6

  الرائسية ربانمج، فقد تنظر األجهزة الاملشاريع التحفيزية يف إطار إذا متكنت املنظمة من إظهار املزيد من و
ألعضاء الذين إىل انية املناسبة تقكن املنظمة من تقدمي املساعدة التتمحىت  بشكل كبري االعتماداتزايدة  يف

 .2030أهداف خطة عام حيرزون تقدًما يف حتقيق 
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 مقدمة -1

 الغرض من التقييم -1-1

من مكتب التقييم أن جيري تقييًما شاماًل لربانمج  ،يف دورهتا السابعة والعشرين بعد املائة ،طلبت جلنة الربانمج -1
 1،تهوإدار  تهوتوزيعها، وحوكم هالتعاون التقين يف املنظمة من أجل تقييم مالءمته وفعاليته وكفاءته، وختصيص موارد

 2020االسرتاتيجية والرباجمية. وأجرى املكتب التقييم يف الفرتة بني مارس/آذار وسبتمرب/أيلول  هإضافة إىل جوانب
 .2020هبدف عرضه على جلنة الربانمج يف نوفمرب/تشرين الثاين 

املستخدمون األساسيون هم وحدة التعاون . و يستهدف التقييم ابلدرجة األوىل اإلدارة العليا واألعضاء يف املنظمةو  -2
وأصحاب ، اءنية، والشركتقالوالشعب الالمركزية، املنظمة ، ومكاتب والتواصلسار الشراكات التابعة مل التقين

 .نو املصلحة اخلارجي

 مشاريع برانمجعلى املستوى العاملي واإلقليمي والوطين، مبا يف ذلك التقين يقي م التقييم أنشطة برانمج التعاون و  -3
 تقينالتعاون ال ومشاريع برانمج، التقينمرفق برانمج التعاون ومشاريع الطوارئ، حاالت للتنمية و التقين التعاون 

 .2019-2018إىل  2013-2012الفرتة من التقييم ويغطي  .األقاليمبني  ما يف

 ناوهلا التقييم هي:يتاألسئلة الرئيسية اليت و  -4

  ُمشاريع سرتاتيجية و/أو براجمية، وما مدى مالءمة وفعالية االتقين برانمج التعاون  مشاريععترب إىل أي مدى ت
 القطرية/اإلقليمية؟يف تلبية االحتياجات التقين مج التعاون انبر 

  ما هي املعايري املستخدمة؟و ما مدى فعالية ختصيص األموال وتوزيعها على البلدان؟ 

  يف الكفاءة والفعالية  اوإدارهت التقينع برانمج التعاون اريمش حوكمةعلى املستوى القطري، كيف تساهم
 ؟تنيالتشغيلي

  أثر هلا  كانوإىل أي مدى  ، التحفيزيةاآلاثر يف حتقيق التقين برانمج التعاون مشاريع  تفيدإىل أي مدى
 مستدام؟

  التحفيزي واألثر املستدام؟األثر من حيث التقين ما هي العوامل اليت متك ن و/أو تعرقل جناح برانمج التعاون 

  ؟التقينبرانمج التعاون مشاريع ما هي أفضل املمارسات والدروس املستفادة من 

ضمان التثليث والتحقق من صحة البياانت من أجل األساليب جلمع البياانت متنوع  اجً استخدم فريق التقييم هنو  -5
مت مجع البياانت النوعية والكمية و تعزيز مصداقية النتائج واالستنتاجات والتوصيات. ، و من مصادر خمتلفةاآلتية 

األدلة عن طريق مراجعة مكتبية، ومقابالت شبه منظمة، ودراسات استقصائية،  تعمجُ و من مصادر أولية واثنوية. 
 وتوليف للنتائج من التقييمات السابقة ودراسات احلالة القطرية.

                                        
رض التقييم يف احلوكمة واإلدارة على املستوى القطري من منظور املعاجلة والتنفيذ والرصد، جُيري مكتب املفتش العام حالًيا مراجعة ستستعبينما ينظر هذا  1

 يف برانمج التعاون التقين. وإجراءاهتا مبزيد من التفاصيل ترتيبات احلوكمة
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البلدان  :، وهيحتديد البلدان اليت كانت ممثلة بشكل كاٍف ألغراض التقييممن أجل املعايري التالية  تخدماستُ و  -6
جلهات اوجود فيها  أو ينعدم يقل  "، والبلدان من فئات الدخل املختلفة، والبلدان اليت اصةحتتاج إىل عناية خ"اليت 

أو أكثر  دوالر أمريكي( 1))مليون التقين برانمج التعاون من ، والبلدان ذات املخصصات الكبرية املاحنة أو التمويل
 .حلاالت الطوارئ والتنميةالتقين لتعاون لوالبلدان اليت لديها برامج  ،كل فرتة سنتني(يف  
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 اخللفية والسياق -2

 السياق اإلمنائي -2-1
اعتماد خطة التنمية املستدامة  وشك لالتنمية. ابلنسبة إىل ولوايت األسياق و العلى مدى العقد املاضي، تطور  -7

ساهم إطار التنمية الذي تعمل فيه املنظمة. و  ،النفاذحيز  3ودخول اتفاقية ابريس بشأن تغري املناخ 2030،2 لعام
االحتياجات املتغرية على النحو الذي سامهت فيه السياق املتطور  يف 4اإلصالح الذي قامت به األمم املتحدة

 .ما خيص املساعدة يف جمال التنمية وحاالت الطوارئ يفلبلدان ل

ما ساهم يف تغيري وهو ج احمللي اإلمجايل العاملي، النمو االقتصادي إىل تدهور الزراعة كحصة من الناتوقد أدى  -8
ل يف منظور اإلنتاج/اإلنتاجية بشأن حتويل النظم الغذائية. ، وأدى إىل حتو  يهاوالطلب علاألغذية أمناط استهالك 

، وظهور الزراعة اإليكولوجي، وفقدان خدمات النظام تهاوكمي يف تدهور نوعية املوارد الطبيعيةا أيضً ب تسب  و 
جهة قد أصبح القطاع اخلاص و  أمناط التجارة الزراعية، وتطور السياسة التجارية. احلضرية )الزراعة العمودية(، وتغري  

 .يف جمال االبتكارالصدارة مركز وحيتل فاعلة مسيطرة 

ياجات واالحتاملسائل أصبحت و  املناخ على الزراعة والغاابت ومصايد األمساك. أثر االحرتار العاملي وتغري  وقد  -9
 يف التنمية املتغري   الزراعة دورويُعزى ذلك إىل نطاق اختصاص وزارات الزراعة، وخرجت عن  متعددة القطاعات

 .الوطنية وسياق أهداف التنمية املستدامة

من أجل مج العادي انمن االعتماد على موارد الرب  املنظمةمتكني بغية  1976يف عام التقين برانمج التعاون أُنشئ  -10
، 2019وهناية عام  1976بني عام و  ة.تقنيساعدة الما خيص امل يفالستجابة الحتياجات البلدان األكثر إحلاًحا ا

مليار دوالر  1.818مبيزانية إمجالية قدرها  التقينبرانمج التعاون مشاريع مشروًعا من  12 554نظمة على املوافقت 
 أمريكي.

يف املائة من ميزانية  14و 11.5بني التقين خالل فرتة التقييم، تراوحت االعتمادات اإلمجالية لربانمج التعاون و  -11
متت و . على حاهلاميزانية الربانمج العادي بقيت بينما  قلياًل  واجتهت إىل االرتفاعملنظمة، يف االربانمج العادي 

وبلغ مليون دوالر أمريكي( على مدى فرتات السنتني األربع،  530.37مشروًعا ) 2 441املوافقة على ما جمموعه 
 مليون دوالر أمريكي لكل فرتة سنتني(. 0.71مليون دوالر أمريكي ) 2.88خصصات لكل بلد املمتوسط 

ابلنسبة إىل مشاريع يف املائة  81و 78بني ع ير اعلى مدى فرتات السنتني األربع، تراوحت املوافقة على ميزانية املشو  -12
، الفرعية اإلقليمية التقينمج التعاون انبر مشاريع ابلنسبة إىل يف املائة  11و 7بني القطرية، و التقين مج التعاون انبر 
مشاريع ابلنسبة إىل يف املائة  4و 1 بنياإلقليمية، و التقين مج التعاون انبر  مشاريع ابلنسبة إىليف املائة  11و 8بني و 

االت الطوارئ حلالتقين التعاون  ملشاريع برانمجزاد املبلغ املتاح و . األقاليم يف ما بني التقينالتعاون  برانمج

                                        
 .(2015األمم املتحدة ) 2
 (.2015)  املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري   3
 .دون اتريخ(من األمم املتحدة ) 4
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 مليون دوالر أمريكي  22.48إىل  2013-2012مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  16.25 من
 .ربانمجالاعتمادات ، مبا يتماشى مع الزايدة اإلمجالية يف 2019-2018 الفرتة يف

البلدان شكلت و  5ربانمج.المشاريع ا من عضوً  147، استفاد 2019-2018إىل  2013-2012من  اتيف الفرت و  -13
 .يف املائة 31نسبة  البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا، فشكلت أما، يف املائة 21نسبة نخفضة الدخل امل

الشرحية من  املتوسطة الدخل بلداناليف املائة من  72نخفضة الدخل يف أفريقيا، وامليف املائة من البلدان  77 ويوجد
يف املائة(  61معظم البلدان يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )و آسيا واحمليط اهلادئ. ومنطقيت يف أفريقيا الدنيا 

املكتب اإلقليمي  واستوعب الشرحية العليا.من  متوسطة الدخل لدانبيف املائة( هي  72وأورواب وآسيا الوسطى )
، واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،واملكتب اإلقليمي ألفريقيا ،ادئآلسيا واحمليط اهل

 ربانمج.المشاريع املائة من البلدان اليت استفادت من  يف 79 نسبة

" حتتاج إىل عناية خاصة، اخنفضت النسبة املخصصة للبلدان " اليت 2019-2018إىل  2013-2012 الفرتة ومنذ -14
عزى االخنفاض  تقريًبا يف فرتات السنتني الثالث األخرية. ويُ يف املائة، لكنها مل تتغري   63إىل  67اخنفاًضا طفيًفا من 

 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. يف املقام األول إىل خروج البلدان من فئة

  

                                        
 .الفرعية اإلقليميةالتقين  التعاون مشاريع برانمج تشملهابلًدا يف كل فرتة سنتني، مبا يف ذلك البلدان اليت  142إىل  137استفاد حوايل  5
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 أسئلة التقييم -3

سرتاتيجية و/أو براجمية، وما مدى مالءمة وفعالية التقين ابرانمج التعاون  مشاريععترب إىل أي مدى ت  : 1 التقييم سؤال
 يف تلبية االحتياجات القطرية/اإلقليمية؟التقين مج التعاون انبر مشاريع 

مع األهداف االسرتاتيجية وأطر الربجمة  من الناحية االسرتاتيجيةالتقين التعاون  مشاريع برانمجتتماشى  - 1 النتيجة
نظمة املعترب اليت ت   ا،أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتواملسامهة يف حتقيق املواءمة  إال أن. يف املنظمة القطرية

 .التعاون التقين يف معايري مشاريع برانمج، ليسا واضحني وال مطلوبني اجلهة الراعية هلا

واملبادرات االسرتاتيجية مع األهداف تتماشى ألهنا اسرتاتيجية برامج بصفة عامة التقين مج التعاون انبر مشاريع عترب تُ  -15
ربانمج المن معايري  2املعيار  متطلبات إحدىوهذه املواءمة هي . ملنظمةيف ا اإلقليمية وأطر الربجمة القطرية

املساعدة توجيه )ربانمج من معايري ال 3عيار امليساهم الربانمج يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة( و  )أن
 (.الربجمة القطريةطر أإىل األولوايت القطرية واإلقليمية املتسقة مع 

واضًحا مل يكن اسرتاتيجية تقين مج تعاون رابإعداد أن  تقابالم املهُأجريت معالحظ بعض األشخاص الذين و  -16
أطر و ، من بني أمور أخرى. الربجمة القطريةطر أالسياق القطري ونوعية تصميم  على ذلك يتوقف وأن، بشكل دائم

 6.اإلجنازاتمدفوعة ابلنتائج وحتقيق الربجمة القطرية 

جتميعها التقين حبسب األهداف االسرتاتيجية يتم مج التعاون انبر مشاريع أن حصة املوافقات على  من رغمابلو  -17
املسامهة مج انرب المشاريع ع لتتب  ، ال توجد آلية منهجية سنتنيا يف تقارير تنفيذ برامج املنظمة يف كل فرتة هبواإلبالغ 
مصنفة بياانت ال تتوفر و . رعايتها أو تشارك يف ،ترعاها املنظمةاليت  اأهداف التنمية املستدامة أو مؤشراهتيف حتقيق 

مع التقين مج التعاون انبر مشاريع سب أهداف التنمية املستدامة على الرغم من أن البعض جيادل أبن مواءمة حب
مرور مخس من رغم ابلو لمنظمة يربطها بشكل غري مباشر أبهداف التنمية املستدامة. االسرتاتيجية لاألهداف 

 من شروط اليس يف حتقيقها واملسامهةأهداف التنمية املستدامة مع واءمة امل فإن، 2030سنوات على خطة عام 
 .ربانمجالمعايري 

يف املائة من أصحاب املصلحة احلكوميني الذين أجابوا  89يف املائة من ممثلي املنظمة و 90وبشكل عام، قال  -18
 ا" أواسرتاتيجية "متامً التقين هي مشاريع مج التعاون انبر مشاريع إهنم يعتقدون أن الدراسة االستقصائية على 

منذ عليه احلال ا كان توسطة الدخل عم  املل احتياجات البلدان وازدايد عدد البلدان مع حتو  و ". للغاية" اسرتاتيجية
التحفيزي واألثر زايدة الفعالية من أجل إىل حتديث أو إعادة جتهيز التقين مج التعاون انبر مشاريع عقد مضى، حتتاج 

 املستدام.واألثر 

مج يف هذا انرب التعتمد كيفية استخدام و . أطر الربجمة القطريةحتقيق نتائج من أجل ربانمج مصدر متويل الل وميث   -19
املدير مساعدي مع ممثلي املنظمة و  اليت أجريت املناقشاتأيًضا أكدت و الصدد إىل حد كبري على ممثلي املنظمة. 

التقين تتيح مكااًن مج التعاون انبر مشاريع أن على  على املستوى اإلقليمي الفرعينسقني املو العام/املمثلني اإلقليميني 
                                        

 لوحظ أن أطر الربجمة القطرية قد جرى تبسيطها يف األعوام السابقة. 6
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سيما على املستوى القطري وحىت على املستوى اإلقليمي )على سبيل املثال، ال يف املناقشات الرئيسية، للمنظمة 
ة يلتنمية الزراعابرانمج  بشأنودعم االحتاد األفريقي ، ويف خطط االستثمار الزراعي اإلقليمية يف أفريقياإعداد يف 

 فريقيا(.الشاملة أل

عترب برانمج التعاون التقين اسرتاتيجًيا بسبب الصالت اليت تربطه أبطر الربجمة القطرية، ولذلك، يعتمد ي   - 2النتيجة 
على  ،ما حد   إىلو املكاتب القطرية،  ه من قبلالقطرية، وعلى طريقة تنفيذ ةالربجم إطارجناحه بشكل كبري على جودة 

 التوجيهات الصادرة عن املكاتب اإلقليمية.

خيتلف مدى مج التعاون التقين اسرتاتيجية ألهنا ترتبط أبطر الربجمة القطرية. وهلذا السبب، انبر  مشاريععترب تُ  -20
 وقيادة ممثلي املنظمة. ،هوتنفيذالربجمة القطرية جودة إطار  بناء على يف هنج برانجميالتقين مسامهة برانمج التعاون 

جمي" يف سياق مشاريع انمصطلح "بر  معىن ابلنسبة إىلويف املقابالت، الحظ فريق التقييم تعدد مستوايت الفهم 
صغرية ومنفصلة، لكن قد تصبح براجمية بدو تقد ربانمج الذلك، ُأشري إىل أن بعض مشاريع من رغم ابلو  ربانمج.ال

على املدى الطويل، على سبيل املثال، مشاريع الوجبات املدرسية والزراعة األسرية يف أمريكا الالتينية والبحر 
 على األراضي يف أورواب وآسيا الوسطى. احملافظةارييب، ومشاريع الك

على أهنا أقل  وما بني األقاليمين اإلقليمية مج التعاون التقانبر مشاريع نظر إىل ي   7على املستوى القطري، - 3النتيجة 
 من املنظمة. تسيريًاأكثر و اسرتاتيجية 

برانمج  فإن ،على سبيل املثال. و احمددً  ااسرتاتيجيً  اغرضً  أن ختدم ين اإلقليميةتقمج التعاون الانبر شاريع ملميكن  -21
لمنظمة قد أاتح ل نفلونزا الطيورإب املعينلمكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لين اإلقليمي تقالتعاون ال

املكتب اإلقليمي ع ين اإلقليمي التابتقإىل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، يف حني أاتح برانمج التعاون الالنفاذ 
)األرجنتني  (Grain Alliance) إىل مناقشات حتالف احلبوب لنفاذاللمنظمة ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 وخطط اضيعملو ويج ين اإلقليمية مفيدة للرت تقمج التعاون الانبر مشاريع عد تُ و  ل والوالايت املتحدة األمريكية(.والربازي
املؤمترات اإلقليمية، يصبح اعتمادها أسهل  هاتقر   وحاملا. والفاقد واملهدر من األغذية سمنةال، مثل جديدةعمل 

جعلت بعض املكاتب د قربانمج الالالمركزية يف يف املقر الرئيسي إىل أن  املتحاورونوأشار  .لبلدانإىل اابلنسبة 
مشاريع إىل كل من األعضاء واملكاتب القطرية   نظريف احلوار االسرتاتيجي. ومع ذلك، ي اإلقليمية أكثر مهارة

 ين.تقشكال األخرى لربانمج التعاون الأقل اسرتاتيجية من األعلى أهنا ين اإلقليمية تقمج التعاون الانبر 

ها اإلقليمية كثريًا ما ينتقالتعاون ال مشاريع برانمجمعظم املكاتب القطرية إىل أن وأشارت  -22 ، املكاتب اإلقليمية تسري 
احلكومة كي توق عها ب القطرية  إىل املكات رسلتُ ، مث قال أحد األشخاص الذين أجريت معهم املقابالتكما 

ين اإلقليمية، تقالتعاون ال مشاريع برانمجأثناء إعداد املنظمة  استشارة ممثلي جيريف معظم احلاالت، مل و  .وحسب
تتوىل اهلدف املتمثل يف أن  يتعارض معما وهو ، دالتنفيذ داخل البال جتري عمليةر أن عندما كان من املقر  حىت 

على قضااي ين اإلقليمية تقالتعاون ال مشاريع برانمجمن  كثريال يعمل وإضافة إىل ذلك، .انمجقيادة الرب  البلدان

                                        
 .سواءالة على املكاتب القطرية للمنظمة واحلكومات الوطني 7
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 ، مت اتباع هنج خمتلف قلياًل 2019-2018 الفرتة ولوحظ أنه منذ .ذا هو اهلدف الرئيسي منهاهليس معيارية، و 
 ما بني األقاليم. التقين التعاون ريع برانمجمشابشأن 

 يف موقع بشأن اإلنذار املبكر والعمل املبكر املنظمةحلاالت الطوارئ ين تقالتعاون ال مشاريع برانمج وضعتقد و  -23
، وهو أمر من اختاذ إجراءات استباقية املنظمةمتكنت و على مدى السنوات األربع إىل اخلمس املاضية.  القائد

 الستباقياآلية للعمل ال متتلك اجلهات املاحنة ن أب مت اإلبالغو . الصمودالقدرة على جلدول أعمال  أساسي
 .فريد موقععلى وضع املنظمة يف  حلاالت الطوارئ ينتقالتعاون ال مشاريع برانمجتساعد  ،لذلك ؛والتأهب

ا خاضعة البلدان األعضاء ألهن األمهية ابلنسبة إىلابلغة ين الوطنية تقالتعاون ال مشاريع برانمجترب عت   - 4النتيجة 
 وما بني األقاليمين اإلقليمية تقالتعاون ال مشاريع برانمجنظر إىل ي  و مع األولوايت الوطنية. تتماشى و لقيادة البلدان 

ت الطوارئ على تدخالت حاالومن جهة أخرى، و صفت  على املستوى القطري. ذات أمهيةعلى أهنا ليست ا نسبيً 
 .الدعم العاجل حشد ، ال سيما من حيثأهنا مهمة للغاية

 مشاريع برانمج التعاونأثناء إعداد  على النحو الواجب تتم استشارهتمالقطرية وال كومات احلاملنظمة و  وممثل غيُبل  ال  -24
برانمج التعاون  مشاريع أصحاب املصلحة الداخليون يف املنظمة أن أمهية وأفاد. وما بني األقاليم/ين اإلقليميةتقال
يف بعض و التمويل أو استكماله.  تكملةالبلدان أدوات أخرى لعلى امتالك و  ،السياقبناء على ين ختتلف تقال

أصحاب املصلحة  واعترب. القطريةافظة احليف املائة من  80من أكثر ربانمج الاملكاتب القطرية، شكلت أموال 
يف  39" )جًدامهم يف املائة( أو " 50" )ابلغ األمهيةاإلمنائية( إما ")املساعدة ربانمج الىل حد كبري أن احلكوميون إ

 .املائة( عندما يتعلق األمر بتلبية األولوايت واالحتياجات القطرية

، وأن أرض الواقععلى أول املوجودين لمنظمة أن تكون ل حلاالت الطوارئين تقالتعاون ال مشاريع برانمجأاتحت و  -25
 حلاالت الطوارئين تقالتعاون ال مشاريع برانمج تساعدو لجهات املاحنة. لاملعلومات توفر م املشورة للحكومات و تقد  

مشاريع  جمموعنصف  قرابةكان و الطبيعية وأزمات السلسلة الغذائية واألزمات املمتدة.  املخاطر آاثرعلى معاجلة 
 ، بينما كان النصفاملائة( يف 49أفريقيا )إىل ا فرتة التقييم موجهً  أثناء للمساعدة الطارئةين تقالتعاون ال برانمج

شكلت و يف املائة(.  47الطبيعية ) املخاطرواجهة ملمساعدة األعضاء على مستوى العامل إىل  اآلخر موجًها
حلاالت  ينتقالتعاون ال مشاريع برانمج من جمموعيف املائة  36 نسبة الطارئة ملعاجلة أزمة السلسلة الغذائية دةاملساع

 .الطوارئ

إرشادات إضافية )مبا يف وضع ، وهذا يتطلب اكاتلشر افهم  يفومتفاوتة  كافيةغري   مستوايتهناك  - 5النتيجة 
برانمج  من معايري معيار ذاين. وهتقالتعاون الشاريع برانمج مبما يتعلق  يف االقطاع اخلاص(، وحتديدً  بشأنذلك 

 اريع.تناوله بشكل جيد يف املقرتحات واملش رمل جيالذي ين تقالتعاون ال

الشركاء.  إشراكلالختالفات بني مشاركة أصحاب املصلحة و  كافٍ عدم وجود فهم  ، تعكس واثئق املشروع عموًما -26
كات مع املنظمات غري حتسني الشرا  ضرورةاملناقشات مع أصحاب املصلحة الداخليني يف املنظمة على  وشد دت

تعددة امل، ال سيما يف ضوء املزيد من املشاريع األكادميية والقطاع اخلاصاملؤسسات و  البحوثمؤسسات احلكومية و 
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لشراكات )مبا يف ذلك امن بشأن األنواع املختلفة  وضع توجيهات هناك حاجة إىلو القطاعات يف املستقبل. 
 .تقينالتعاون ال مبشاريع برانمجما يتعلق  للقطاع اخلاص( يف

نية تقياكل القائمة وجمموعات العمل الا من اهلممثلي املنظمة جزءً كون ضوء على أمهية  وسلطت املناقشات ال -27
، بل مينح املنظمة فحسب مكانةز ال يعز   ذاهو شراكة املنظمة.  نطاق توسيعمن أجل خارج وزارة الزراعة املوجودة 

ين على تقالتعاون ال مشاريع برانمجعلى قدرة  تهممقابل متتممن  كثريأكد الو املنظمة مقعًدا يف املناقشات احلامسة. 
غري كافية  هذه القدرة تم من متت مقابلتهم، كانظه ابلنسبة إىل معغري أن، اجلنوببلدان بني  ما يف تعزيز التعاون

 .يف هذا الصددلمكاتب امليدانية توفري التوجيهات ل، خرى، مرة أانعدمو . بشكل ملحوظ

 ولكن. عيف املائة من املشاري 32 املنظور يف تعميممت قد ه إىل أن املساواة بني اجلنسني تشري مؤشرات - 6النتيجة 
ليس و  ،للمساواة بني اجلنسنيحتليل أي  جيرمل و . بني اجلنسني ةاملساوا تتعلق ابالتساق مع مؤشرات مسائلهناك 

املساواة بني تعميم منظور تقييم لفعالية  أيًضا أي ال يوجدو عند تصميم املشروع. حتليل  أيإجراء  إىلهناك ما يشري 
 .ربانمجال اريعيف مشاجلنسني 

نوعني من دارة الربامج امليدانية إنظام معلومات يف قاعدة بياانت  املساواة بني اجلنسني ظهر استعراض ملؤشراتأ -28
املساواة بني  مؤشراتمع  8احلديثةاملساواة بني اجلنسني  مؤشراتتداخلت و . املساواة بني اجلنسنيمؤشرات 
 ابستمرار. ددمل حتُ  هالكن 10،من املشاريع كثرييف ال 9األصليةاجلنسني 

 تشري إىلربانمج المن تقييمات  كثريالإىل أن وثيقة مشروع  400 بشأنفريق التقييم  الذي أجراه تحليلال وخلص -29
"تقنًيا  إىل أن املشروع كاننظرًا ، تركيز خاص" اللتطبيق" أو "ليس هل ة"غري قابل املساواة بني اجلنسني كون

ضمن ت( كيف سعلى النحو املطلوبين )تقالتعاون ال مشاريع برانمجوضح تاملختار، مل  النموذجيف و بطبيعته". 
ا غري هباجلنس واإلبالغ  نوع سبحبكان مجع البياانت املصنفة و مشاركة املرأة وإشراكها يف األنشطة أو العمليات. 

ومل  للمساواة بني اجلنسنيحتليل  صراحة أيين تقالتعاون ال مشاريع برانمج منوذج يذكر، مل وعلى العمومسق. مت  
 ابلفعل يف البلد. تاليت أجري بني اجلنسني ةليل املساوااحتشر إىل يُ 

التعاون  مشاريع برانمجتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل إىل  الراميةأمثلة على اجلهود  لكن هناكو  -30
، والعمل على تعاونيات صغار املنتجني يف كواب يف بني اجلنسني ةاملساوااسرتاتيجيات ، مثل دعم تنفيذ ينتقال

 لتعداد الزراعي جلمع البياانت املصنفةيف ادعم التوفري و ، النساء يف غينيالدى  الشياحتسني ممارسات إنتاج زبدة 
 .من البلدان كثرينس يف النوع اجلسب حب

                                        
 مؤشرات املساواة بني اجلنسني ومتاشت. 2019-2018فرتة الو  2015-2014فرتة المشروًعا فقط بني  428جدت يف ، ووُ 2015يف منتصف عام  رجتأد 8

 .للمساواة بني اجلنسنيمع سياسة املنظمة  اجلديدة
 مة لتكون متناسقة.بلغ أبن املؤشرات األصلية واجلديدة ليس مصم  عترب إلزامية. وأُ مل يتم وقف العمل ابملؤشرات األصلية رمسًيا لكنها مل تعد تُ  9

 .2019-2018والفرتة  2013-2012مشروًعا بني الفرتة  1 277ُعثر عليها يف  10
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 ما مدى فعالية ختصيص األموال وتوزيعها على البلدان؟ وما هي املعايري املستخدمة؟: 2 التقييم سؤال

 تخصيص أموالاملتعلقة باملعايري  على حنو جيد، حد دت مجيع األقاليم 2019-2018منذ فرتة السنتني  - 7النتيجة 
 األقاليممعظم  وأنشأت. األقاليمابختالف واألسس املنطقية قد ختتلف املعايري و  .مهاأقاليالواقعة يف ربانمج للبلدان ال

 .تعبئة املوارد/حتفيزي أثرلتشجيع املشاريع اليت تؤدي إىل  اخاصً  اصندوقً 

بينما و اآلن.  عليه ، مل تكن عملية التخصيص اإلقليمي ُمنقحة أو منتظمة كما هي2013-2012يف فرتة السنتني و  -31
واملكتب اإلقليمي ألورواب املكتب اإلقليمي ألفريقيا و  آلسيا واحمليط اهلادئ املكتب اإلقليميكل من دى  كان ل

فريقيا أل املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشامل ينقح ، 2013-2012 الفرتة معايري قائمة منذ وآسيا الوسطى
إىل  لعمليةا وتنقسم. 2019-2018 الفرتة يف إال  معايريمها والبحر الكارييب  واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية

( 2، )حمد دةأغراض أو أولوايت من أجل خمصصات للمكاتب الالمركزية و ( 1أحدمها اآلخر: ) تثينال يسقسمني 
 .قطريةخمصصات و 

املكتب اإلقليمي وابستثناء يف املائة من األموال املخصصة إلقليم ما على البلدان.  80-70توزيع حوايل جرى و  -32
من أمواهلا لتعبئة املوارد، أو التجمع  جزًءا 2019-2018 الفرتة يف األقاليممجيع خصصت ، ألورواب وآسيا الوسطى

اليت يتم فيها اختاذ مثل هذه املبادرة يف  املرة األوىلكانت هذه هي و التحويلية. ، أو املشاريع التحفيزية/االسرتاتيجي
، األربعة الفرعية اإلقليمية هاص مبلًغا كبريًا ملكاتبصخت يتال املكاتب اإلقليمية ألفريقيا وابستثناءعملية التخصيص. 

 اإلقليمية. اريعملشإىل ا املوجهة يف املائة من املخصصات 15-12 نسبة األخرى لديها ليمااألقفإن مجيع 

ربانمج يستخدمها ال عن سؤولامليف حني أن و إضافة إىل معايري مشرتكة. معايري ختصيص فريدة إقليم  كل  دىلو  -33
مساعد املدير أو /ومناقشات مع اإلدارة العليا  إجراء بعد ةالنهائي األرقاميتم تعديل  رمزي،إلعداد ختصيص 

 املمثل اإلقليمي./العام

تستطيع . و اليت مت تلقيهاإن البلدان راضية عموًما عن عملية التخصيص بعد الالمركزية وعن املبالغ  - 8النتيجة 
 إعادة توزيعها. غري املستخدمة اليت جرىاألموال  احلصول على البلدان أيًضا

يف املائة( وأمريكا  24يف أفريقيا ) التخصيص الذي تلقوهأعربوا عن عدم رضاهم عن يبني الذين نسبة اجمل ارتفعت -34
ممثلي املنظمة القطريني  من كثريقال الو . ابألقاليم الثالثة األخرى مقارنةيف املائة(  30البحر الكارييب )و الالتينية 

االستفادة من األموال غري  استطاعوا، لكنهم  مستخدمة يف هناية فرتة السنتنيكن لديهم أموال غريتإنه مل 
 عيدفرتة السنتني. وقال معظمهم إنه سيكون من األفضل أن ت هنايةيف املستخدمة اليت أاتحتها مكاتبهم اإلقليمية 

 11السنة الثانية من فرتة السنتني. يف أبكرل غري املستخدمة يف وقت املكاتب اإلقليمية ختصيص األموا

                                        
  الربجمة املقررة.يف املائة يف 10إىل  8 حوايل 11
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يف الكفاءة  اوإدارهت التقينع برانمج التعاون اريمش حوكمةعلى املستوى القطري، كيف تساهم : 3 التقييم سؤال
 ؟تنيوالفعالية التشغيلي

ين يف تقال املوظففريق مهام املشروع و ، مثل ةنظمامل مشاريعاملشروع اليت حددهتا دورة هياكل توجد  - 9النتيجة 
لكن و ، موضع تقدير وكانت املفاهيم. جربانمال مشاريععظم ابلنسبة إىل مبشكل أساسي على الورق  ،املقر الرئيسي

( لتنفيذ دارة الربامج امليدانيةإنظام معلومات  حالة أساسي )ابستثناء شرطمل ي نظر إليها على أهنا  ،من الناحية العملية
 بنجاح.ربانمج ال

ع. اريال يعمل على النحو املنصوص عليه يف دورة املش املشروع مهامفريق  قال األشخاص الذين متت مقابلتهم إن -35
 هيكل حاضر يف على أنهاملشروع  مهامفريق  واملوظفني التقنيني الرئيسيني إىلمعظم املكاتب القطرية  ونظرت

 تساءل الكثريون عن احلاجة إىلو نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية. وضعه  شرطهو يف الغالب و عملية ورقية 
تعددة القطاعات. املتكون مفيدة يف املشاريع  ميكن أناملشروع  مهامق فر قال البعض إن و  .املشروع مهامفريق 

برانمج  يع مرفقار ومش دة الطارئةمساعلل التعاون اإلقليمي شرطًا ملشاريع برانمجاملشروع  مهامق فر عترب ال تُ و 
 يشك ل املوظف التقين يف املقروجود  أن تعتقد من املكاتب الالمركزية كثريعلى الرغم من أن الو  12ين.تقالتعاون ال

 .ربانمجال اريعالقيمة املضافة يف معظم مش رأتلكنها مفهوًما جيًدا، 

خربة  إضافة إىلو . عموًما كانت غري معقدة  ين الرئيسيتقاملسؤول الوقالت املكاتب القطرية إن عملية اختيار  -36
من ث بلغة رمسية رئيسية لسياق اإلقليمي والقطري والقدرة على التحد  ارفة مع عتربتُ ، ين الرئيسيتقاملسؤول ال

 185 1يشمل  حتليل وخلص. التعاون التقين مشاريع برانمجما من ضرورية لنجاح برانمج  ، وهيالرئيسية شروطال
أجري  ين(تقبرانمج التعاون ال اريع مرفقشمل مشي)ال للمساعدة اإلمنائية ين تقالتعاون ال برانمج شاريعملمشروًعا 

يف مكاتب  ينموجود الرئيسني نيينتقال املوظفني يف املائة من 80أن أكثر من إىل  األربع السنتنيفرتات  على امتداد
 .المركزية

من  كثرييف مقابالت خمتلفة، وكذلك يف ال على كاهل املسؤول التقين الرئيسي ُسلط الضوء على العبء الزائدو  -37
ربانمج ال اريعتؤثر على إدارة مش مسألةقدرة املكاتب القطرية  أن نظمة إىلواثئق املنظمة. وأشار موظفو امل

املوظفني  لتبد  لن أن تكون عرضة املكاتب القطرية الصغرية عدد حمدود من املوظفني وميك ويوجد يف. هاوتنفيذ
 .الرئيسني نيينتقال املوظفني كاهل  عبًئا إضافًيا علىهذا يضع و . بشكل كبري

                                        
 .)وثيقة داخلية( 26، الصفحة 2015دليل برانمج التعاون التقين لعام  12
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فجوة بني األايم املقرتحة والفعلية للتنفيذ مع مرور الوقت. الأايم تنفيذ املشروع وتقلصت  تتناقص - 10النتيجة 
تتم يف املقر  اليت وعمليات اإلغالق ،عمليات املوافقة على املشاريع اليت تتم يف الغالب يف املكاتب اإلقليمية ولكن

 التعاون التقين. مشاريع برانمجما يؤثر على كفاءة وهو تستغرق الكثري من الوقت، ، الرئيسي

 ذلك ويرجع املشروع، تنفيذل الفرتة الزمنية متوسط اخنفض، ابلعملية تتعلقداخلية  مسائل وجود الرغم منعلى  -38
 اخنفض)مشروع أصغر حجًما  يعود ذلك إىل إعداد أن أيًضا ميكنو . هواثئقو  املشروع عمليات تبسيط إىل جزئًيا

 .املشروع تصميم جودة مراقبة على حتسينات إدخال إىلو ( مشروع لكل امليزانية متوسط

حاالت ، ا ملن أجريت معهم املقابالتربانمج، وفقً ال روعيف تنفيذ مش حلاالت التأخري تضمنت األسباب الرئيسيةو  -39
احلكومة أو  ، والتغيريات يفت والتوظيف بسبب إجراءات املنظمة، والبريوقراطية احلكوميةيف املشرتاي التأخري

 االفتقار إىل، و على املستوى الوطين واملوظفنييف تعيني منسقي املشروع  وحاالت التأخري، املسؤولني الرئيسيني
 تتطلبمن املقرتحات  كثريمقابالت أن الأبرز األشخاص الذين أجريت معهم و . املكاتب القطريةيف قدرة ال

 مراجعات متعددة.

املستشارين  توظيفطالق والعمليات البريوقراطية للمنظمة، ال سيما يف يف مرحلة اإل التأخري حاالتإن  - 11النتيجة 
 اإلجناز يف السنة األوىل من فرتة السنتني. اخنفاضؤدي إىل واملشرتايت، ت

 أن 2019 كانون األول/أظهر استعراض لتقرير حتليل الرصد الفصلي لشبكة دعم الربامج امليدانية يف ديسمرب -40
من هذه املشاريع يف املائة  58 وتوجد نسبة. ربانمجال اريعمشمن مشروًعا كانت  149( من 59يف املائة ) 40 نسبة

أسباب  وتعوديف املائة يف آسيا واحمليط اهلادئ.  14، والبحر الكارييبيف املائة يف أمريكا الالتينية و  20أفريقيا، ويف 
وحاالت ، يف املائة( 34)اإلجناز ، واخنفاض يف املائة( 36تقرير هنائي ) عدم وجود إىلالطويلة  حاالت التأخري

 يف املائة(. 8واإلفراط يف اإلنفاق ) ،يف املائة( 22يف اإلغالق التشغيلي ) التأخري

يف املائة من املوافقة على املشروع يف السنة األوىل من فرتة السنتني خالل  70من األقاليم على  إقليمصل أي حيمل و  -41
، لموافقةل الزمنية هلاملة أن هذا هدف واقعي ألسباب عملية، مثل تعتقد املكاتب القطري وال 13فرتة التقييم.

 -، واملواعيد النهائية للمقرتحات الكبرية ، والتغيريات احلكوميةت، واالنتخااباإلطالقمرحلة  يف التأخريوحاالت 
. ةفرتة السنتني السابقاملضطلع هبا يف  املشاريع إجنازوحماولة  - والصندوق األخضر للمناخمرفق البيئة العاملية 

اليت  لحةبسبب الضرورة امل 2020يف عام  من املوافقة يف املائة 70أشارت بعض البلدان إىل أهنا جتاوزت نسبة و 
 .19-كوفيد  فرضها

 .قيد اإلجنازربانمج الالكثري من مشاريع و ربانمج الاخنفضت ميزانيات مشروع  - 12النتيجة 

 اعتماداتإىل الزايدة اهلامشية يف  اذلك جزئيً  يعودخالل فرتة التقييم، و ربانمج ال اريعكانت هناك زايدة يف عدد مش -42
تشمل مرفق ين تقال التعاون مشاريع برانمج)املشاريع حجم  اخنفاضالسبب الرئيسي يف ذلك هو  ، ولكنربانمجال

                                        
افق عليها و يف املائة من التخصيص اإلقليمي للمشاريع امل 70ع على االلتزام بنسبة تصل إىل "تشج   3ج(، الصفحة 2019منظمة األغذية والزراعة ) 13

 ".األوىل من فرتة السنتنيخالل السنة 
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دوالرًا  193 268 إىل 2013-2012الفرتة دوالرًا أمريكًيا يف  244 966من  ،ين(تقالتعاون ال مشاريع برانمج
يف  20من  ، من أقل  آخرإىل  إقليم حجم املشروع من . وتفاوت االخنفاض يف2019-2018الفرتة  أمريكًيا يف

يف املائة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأورواب وآسيا  35املائة يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ إىل حوايل 
بلغ  حينما، حنو مماثل وعلىحجم املشروع بشكل طفيف.  ، زاديف الشرق األدىن ومشال أفريقياو  14الوسطى.

 نخفضةامل البلدان يف املائة يف 10 نسبة األربع السنتني فرتات مدى على املشروع ميزانيةاالخنفاض يف متوسط 
يف املائة أو أكثر  29 االخنفاض بنسبة كان  ،الشرحية الدنيا املتوسطة الدخل من بلدانال يف املائة يف 21و الدخل

 .الدخل رتفعةامل والبلدانالعليا الشرحية املتوسطة الدخل من بلدان اليف 

بيد أن عدد األربع.  السنتنيفرتات يف املائة خالل  38الدخل بنسبة نخفضة امليف البلدان  اريعارتفع عدد املشو  -43
 املتوسطة الدخل من بلداناليف كل من  نفسها الفرتة خالل املائة يف 80 من أكثربنسبة تبلغ  ارتفعاملشاريع 

 15.الشرحية العليا املتوسطة الدخل من بلدانالو الشرحية الدنيا 

 ربانمج كثيف العمليات، ما يزيدجتعل ال، احملايدة من حيث احلجماملنظمة،  مشاريع إدارة دورة إن - 13النتيجة 
 من تكلفة املعامالت. ابلتايل

ارية وتشغيلية ختضع ألنشطة إدربانمج ال اريع، ال تزال مشالالمركزيةنفيذ ، منذ تمن تبسيط العمليةلى الرغم ع -44
اقرتح األشخاص الذين متت مقابلتهم يف املقر و ل من خارج امليزانية. و  متُ ا و أكرب حجمً  اريعمشبصفتها ية مماثلة تقنو 

 بشكل أكرب.املشاريع ة دورة ار إدأنه ميكن تكييف 

يعتربون  على السواء لمعامالت، فإن أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجينيل املرتفعةتكاليف العلى الرغم من و  -45
املنظمة األخرى من حيث عدد األنشطة اليت ميكنهم  اريعين أكثر كفاءة من مشتقالتعاون ال مشاريع برانمج

 16للمنظمة.وقت املوظفني والرسوم اإلدارية الثابتة ب أساًسا التكاليفوتتعلق هبا مبيزانية حمدودة. االضطالع 

اليت تليب احتياجات ماسة. ربانمج ال اريعتبطئ مش ال  أ ، ينبغيالضوابط واملوازين ضروريةمن أن وعلى الرغم  -46
كانت أكثر   حلاالت الطوارئين تقالتعاون ال مشاريع برانمجاملوافقة على  والحظت املكاتب القطرية أن عملية

 .فعالية

 املرونة وحتسنيمن  شيء ومتت ممارسة، مبادئ توجيهية واضحة وحمدثة توضعو ي، عض التبسيط اإلجرائب وُأجري -47
ن هناك فإ، جيدة التدرجييةذه التغيريات ه من أن على الرغمذكر األشخاص الذين متت مقابلتهم أنه و اجلودة. 

 حاجة إىل تغيريات أساسية يف اإلجراءات والعمليات.

                                        
مقارنة ابألقاليم األخرى أقل يزانية لكل مشروع لدى املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب واملكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا املمتوسط  إن 14

، 2020. ويف عام 2019-2018دوالر أمريكي يف الفرتة  145 000أقل من  وبلغ املتوسط. 2019-2018والفرتة  2013-2012وابملتوسط العاملي يف الفرتة 
 ربانمج التعاون.الاعتمد املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب هنًجا براجمًيا لتعزيز حجم مشاريع 

 رتفعة الدخل.املتوسطة الدخل والبلدان املوارتفع عدد البلدان  الدخل املنخفضةعدد البلدان  تراجعخالل العقد املاضي،  15
يف املائة من جمموع امليزانية )ابستثناء تكاليف  5ونسبة أقصاها  ،يف املائة من جمموع صايف امليزانية 7اإللزامية تبلغ نسبة تكاليف خدمات املشروع  16

 نفقات التشغيل العامة.يف ما خيص املشروع(  اتخدم
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نظمة لرصد املال توجد آلية مؤسسية يف و املشروع.  إجنازامليزانية و على استخدام الرصد  تركيز ينصب   - 14النتيجة 
أفضل املمارسات والدروس  استخالصعدم ذلك يشمل و بطريقة منهجية.  اهبواإلبالغ ربانمج المشروع  أثرو  نواتج

 .ربانمجال ما من مشاريع التحفيزي بعد إغالق مشروع لألثرال توجد متابعة منهجية و املستفادة. 

االفتقار إىل رصد النتائج ومتابعتها بعد اإلغالق. هي ربانمج ال اريعواإلدارة املرتبطة مبش احلوكمة مسائلمن أكرب  -48
يف حني و املشروع. إجناز الرصد إىل حد كبري على استخدام امليزانية و ز يرك  و  17ال يوجد لدى املنظمة آلية تنظيميةو 

املؤشرات وخطوط األساس واألهداف، مل يكن هذا هو يف ضوء أفضل  تبليًغاأن التقارير النهائية األخرية تظهر 
 األربع. السنتني فرتاتربانمج خالل ال اريعمشبشأن معظم التقارير النهائية إىل احلال ابلنسبة 

 ستخالص، ولكن املنظمة ليس لديها آلية الكي تتضحا  شهرً  24تستغرق النتائج يف كثري من األحيان أكثر من و  -49
أكثر من  مروي ةإىل أدلة  املستخلصة هآاثر أو ربانمج الن تستند نتائج من املرجح أو هذه النتائج بطريقة منهجية. 

 18استنادها إىل أي نتيجة منهجية أو تقييم لألثر.

والفهم إلطار املنطقي اء جودة بسو ا أبرز استعراض فريق التقييم للواثئق واملناقشات أن مسألة الرصد مرتبطة أيضً و  -50
 الرئيسينيني التقنيني وظفاملغري الكايف واملتنوع لإلدارة القائمة على النتائج بني موظفي املنظمة القطريني و 

 املستشارين.و 

بشأن أو طريقة عمل  أي حكمليس لديها يف الوقت احلاضر  نظمةاملاملناقشات على أن  كذلك يف  ط الضوءلسُ و  -51
 على املستوايت الالمركزية. مشاريعلل أبثر رجعياملشروع( أو التقييمات  فرق اليت تضطلع هبالتقييمات الذاتية )ا

 عند إجراء تقييمات ، إال  بشكل دوريربانمج الفعالية ل منهجي تقييمإلجراء ال يوجد لدى املنظمة آلية  - 15النتيجة 
يارًا صرحًيا ين ولكنه ليس معتقالتعاون ال مشاريع برانمج التحفيزي أساسًيا لفعالية األثرعترب ي  و الربامج القطرية. 

 .وقت قريبإال  منذ مل حتدده املنظمة و ، ربانمجلل

، سواء كان نقداًي أو غري حتفيزي أثرين فعالة، جيب أن يكون هلا تقالتعاون ال مشاريع برانمجتكون  من أجل أن -52
دون من ، أو تطوير القدرات تنفيذها دونمن ولكن  اتيةوثيقة سياس إعداد ميكن، يف كثري من احلاالتو ذلك. 

موزعة أبعداد ين اإلقليمية تقالتعاون ال مشاريع برانمجتنخفض الفعالية عندما تكون و . إضفاء طابع مؤسسي عليها
 من البلدان. كثريال يف قليلة

                                        
نظام ن هناك جمال لتحسني أباألشخاص الذين متت مقابلتهم أفاد لكن و . وضعت جانًباقد  املشاريعدارة دورة إلخطط تطوير النظام اجلديد  ذُكر أن 17

 كأداة لرصد النتائج.  معلومات إدارة الربامج امليدانية
اضها من أجل هذا التقييم، لربامج القطرية اليت جرى استعر من تقييمات اتقييًما  36لنتائج من تقييم برانمج قطري إىل آخر. ويف ابخيتلف مدى اإلبالغ  18

أقل إال  م قد  مل يو  تقدمي حتليل لألداء والنتائج أو قسم فرعي منفصل. معمج التعاون التقين، انأكثر من مخسة مشاريع لرب  عنأكثر من الثلث بقليل  أفاد
دون تقدمي حتليل، أو مل تذكرها من عناوين املشاريع ورموزها  يف املائة املتبقية 42من الربع بقليل أدلة على أقل من مخسة برامج تعاون تقين. وذكرت نسبة 

 على اإلطالق.
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هلا  كانوإىل أي مدى  ، التحفيزيةاآلاثر يف حتقيق التقين برانمج التعاون مشاريع  تفيدإىل أي مدى : 4 التقييم سؤال
 مستدام؟أثر 

يف نوفمرب/تشرين الثاين و املستدام.  ثرلألربانمج الألصل يف معيار يف ا مرتسًخازي يحفتال األثركان مفهوم لقد   -53
كان هناك يف اآلونة األخرية دفعة حنو و  19ألول مرة. األثر التحفيزيف وثيقة تصن   املنظمة، أصدرت فقط 2019

األثر  ووجهتقييم نتائج هذه التغيريات.  املبكر جًدا، ولكن من األقاليمالتحفيزي يف بعض  األثراملشاريع ذات 
 الذي يشمل الفئات التالية: ،حتليل هذا القسم التحفيزي لوثيقة املنظمة

  ؛أصحاب احليازات الصغريةليت يتبناها املزيد من املزارعني/حتسينات يف املمارسات الزراعية اإدخال 

  ؛التنمية عملية لتسه   تنظيمية/تغيريات سياسية/قانونيةلقيام باو 

  ؛تعزيز القدرة املؤسسيةو 

  ؛أو الوصول إىل أسواق جديدةسني كفاءة السوق و/حتو 

  لكبرية؛تعبئة املوارد واملبادرات االقيام بو 

  لطوارئ(.االت االفجوات احلرجة يف الوقت املناسب )يف االستجابة حل سد  و 

 .ابلدً  83حتفيزي من  أثرمشاريع ذات على  مثااًل  272التقييم حدد فريق  -54

 

                                        
 ب(.2019منظمة األغذية والزراعة ) 19
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حتسني املمارسات على  عدة اليت قدمت مساتقينالتعاون ال مشاريع برانمجمت توسيع/تكرار بعض  - 16النتيجة 
 من خالل متويلالدعم احلكومي من خالل نظام اإلرشاد الزراعي وامليزانية و/أو ذلك إىل السبب يف ، ويعود الزراعية

 الدولية.التمويل مؤسسات  متويل منبواسطة أو /و اجلهات املاحنة

ري منها على منطقة صغرية كثيقتصر  و . الزراعيةمارسات املين على حتسني لتقتعاون اال مشاريع برانمجزت بعض ك  و  -55
بنجاح  جنازهمن هذه املشاريع قد مت إ كثريأن ال وعلى الرغم منأو عدد قليل من أصحاب احليازات الصغرية. و/

 تابعةامل انعدام إىلغالًبا ويعود ذلك ، توسيع نطاقها أو تكرارها ريما جي ، اندرًاتقدير املستفيدين واحلكومةوحظي ب
املمارسات الزراعية  علىحتسينات  إدخال إىل املشاريع بعض تأدومع ذلك، . الفردية املشروع وطبيعة املنظمةيف 

 بلًدا. 20وجد فريق التقييم أمثلة انجحة يف و اليت اعتمدها عدد أكرب من املزارعني وأصحاب احليازات الصغرية. 

صياغة وحتديث السياسات والقوانني من أجل ية تقنين مساعدة لتقالتعاون ا مشاريع برانمجمت قد   - 17النتيجة 
نشطة األملزيد من اعلى  تغيرياتوتسهيل  يف إحداث ت، سامهاحلاالت، ويف بعض واللوائح واالسرتاتيجيات

 اإلجيابية.اإلمنائية ستثمارات االو 

وحتديث القوانني واللوائح واخلطط  وضعربانمج. ويشمل ذلك الابلنسبة إىل  ارئيسيً  اعنصرً عد وضع السياسات يُ  -56
السياسة أو دعمها  جير تنفيذ إذا مل ذلك، إضافة إىلو  .الوقتقد يتطلب  اتتنفيذ السياس ولكناالسرتاتيجية. 
قد يكون و ، فمن غري املرجح أن تتحقق التغيريات اإلمنائية. يف التنمية( شركاءال خالل دعم )أو منمبيزانية وطنية 

كما هو احلال التحفيزي يف سياقات معقدة ) األثرورؤية النتيجة أو سياساتية تغيريات  حداثمن الصعب أيًضا إ
يف زايدة أنشطة التنمية ربانمج الط املدعومة من ، سامهت التغيريات واخلطاليمن(. ويف بعض احلاالت يف

 بلًدا. 20أمثلة انجحة يف  التقييم وجدواالستثمارات. و 

يف تعزيز آليات التنسيق الوطنية و/أو التعاون بني  عنصر أساسيين تقالتعاون ال مشاريع برانمج إن - 18النتيجة 
، ، ونظم اإلرشاد الزراعي الوطنيةمكافحة اآلفات واألمراض، ونظم املعلومات علىوطنية الوزارات، والقدرة ال

من  ادرات املؤسسية املعززة استثمارات/منحً الق ستقطبتاو خارج وزارة الزراعة. واملؤسسات والقدرات اإلحصائية 
مؤسسي إضفاء طابع  من احلاالت كثرييف ال بيد أنه مل جيراالستدامة واالستمرارية. احلكومة من أجل /اجلهات املاحنة

 .تابعةاملاالفتقار إىل على تنمية القدرات بسبب 

مشاريع خدمت استُ و . شاريعمن امل كثريال يتجزأ من ال اوجزءً ربانمج الابلنسبة إىل  ارئيسيً  عنصرًانمية القدرات تُعد ت -57
. وتتمثل الفرعية وما بني األقاليمواإلقليمية ين لتعزيز قدرة املؤسسات على املستوايت القطرية تقالتعاون ال برانمج
كانت وعلى الرغم من ذلك،  متابعة.  ليس هناك عملية، أنشطة تنمية القدرات إجنازالرئيسية يف أنه مبجرد  املسألة

اجلهات بفضل متويل وذلك ، تقوية املؤسسات واألنظمة الوطنيةيف  صرًا رئيسًياعنين تقالتعاون ال مشاريع برانمج
 بلًدا. 46أمثلة انجحة يف وجود  إىل التقييم خلصو أو امليزانية احلكومية. و/ املاحنة
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اخلاصة  املؤسساتو ورايدة األعمال  ،ين تطوير سالسل القيمةتقالتعاون ال مشاريع برانمجلت سه   - 19النتيجة 
وفئات الدخل  األقاليمشىت  يفيف عدد قليل من البلدان  يةواجز السوقاحلوالتعاونيات النسائية اليت تعاجل  ،لشباباب

 يف البلدان.

أدى ذلك إىل القيمة. و  سلسال يف فجواتالو  املسائلمعاجلة يف ين تقالتعاون ال مشاريع برانمج يتزايد استخدام -58
ين هذه متيل إىل تقالتعاون ال مشاريع برانمج أن وأشري إىل. يهاإل لنفاذوتقليل احلواجز أمام ا األسواقحتسني كفاءة 

أعلى من  )مدخالت( سلسلة القيمة، بداًل  أدىن مستوايتالسوق يف مسائل سلسلة القيمة أو  مسائلمعاجلة 
(. الرئيسيني الفنينيواملوظفني مات جمال اهتمام متطور )من قبل احلكو  اعلى أهنإليها يُنظر ومع ذلك، . املستوايت

 بلًدا. 19أمثلة انجحة يف إىل وجود التقييم  وخلص

ويف البلدان  األقاليماالحتاد األورويب يف مجيع ع يمشار ين يف متويل تقالتعاون ال مشاريع برانمجشاركت  - 20النتيجة 
 من األرجحومع ذلك، ؛ هذه املشاريع دعميف  فعااًل  ادورً  أدت و/أو، توسطة الدخلاملنخفضة الدخل والبلدان امل

 املتوسطة الدخل من بلدانالو نخفضة الدخل املأو يف البلدان أفريقيا و/ إقليميف بلدان يف أكثر أن حيدث ذلك 
 .الشرحية الدنيا

ين إىل تعبئة املوارد واملنح واالستثمارات يف تقالتعاون ال مرافقين و تقلتعاون الا مشاريع برانمجمن  كثريأفضى ال -59
من خالل التمويل املشرتك أو االستفادة من مشاريع  بلًدا 16مشروًعا يف  21تشمل األمثلة و  .أكربمبادرات وطنية 

 .مليون دوالر أمريكي خالل فرتة التقييم 430االحتاد األورويب اليت تبلغ قيمتها 

متويل من  على من أجل احلصولين إلعداد مقرتحات تقالتعاون ال مشاريع برانمجنظمة املاستخدمت  - 21النتيجة 
كثر جناًحا األالبلدان و توسطة الدخل. املنخفضة الدخل والبلدان املويف البلدان  األقاليممرفق البيئة العاملية يف مجيع 

الالتينية والبحر الكارييب وآسيا واحمليط أمريكا  قاليمأ يفهي البلدان يف احلصول على متويل من مرفق البيئة العاملية 
 .العلياالشرحية  املتوسطة الدخل من بلدانالو ، الشرحية الدنيا املتوسطة الدخل من بلدانالو  ،اهلادئ وأفريقيا

ين لوضع مقرتحات واحلصول تقالتعاون ال مشاريع برانمجين أو تقالتعاون ال مرافق برانمجاستخدمت عدة بلدان  -60
إىل  املنظمةدخول ة يف كانت أساسيربانمج  القطرية إن آلية مرفق البيئة العاملية. وقالت املكاتب العلى متويل من 

ا من متويل مرفق البيئة بلدً  18استفاد و قوة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. موطن  من قبلكانت وقد  ، هذا اجملال
 العاملية.

نظمة امل ابلنسبة إىلمناخ للصندوق األخضر الين الوصول إىل تقالتعاون ال مشاريع برانمج رتيس   - 22النتيجة 
قرتحات يف مجيع األقاليم )ابستثناء الشرق األدىن ومشال أفريقيا( ويف مو  يةوالبلدان من خالل إعداد مذكرات مفاهيم

هي األكثر جناًحا، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  كانت بلدانو توسطة الدخل. املنخفضة الدخل والبلدان املالبلدان 
كثر جناًحا يف االستفادة من متويل الصندوق األخضر للمناخ األالبلدان و آسيا واحمليط اهلادئ وأفريقيا.  أقاليمتليها 

 .الشرحية العليامن  املتوسطة الدخل بلدانالو الشرحية الدنيا، املتوسطة الدخل من  بلدانالكانت 

ين إلعداد مذكرات مفاهيمية تقالتعاون ال مرافق برانمج ين أوتقالتعاون ال مشاريع برانمجاستخدمت عدة بلدان  -61
م البعض مقرتحات ، وقد  ابلفعل منها ضر للمناخ. وقد جنح البعضومقرتحات للحصول على متويل الصندوق األخ
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م املنظمة ميكن أن تقد  و )مثل الصني والبوسنة واهلرسك(. ابلنجاح  البلدان بعض تتوجمل و . البت فيهاتنتظر 
يف  ةانجحأمثلة وجود إىل التقييم  خلص. و الصناديق العامليةإىل  من أجل الوصولللمكاتب القطرية دعًما أفضل 

 بلًدا. 20

 نطاق توسيععمليات مبادرات/ املسامهات أو سامهت يفين أساس تقالتعاون ال مشاريع برانمجشكلت  - 23النتيجة 
، يف عدة حاالت. و الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةأو حلكومة( من البنك الدويل و/ا مقدمة إىل )قروض ةولم  أكرب 

حققت البلدان يف و ية. تقنتقدمي املساعدة المن أجل  استفادت املنظمة من خالل اتفاقات حساابت أمانة أحادية
جناًحا الشرحية الدنيا  املتوسطة الدخل من بلدانالو  الدخل ةنخفضاملوالبلدان  فريقيا وآسيا واحمليط اهلادئأأقاليم 

من خالل استثمارات البنك  املسامهة يف مبادرات أكرب/لالستفادة منين تقالتعاون ال مشاريع برانمجأكرب يف استخدام 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.الدويل/

ارات ل ملبادرات واستثممكم  عنصر أو  ،مفهومإثبات صحة يف  عنصر أساسي هي ينتقالتعاون ال مشاريع برانمج إن -62
، تنمية الزراعية. ويف بعض احلاالت، أجرت املنظمة التقييم األويلأو الصندوق الدويل للهلا البنك الدويل و/أكرب ميو  
 26أمثلة على وجود  إىل التقييم خلص. و األكربتنفيذ املبادرة  يف تقنيةمت يف حاالت أخرى مساعدة بينما قد  

 .ابلدً  19مليار دوالر أمريكي يف  1.80 قيمته تبلغ مشروًعا ابستثمار

املوارد من املؤسسات من أجل اجتذاب حمدود بقدر ين تقالتعاون ال مشاريع برانمجاستخدمت املنظمة  - 24النتيجة 
 املشرتكة. امجوالوكاالت الثنائية والرب اإلقليمية املالية الدولية 

على مدى  اإلقليميةين من استثمارات أقل من املؤسسات املالية الدولية تقالتعاون ال مشاريع برانمجاستفادت  -63
 مشاريع برانمجأدت و أهنا اجتذبت بعض التمويل من الوكاالت الثنائية.  من رغمابل، األربع املاضية تنيالسنفرتات 

التنمية وإىل دعم متويلي من  يف شركاءالمن  كثريمشرتك مع المشرتكة أو متويل  إنشاء برامجين إىل تقالتعاون ال
 وكاالت األمم املتحدة األخرى.

القطاعية  شاريعيف االستثمار احلكومي يف امل عنصًرا أساسًياين تقالتعاون ال مشاريع برانمج تشكل - 25النتيجة 
الشرحية املتوسطة الدخل من بلدان الوإىل حد ما يف الشرحية الدنيا  املتوسطة الدخل من بلداناليف مها ظومعالكبرية، 

ين يف احلصول على تقالتعاون ال مشاريع برانمجسامهت و يف املنظمة.  حساابت أمانة أحادية إنشاء إىل أدى ما، العليا
آسيا واحمليط اهلادئ ملساعدة احلكومات على االستثمار  إقليميف الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي تمويل من ال

 يف مبادرات أكرب.

حساب اتفاقات إىل ، أكرب، ويف بعض احلاالت شاريع إىل متويل حكومي ملينتقالتعاون ال مشاريع برانمج أفضت -64
 التنفيذ. بشأننية تقتقدمي املساعدة المن أجل لمنظمة أمانة أحادي ل

ميكن  ه. ولوحظ أنما بني األقاليمين تقالتعاون ال مشاريع برانمجحتفيزي من  أثردليل ملموس على أي  ال يوجدو  -65
للدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ والبحر الفرعية  ين اإلقليميةتقالتعاون ال مشاريع برانمج دستفيأن ت

الكارييب  بلدان البحرمن  كثري، ساهم اليف الواقعو ادرات متعددة البلدان. بلصاحل ماملوجه ستثمار من االالكارييب 
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ذات االهتمام املشرتك. وقد أدى ذلك الفرعية  ملشاريع اإلقليميةاصاحل زء من خمصصاته الوطنية لجببشكل طوعي 
 املزيد من فرص التبادل. دوول  إىل زايدة الكفاءة 

مشاريع املساعدة يف الوقت املناسب لسد الثغرات احلرجة من خالل تقدمي احلاجة إىل  جرت تلبية - 26النتيجة 
ين يف سياقات تقالالتعاون  مشاريع برانمج وضمنت. على السواء االت الطوارئ والتنميةحلين تقالتعاون ال برانمج

 مهاموأنشأت فرق ، احلكومات وأبلغت، املراقبةاملبكر، وأاتحت لطوارئ اإلنذار املبكر والعمل االت احل االستجابة
 واجتذبت التمويل من اجلهات املاحنة. ،وطنية

على الفور تعاجل  إذ ،على أرض الواقعمن يصل  هي أول حلاالت الطوارئين لتقالتعاون ا مشاريع برانمجإن  -66
قصر ضمن يو . ىالكرب  اريعالستثمارات واملشمن أجل اوجتذب التمويل  ،غ اجلهات املاحنة، وتبلالفجوات احلرجة

 ،2018يف عام  الطوارئ وإعادة التأهيلشعبة إىل  ا، ال سيما منذ أن مت تفويضهةستجاباالعمليات وأوقات مدة ال
 سرعة.ال على وجهاملساعدة الطارئة  تتاح أن

 يتمع حال بشكل خمتلفرئيسي إن املنظمة تعاملت أجريت معهم مقابالت يف املقر ال الذين األشخاص قالو  -67
يُنظر إىل دودة احلشد اخلريفية على أهنا حالة  ملو دودة احلشد اخلريفية واجلراد الصحراوي. ب تنياملتعلقطوارئ ال

التعاون  مشاريع برانمجمن  برانجًما 13، بينما متت املوافقة على لذلكو تطور طويل األجل.  على أهنا بل، طارئة
دودة احلشد يقول إن مؤسسي ، مل يكن هناك أتييد ة دودة احلشد اخلريفيةمكافححلاالت الطوارئ من أجل ين تقال

ت اجلهات كانو لبلدان املتضررة. صاحل اأن املنظمة فقدت فرصة لتعبئة املوارد لذلك حالة طارئة. ويعين هي اخلريفية 
قد جرت تعبئة املوارد على املستوى و رمسي.  أتييدحباجة إىل  تكان  اعلى استعداد للمسامهة، لكنه املاحنة

 مشاريع برانمجمن  برانجًما 12، كان هناك من ذلك على النقيضف ،ما يتعلق ابجلراد الصحراوي . ويفزيالالمرك
. املنظمةمن  سريع دأتيي، وكان هناك أيًضا ماليني دوالر أمريكي 5ها جمموع بلغ للمساعدة الطارئةين تقالتعاون ال

 حىت اآلن. من املوارد مليون دوالر أمريكي 200وقد أدى ذلك إىل تعبئة أكثر من 

على سبيل املثال، و تشجيع هنج متكامل يف البلد.  كانتلربانمج أن املمارسة املفضلة  لطوارئ التابع ذكر فريق الو  -68
لفقر واألمن ا وتناول، اجلفافمن  املتضررةاملناطق  TCP/PAK/3705 ينتقدعم برانمج التعاون ال ،يف ابكستان

برانمج األغذية مع و  ،مع صندوق األمم املتحدة للطفولة بشأن سوء التغذية، مث عمل جنًبا إىل جنب الغذائي
 العاملي بشأن املساعدة الغذائية وانعدام األمن الغذائي.

 حتشدقد ال و البلدان.  ما بني يف ينتقالتعاون ال مشاريع برانمجثمارات من خالل االست حشدخيتلف  - 27النتيجة 
 .فرتات سنتني متعددة يف أي استثمارات بعض البلدان

من بلد إىل  حجًما املنح ملبادرات أكرب/اتين على حشد االستثمار تقالتعاون ال مشاريع برانمجتلف مدى قدرة خي -69
 عتوس  وقدرة املكتب القطري على تصميم مشاريع قابلة لل آخر. ويعتمد ذلك جزئًيا على مبادرة ممثلي املنظمة

ة مشلتها العينبلًدا  43من أجل مليون دوالر أمريكي  180البالغة ربانمج الاعدت اعتمادات سو وقابلة للتمويل. 
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عشر دول مل جتتذب و . بلًدا 33مليون دوالر أمريكي يف  2 798 على تعبئة 20)على مدى فرتات السنتني األربع(
اإلمجالية  احلشدنسبة  وبلغت. 1:1أقل من  حشدنسبة  علىأخرى  بلدانمخس  بينما حصلت، اتأي استثمار 

 .1:15.6بلًدا  43يف 

 املستدام ثراأل

ع مدة مشرو  فوقير أثإحداث أن تساهم املخرجات والنواتج يف  ويُتوقع. ربانمجالهو أحد معايري املستدام  ثراأل -70
على  ،عنه، عند اإلبالغ ر املستداماألثيعتمد و . هبأو اإلبالغ ذلك ع ليس لدى املنظمة آلية لتتب   لكن. و ربانمجال

ر املستدام ثموظفي املنظمة حول الفرق بني األبني  خلط أيًضا كان هناكو . املستخدمةاألفراد واألدلة ذاكرة 
 ليس املقصود.لكنه ، مرغوب فيهأمر يف حني أن هذا األخري و واستدامة )استمرارية( أنشطة املشروع. 

 املتطلبات األساسيةل وتتمث  ا. شرطً ليس ممارسة وال ربانمج الانتهاء مشروع  إن وضع اسرتاتيجية خروج عندو  -71
متابعة أي ال توجد و يف املشروع.  ةالنظري اجلهة تقرير هنائي وتسليم األصول إىل  يف إعدادربانمج ال مشاريعإلغالق 
الرئيسيون  الفنيونواملوظفون . املنظمة تعود بشكل رئيسي إىل مبادرة ممثليلكنها ، ئيةاستثناحاالت  وتوجدأخرى. 

 الفرعية املشاريع اإلقليمية آاثرع نتائج/تتب  وال يتسىن هلم متعددة  مشاريعإىل نية تقغاية بتقدمي املشورة الغولون للمش
، فقد ظهر أنه ال توجد سلسلة مسؤوليتهم. وابلفعل نطاق ا ال يدخل ضمنهذف، على أي حالو أو اإلقليمية. 

 واضحة للمساءلة يف هذا الصدد.

 ديهاحىت يكون ل ةأو مضاعف حتفيزية آاثر اريعكون للمشتأن  ين على أنه جيبتقالتنص معايري برانمج التعاون و  -72
 اريعمن مجيع مش 21يف املائة 20، كان لدى أقل من ل فرتات السنتني األربع املاضيةلكن خالو مستدام. أثر 

 التحفيزي". ثراألنظمة ملعىن "املفهم مشرتك داخل حتقيق من الضروري ضمان و واحد. أثر مستدام ربانمج ال

رتاتيجيات واخلطط ، وصياغة االسالتغيريات يف اللوائح والقواننيإدخال و ، تطوير السياسات وحتسينها ويُعد -73
سات قوية وبيئة إمنائي أكرب يف شكل سياسات ومؤس أثرربانمج جيب أن يكون هلا لنواتج رئيسية ل ،سرتاتيجيةاال

وتزويده ابملوظفني والتمويل بشكل  املشروعإذا مل يتم تنفيذ  ثرة، ال يتحقق األمن الناحية العملي ولكنمتكينية. 
ويوجد  احلكومات )أو املسؤولون(. ضة للخطر عندما تتغري  ين معر  تقالتعاون ال مشاريع برانمجسياسات إن و فعال. 

، مبا يف ذلك املستدام، وهو أمر خارج عن سيطرة املنظمة ثربشأن األ عمل السياسايتال يفمتأصل عدم يقني 
نخفضة الدخل األموال الكافية لتنفيذ املمن البلدان  كثريصص الخيال و عملية املوافقات وختصيصات امليزانية. 

 خططه الزراعية الوطنية.

                                        
 ربانمج.اليف املائة من البلدان اليت ُخصصت هلا أموال  29ربانمج على فرتات السنتني األربع والثالثة وأربعون يف املائة من إمجايل خمصصات  20
ربانمج يف ال اريعيف املائة من مجيع مش 5.11 اريع. وشكلت هذه املشبلًدا 83حتفيزي يف  هلا أثرربانمج الاريع مشروًعا من مش 272يستند التقدير إىل  21

 .يف املائة 19.7نتيجة هي وال(، حتفيزي أثرمن املشاريع سيكون هلا ذاهتا بقية البلدان )ابفرتاض أن النسبة على مت استقراء ذلك و األربع.  السنتني فرتات
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املنظمة يف ملتابعة ا انعدام، ولكن ربانمجال ثررئيسية ألوالبيئة التمكينية من اجملاالت ال القويةعد القدرات املؤسسية تُ و  -74
( بني اليمنيف املعلومات )مثل نظام املعلومات  مالوعي بنظ إذكاءتتعثر يف بعض احلاالت. كما أن  اريعاملش ترك

 املوارد.إاتحة إىل اجلهات املاحنة سيؤدي إىل استخدامها و 

التحفيزي.  ثرمن حيث األا جديد نسبيً تركيز  وسالسل القيمة لزايدة الدخل جمال الغذائيةنظم التعزيز  يشكلو  -75
منحها لتجهيز املنتجات و  ين جتذب القطاع اخلاصتقالتعاون ال مشاريع برانمجحني أن هناك أمثلة على  يفو 
من سلسلة القيمة. مستوايت املدخالت الدنيا  تعامل معيين تقالتعاون ال مشاريع برانمج من كثري، فإن القيمةال
من و ال يفعل ذلك. منها الكثري  لكن، ثراألذب استثمارات كافية إلحداث تجتو نطاقها  الربامج بعضع وس  تو 

ضر للمناخ ومرفق من خالل الصندوق األخ خاصة، ن مبادرات أكربمانجتة املستدامة  اآلاثراملرجح أن تكون 
 واالستثمارات من املؤسسات املالية الدولية واحلكومات. البيئة العاملية

التحفيزي واألثر األثر من حيث التقين ما هي العوامل اليت متك ن و/أو تعرقل جناح برانمج التعاون : 5 التقييم سؤال
 املستدام؟

 عيتوسمن أجل ومة وااللتزام وختصيص امليزانية تشمل عوامل التمكني الرئيسية ملكية احلك - 28النتيجة 
التآزر مع ني، وأوجه جي ومثلي املنظمة الديناميكيالتفكري االسرتاتيو  ،منظمةلامليزة النسبية لو  ،تكرارلا/النطاق

يم اليت جتذب االستثمارات األفكار واملفاهو  ،يف البلداملؤسسات املالية الدولية تعددة األطراف/املظمات الثنائية و املن
 واحتياجاته.سياق البلد ل املدركنياملناسبني  الفنينين املكاتب اإلقليمية واخلرباء القيادة مو  ،بسهولة

يع توسمن أجل امليزانية احلكومية  االفتقار إىلنظمة، و املتشمل العوامل الرئيسية املعيقة بريوقراطية  - 29النتيجة 
نتائج والرتويج ل االتصال، وعدم كفاية الرئيسيني املناصريناملسؤولني/ لتبد   يف احلكومة أو ، والتغيريتكرارال/النطاق

ضعف ، و )مبا يف ذلك املشاريع املستقلة( ، وضعف جودة تصميم املشروعاملتابعة بعد انتهاء املشروع ماعدانو ، ربانمجال
 ملكاتب القطرية.ا اتقدر 

 ؟ربانمجال اريعما هي أفضل املمارسات والدروس املستفادة من مش: 6 التقييم سؤال

أصحاب  تعددامل والتعاون، التآزر مع املبادرات الوطنية هأوج تشمل أفضل املمارسات ما يلي: ضمان - 30النتيجة 
هنج برانجمي اعتماد ، و االستفادة من األموال العامليةو  ،بني الوزاراتوالتعاون اع اخلاص( املصلحة )مبا يف ذلك القط

 واالستعانة خبربات مركز االستثمار. نطاقها، عيتوسميكن ل مستدامة وبسيطة حلو و  ،وشامل

 أخرى ما يلي:ل أمثلة موتش -76

  ؛روح املبادرة لدى النساء والشبابتعزيز 

  ؛دودة احلشد اخلريفية كافحةمنوذج املساعدة التقنية ملوإعداد 

  ؛هنج مدارس املزارعني احلقليةاستخدام و 

  ق اخلاص للمشاريع والصندو  ،، والنهج الرباجميالتحفيزية اآلاثرأمريكا الالتينية والبحر الكارييب على تركيز و
 ؛ التحفيزية
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  مع أن هناك حاجة إىل ين )تقالتعاون ال مشاريع برانمجيف  املساوات بني اجلنسنيعلى تعميم  املنظمةعمل و
 (.عمل املزيد

 ،ذات الطبيعة الفرديةأو  القائمة بذاهتاجتنب املشاريع  (1)تشمل الدروس الرئيسية املستفادة ما يلي:  - 31النتيجة 
 عيوسمن أجل تحتديد املستثمرين احملتملني وأوجه التآزر )و  (3) ،املستمر من احلكومةضمان االلتزام و  (2)

أو مواءمة العمل مع املبادرات األكرب  عمل السياسايتالالرتكيز على و  (4) ،التكرار( يف مرحلة تصميم املشروع/النطاق
ين تقالتعاون ال مشاريع برانمجتتطلب و  (5) ،اليت جتذب انتباه احلكومات واجلهات املاحنة واملستثمرين بشكل أفضل

ني املعلومات ب/تعترب ربط االتصاالي  و  (6) ،لتنسيق والتنفيذيف احتداًي تطرح تعددة القطاعات مزيًدا من اجلهود و امل
 حتليل للمساواة بني اجلنسنيضمان إدراج و  (7)، أمًرا أساسًيا للمتابعة اتالقرار وحدة التنفيذ وصانعي السياسات/
 .نيغراض التنفيذ والرصد الناجحألالصياغة يف تصميم املشروع جيد وأصحاب املصلحة وإطار منطقي 

 وتشمل الدروس األخرى ما يلي: -77

 ؛وتوسيع النطاقلضمان النجاح وامللكية ين تقالوزاري وال ينيم مطلوب على املستو االلتزا 

  ؛املعلومات يف فراغب التسلسل اهلرمي للحكومة والبريوقراطية يف حدوث ميكن أن يتسب  و 

  ؛ب أن تُبىن على جناحات سابقة، بل جيين دائًما من الصفرتقالتعاون ال مشاريع برانمجينبغي أن ُتصمم ال و 

  ؛ذات طابع فرديشاريع منعزلة أو قائمة صاحل مين لتقالتعاون ال مشاريع برانمجتستخدم أال  ينبغي و 

  ؛دث إىل املؤسسات املالية الدوليةعند التح قائمة جيب أن يكون لدى املنظمة اتفاقيات إطاريةو 

  ؛نتائج جيدة تعطي، ولكنها بقيمتها احلقيقة يف البدايةعالية التقنية ال اريعاملشدائًما ر تُقد  قد ال و 

  أثناء التنفيذ على إطالع ع وإبقائهم حتديد املستثمرين احملتملني وأوجه التآزر يف مرحلة إعداد املشرو  يساعدو
 ؛أكثر استدامة أثرحتقيق من أجل الستفادة من املوارد على ا

  النتائج حتقيق حنو اكون موجهً يسياسي، قد ال  دول أعمالجباملصحوبة ربانمج النب طلبات عترب جتيُ و ،
 ؛من األفضل تركها ملمثلي املنظمةو  شائكةمسألة 

  الصلة، فمن األفضل التحقق مرة أخرى والنظر يف األطر الربجمية القطريةحتت مظلة ربانمج الحىت إذا كان و 
 ؛واالحتياجات

  ؛م بني البلدان ذات السياقات االجتماعية واالقتصادية املماثلةتسهيل فرص التعل  و 

  نظمة بسبب إجراءاهتا املرهقةاملتتجنب بعض الوكاالت الثنائية العمل مع و. 
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 والتوصياتاالستنتاجات  -4

 االستنتاجات

 أساسي فهي عنصر .إجيادها نبغييف، ةين موجودتقالتعاون ال مشاريع برانمج تكن، إذا مل على العموم - 1االستنتاج 
ين تقالتعاون ال مشاريع برانمج من عدد هناك لكنو يف البلدان األعضاء. وعملياهتا وبروزها نظمة موقع امللتحديد 

حتديد إعادة و  التحديثتاج إىل حت فهي. ولذلك، كبريإمنائي   ثرترتبط أبمعزولة ال و صغرية  اريعمش ليست إال  
 ،املستدام. ويف الوقت نفسه ثرألاحتقيق هم يف اسيو  ،تحفيزابلربانمج ال اريعمن مش كبريعدد   كي يتسم  املوقع

لبلدان لمنافع ملموسة  حتقيق ضمانمن أجل الطلب مبنًيا على على البلدان و  امنصب  ربانمج ال يبقى تركيزينبغي أن 
 األعضاء.

 الربجمة القطرية أطرو  االسرتاتيجيةالداخلية مع األهداف  تهمواءم إىلسرتاتيجية اال الربانمج طبيعة ستندت - 2 الستنتاجا
 بشكل صريح ةمذكور  توليسالتعاون التقين معيارًا لربانمج  أهداف التنمية املستدامة مواءمةعد تُ ال و يف املنظمة. 

خطط مع مع أهداف التنمية املستدامة روابط أفضل  ةاملباشر  تعطي املواءمةو ين. تقالتعاون ال مشاريع برانمجيف 
 القطاعية. قوقعةمن املنظمة واحلكومة العمل خارج الهذا التنمية الوطنية. ويتطلب 

دورًا خاًصا يف املنظمة تؤدي  األقاليموما بني ين اإلقليمية تقون الالتعا مشاريع برانمجأن  من رغمابل – 3 الستنتاجا
لبلدان األعضاء واملكاتب ، فإن القيمة املضافة ليست واضحة دائًما لتكون اسرتاتيجية يف حاالت حمددة وميكن أن

مشاريع تمال أن تكون املنظمة. وهذا حيد من اح من ةمسري  على أهنا   هذه الربامجيُنظر إىل ؛ وابلتايل،القطرية
 .على املستوى القطري حتفيزيةين هذه تقن الالتعاو  برانمج

 يف املنظمة يف نيمتكافئ غريركة مع القطاع اخلاص( الوضوح والفهم بشأن الشراكات )مبا يف ذلك املشاإن  - 4 الستنتاجا
ملشاريع إىل ا ابلنسبةهذا أمر ابلغ األمهية و . ربانمجإطار الالتعاون يف أوجه وهذا يعيق الشراكات و ، ربانمجلما يتعلق اب

 ،، وابلتايل بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيبني ما يف استكشاف التعاون كثري من األحيانري يف  جي والتعددة القطاعات. امل
 ما حيد من فرص االستفادة احملتملة.وهو ، ربانمجاليف  ري ذلكاندرًا ما جي

أصبح ختصيص األموال للبلدان أكثر ضمااًن وشفافية، ، 2010ربانمج يف عام الالالمركزية يف منذ تطبيق  - 5 الستنتاجا
 املكاتب اإلقليمية. أدخلتهاواألسباب املنطقية اليت  جيًدا حتديًدا إىل املعايري احملددة بشكل أساسيويرجع ذلك 

 عترب اإلدخال األخري لصناديق إقليمية خاصة من أجل املشاريع اليت هلا أثر حتفيزي حمتمل ممارسًة جيدة.ويُ 

احملايدة من حيث "املنظمة مشاريع إجراءات دورة فإن الضوابط واملوازين ضرورية، أن من  رغمابل - 6 الستنتاجا
تؤثر و ما يزيد تكاليف املعامالت. وهو ، مرهقة عمليةالتعاون التقين ربانمج اخلاصة بعملية المن جتعل  "احلجم

 .ربانمج وحسن توقيتهامشاريع العلى كفاءة  واملشرتايت والتوظيفيتعلق ابملوافقات ما  يفاملنظمة يف بريوقراطية ال

من أجل التأكد يف تصميم املشاريع عدم كفاية ضمان اجلودة هو  املستدام ربامج وأثرهالفعالية وما يعيق  - 7 الستنتاجا
جيًدا ومؤشرات قابلة للقياس. ويتفاقم حتديًدا نظرية تغيري حمددة ووجود اإلدارة القائمة على النتائج، من وجود 

 ربانمج.الهذا بسبب التفاوت يف فهم اإلدارة القائمة على النتائج يف سياق 
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من قدرة املنظمة  ،مواملتابعة والتعل   ملخرجاتاسية ونظام للرصد املنتظم للنتائج/آلية مؤسعدم وجود حيد  - 8 الستنتاجا
 .وتعزيزهاهبا اإلبالغ و  هذه اإلجنازات وحتسني ،على خمتلف املستوايت هأثر ربانمج و العن إجنازات  تقدمي تقاريرعلى 

ذلك إىل  ويؤدي، نظمةامليف  متكافئغري ربانمج الجناح ابلنسبة إىل التحفيزي وأمهيته  ثرن فهم األإ - 9 الستنتاجا
 املضاعف. ثرأو األالتكرار و//النطاق توسيع/ثراأل احلد من

تقليل العمل قدر املستطاع على و  ،بتعظيم عوامل التمكني الداخلية إىل أن تقوم املنظمة هناك حاجة - 10 الستنتاجا
شاريع املستدام مل ثرواأل التحفيزي ثرتسهيل األمن أجل  وعملياهتا وإجراءاهتا لوائحها هاسببت اليتالداخلية  العوائق

 ين يف البلدان األعضاء.تقمج التعاون الانبر 
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 التوصيات
دعم من أجل  ،ةأداة تيسريية للمنظمك  ،أكثر اسرتاتيجيةليصبح ربانمج اللمنظمة حتويل ل ينبغي - 1التوصية 
 .2030حتقيق خطة عام من أجل نية تقابملساعدة الاألعضاء  انالبلد

 ما يلي: ، ينبغي أن تشمل اإلجراءات اليت يتعني اختاذهامن أجل تنفيذ هذه التوصية  -78

  كمعيار ريح  بشكل ص ينمذكور هدف حمدد من أهداف التنمية املستدامة حتقيق جعل املواءمة واملسامهة يف
أهداف التنمية من حمددة  أهدافين مع تقالتعاون ال مشاريع برانمجذلك مواءمة  وسيضمن .للربانمج

 املواءمةستكون و . املشاركة يف رعايتهاهي اجلهة الراعية هلا/نظمة املاليت تكون ا، أو مؤشراهتاملستدامة و/
 إطار الربجمة القطرية.و  ةاالسرتاتيجي األهداف معالثانوية 

 مكوانت حمددة من السياسات أو اخلطط أو ربانمج خمصصة جلوانب/المساعدة تكون أن  وضمان
 يذكرجيب أن و ربانمج. السيؤدي ذلك إىل تعزيز أمهية و . يف البلد الوطنية الرايديةاالسرتاتيجيات أو الربامج 

انب )جوانب(/مكون )مكوانت( شاملة أو املتعلقة جبنية تقالدولة العضو بدقة احلاجة الم من الطلب املقد  
 ابلغ األمهية. اأمرً ذات الطبيعة الفردية  املشاريعجتنب ويُعد حمددة من السياسات واخلطط والربامج الوطنية. 

  ويف ما ين اإلقليمية تقالتعاون ال مشاريع برانمجأثناء تصميم  مع ممثلي املنظمة واحلكومات واملناقشة التشاورو
ويف ما ين اإلقليمية التقالتعاون  شاريع برانمجاملتعلقة مبالتآزر والتكامل  أوجهذلك  يسهلسو  .بني األقاليم
 .ويعزز أمهية هذه األدوات ،بني األقاليم

  للمسامهة  وسائلكجديدة  اسرتاتيجية  أوجه تعاونشراكات جديدة و  من أجل إرساءتوجيهية  مبادئوضع و
اجلامعات واملنظمات شراكات مع املؤسسات البحثية و  استكشاف ويشمل ذلك ملستدام.ا ثراأل حتقيق يف

ستضمن اخلطوط التوجيهية وجود فهم و ، إضافة إىل مشاركة القطاع اخلاص. سب االقتضاءحبغري احلكومية، 
 .ربانمجالنظمة يف سياق مشرتك للشراكات داخل امل

  يف ربانمج اليف لشراكة اكجزء من معيار التعاون بني الوزارات  أوجه تعددة القطاعات و املتشجيع املشاريع و
 سياق أهداف التنمية املستدامة.

  التعاون.أوجه و ا بيد" لتعزيز الشراكات يدً العمل من مبادرة " الستفادةاو 

 بشكل أساسي، التحفيزي ثرالثالثي لزايدة األ ما بني بلدان اجلنوب والتعاون أوجه التعاون يف واستكشاف 
إىل جانب تعزيز وزايدة عدد الربامج املشرتكة مع وكاالت  ،ين اإلقليميةتقالتعاون ال مشاريع برانمجمن خالل 

 ين.تقالتعاون ال مشاريع برانمجاألمم املتحدة من خالل 

 أثرربانمج اليت هلا ال اريعزايدة عدد ونسبة مشمن أجل ا ملموسة ملنظمة جهودً أن تبذل اينبغي  - 2التوصية 
 ملستوايت احلالية.مقارنة ابحتفيزي 

 اختاذ اإلجراءات التالية:ويتعني  -79
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 هذا أمر أساسي.و  ين.تقبرانمج التعاون اليف ا ا صرحيً معيارً  ثر التحفيزيجعل األ 

  ممثلي املنظمة( كومات )من خالل املكاتب القطرية/احل يف املنظمة مث ي يفداخلال على املستوىالتوعية و
 اتتوجيهوجود سيضمن و  .حتفيزيةوكيف ينبغي أن تكون  هدفهاو  ينتقالتعاون ال مشاريع برانمجروح بشأن 

لتأكد من أن الطلبات املقدمة من أجل ا امشرتكً  افهمً  تحفيزيال ثر)تعريف ومالحظات/أمثلة( بشأن معىن األ
 بشكل مناسب.مة ين مصم  تقالتعاون المشاريع برانمج من احلكومة و 

  ت التنمية أولوايحتقيق الطلبات مناسبة لتحسني التقدم حنو  تكون ل األعضاء املسؤولية لضمان أنحتم  و
 ىل االلتزام وامللكية )على املستو وهذا يشمأهداف التنمية املستدامة.  مقاصدالوطنية وحتقيق مؤشرات/

التحفيزي  ثراألإحداث و النطاق ع يالوطنية لتوس، مبا يف ذلك دعم امليزانية  والتقين(ايتالسياسي والسياس
وضمان  ،سياسي جدول أعمالدفع الرامية إىل جتنب الطلبات تكمن األمهية البالغة يف و املستدام.  ثرواأل

 تعددة القطاعات.اململشاريع ابلنسبة إىل االتعاون بني الوزارات 

  رفق مل يةمفاهيم مذكرات/مقرتحاتملكاتب القطرية يف إعداد ااملناسبة ودعم  يةالتوجيهوجود املواد ضمان و
تعزيز معدل من أجل  ين،تقالتعاون ال مشاريع برانمج، ابستخدام البيئة العاملية/الصندوق األخضر للمناخ

 من هذه األموال العاملية.قط لبلدان اليت مل تستفد ابلنسبة إىل االنجاح، خاصة 

  بناًء و سب االقتضاء، حب خربة مركز االستثمار، السعي إىلالتآزر مع املستثمرين احملتملني و/أو  وجهأ حتديدو
ينبغي أيًضا تكثيف اجلهود لزايدة االستثمارات من املؤسسات و . يف مرحلة تصميم املشروععلى الطلب، 

سب حب، ي)املكتب اإلقليمي واملقر الرئيس املالية الدولية اإلقليمية والوكاالت الثنائية على مستوى الشركات
التنمية يف شركاء صفوف اليف املتعلقة ابلربانمج أوجه التآزر نتائج/لل الرتويج/اإلبالغعترب يُ و االقتضاء(. 

 أمرًا ابلغ األمهية. ةواحلكوم

 اإلقليمي املستثمرين غري التقليديني والناشئني )على مستوى املكتب /اجلهات املاحنةوإشراك  واستكشاف
توسطة الدخل املمن البلدان  كثري، مبا يف ذلك البشكل مبتكر االستثمارات حشدمن أجل ( واملقر الرئيسي

 .اجلديدة رتفعة الدخلاملوالبلدان 

من أجل حتسني ربانمج من حيث العمليات واإلجراءات واهلياكل اليتعني على املنظمة تبسيط  - 3التوصية 
 تكاليف املعامالت.الكفاءة والفعالية وتقليل 

 تشمل اإلجراءات اليت يتعني اختاذها ما يلي: -80

  إىل حد كبري( ضمن  ةاملوافق مستوايتطوات و خ ربانمج )مع تقليل عدداملتعلقة ابلعملية المتييز وتبسيط
 االسرتاتيجيةمع األهداف واءمة امل، و على احلساسية السياسية ةاملوافق، على سبيل املثال - إطار دورة املشروع
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، إضافة إىل إعادة النظر يف احلاجة إىل ملشروعا ومقرتح املفاهيميةذكرة امل، بني والفحص البيئي واالجتماعي
 22.ربانمجال يف مشاريعشروع املفاهيمية ومقرتح املذكرة امل

  املشاريع يففعلًيا لذين يشاركون أولئك ا قطليشملوا ف املشروع مهامريق األعضاء األساسيني يف ف حتديدو ،
)أي أنه  23ربانمجال اريعمش يف اختيارايً  عنصرًايف املقر الرئيسي  الفنينياملوظفني مع  التواصل إضافة إىل جعل

 ا لبدء العملية(.ال ينبغي أن يكون شرطً 

  ربانمجال وعمشر لفرق من حيث الوقت املناسبة /املالئمةهود لضمان توفري اخلربة االستمرار يف جتديد اجلو ،
 24ماسة.إليها احلاجة تصبح  ماعند

 اريعربانمج ومتابعة اآلاثر التحفيزية ملشالنبغي أن تنشئ املنظمة آليات تنظيمية لرصد نتائج ي - 4التوصية 
 .اهبأفضل املمارسات والدروس املستفادة واإلبالغ استخالص ، إضافة إىل نظم هاربانمج بعد إغالقال

 يوصى ابختاذ اإلجراءات التالية: -81

  خط  مستوىعلى ، مبا يف ذلك التقدم احملرز ونتائجها ربامجمشاريع ال ع خمرجاتنظام رصد لتتب  إنشاء
لتجميع و اليت حتقق املخرجات واألهداف. ربانمج ال اريععدد مشبلقدرة على اإلبالغ األساس واألهداف مع ا

 موحدة.استخدام مؤشرات  استكشاف، ميكن النتائج على مستوى أعلى

  فرق  إجراءاستكشاف ميكن و )خارج تقييمات الربامج القطرية(.  بشكل منهجي ودوري واألثرقييم النتائج تو
، قدر ؤسسي عليهام وإضفاء طابع ،الحق على املستوايت الالمركزيةتقييم إجراء أو  تقييمات ذاتيةلاملشروع 
 .اإلمكان

  مرتبطة قد تكون املشروع غالقبعد إين تقالتعاون ال مشاريع برانمج ةتابعملؤسسي على آلية املطابع الضفاء إو 
على خمتلف  هبواإلبالغ التحفيزي  ثراألجتميع  أن تضمن املتابعة من شأن عملية. و ابسرتاتيجية اخلروج

 وكذلك ضمان التوافق مع دورة امليزانية الوطنية.، املستوايت

 معربانمج ال اريعوالدروس املستفادة من مش أفضل املمارسات مشاركةوجتميع ونشر/ تحديدنشاء نظام لوإ 
م والتفاعالت بني ل النظام فرص التعل  أن يسه   نبغييو املنظمة.  ضمنالتنمية و يف شركاء اللدول األعضاء و ا

 ين.تقالتعاون ال مشاريع برانمج( بشأن األقاليمالبلدان )عرب 

                                        
اي قضا تعاجل 2020آب /اجلديدة لشهر أغسطس اخلطوط التوجيهيةإىل أن  انتباه فريق التقييم اسرتعاء، مت هلذا التقرير وضع الصيغة النهائيةأثناء  22

 اجلديدة.اخلطوط التوجيهية على الفريق  يط لعمل االسرتاتيجية. و واملواءمة مع األهداف احلساسية السياسية 
لع فريق مل يط  و (. 2020 آب/املنقح مؤخرًا )أغسطس دورة املشروعيف دليل أُدرجت قد  ه النقطةالنهائية هلذا التقرير أن هذ تالتنقيحا إجراء لوحظ أثناء 23

 .راسالتالتقييم على الوثيقة أو امل
 .2019يف تقرير املراجعة لعام  ملسألةثريت اأُ  24
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  مناسبة يف نظام معلومات إدارة ميكن إجراء تعديالت ، نظام إدارة دورة املشاريعمع أتخر تطوير وتنفيذ و
 25.أعالهالربامج امليدانية للسماح ببعض اإلجراءات املقرتحة 

إىل حتسني فهمهم لضمان اإلدارة القائمة على املوظفون التقنيون الرئيسيون و حيتاج مثلو املنظمة  - 5التوصية 
 ربانمج.الالنتائج وضمان جودة تصميم مشروع 

 ، تشمل اإلجراءات الواجب اختاذها ما يلي:هذه التوصيةبغية تنفيذ  -82

  عرب اإلنرتنت  دورة تدريبية مستمرة)على مستوى املقر الرئيسي أو املكتب اإلقليمي(  نظمةاملم تقد  ينبغي أن(
ابلنسبة إىل منطقية  أطر و/أوجيًدا حتديًدا  حمددة تغيري نظرايتوجود لضمان ( بشكل حضوري أوو/
 .ربانمجال اريعشم

  مبا جودة تصميم املشروعضمان من أجل ودة على مستوى املكتب اإلقليمي لضمان اجل متينةتنفيذ آلية و ،
 ، إضافة إىل ضمانوأهداف سساملصحوبة أب واملؤشرات القابلة للقياسالعالقات السببية واملقبولية  يف ذلك
 التنمية املستدامة. مؤشرات أهداف/ومقاصداألهداف الوطنية مع روابط وجود ال

  من مشاريع ء تصميم مشروع أثنا املساواة بني اجلنسنيحتليل حتليل أصحاب املصلحة و  استخدام ضمانو
 .ربانمجال

وينبغي ، متسًما ابلشفافيةللبلدان من قبل املكاتب اإلقليمية  االعتماد املخصص يبقىينبغي أن  - 6التوصية 
 االقتضاء.سب حبإعادة النظر يف املعايري، 

 ة:يوصى ابختاذ اإلجراءات التالي -83

 على قدرهتا  البلدانب عاق  أال  تُ ينبغي و  وازن بني "احلاجة" و"اإلمكاانت".تأكد من أن معايري التخصيص تُ ال
 أو جذب امليزانيات احلكومية.على حشد االستثمارات/املنح و/

 أمهية هذا  للحث على املكتب اإلقليميأموال خاصة للمشاريع ذات األثر التحفيزي على مستوى  وتوفري
 البلدان. ابلنسبة إىلاجلانب 

  ملكتب اإلقليمي قادرًا إذا مل يكن ابلدان )داخل اإلقليم( للربانمج ليمية احملددة لإعادة ختصيص األموال اإلقلو
 أول خالل حتفيزايً  أثرًا دثين اليت ميكن أن حتتقالتعاون ال مشاريع برانمجتصميم عدد كاٍف من على حتديد/

 .السنتنيفرتة شهرًا من  عشر اثين

ربانمج اليت هلا أثر حتفيزي، واليت ال اريعإذا كانت املنظمة قادرة على زايدة عدد و/أو نسبة مش - 7لتوصية ا
لألجهزة الرائسية أن تنظر يف زايدة  جيوزتتطلب، من بني أمور أخرى، التنفيذ الكامل للتوصيات الست، 

                                        
 .نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية كييفذكرت املناقشات أن هناك جمااًل لتعديل وت 25
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حتسني  من أجلاملساعدة التقنية لألعضاء من لتمكني املنظمة من توفري ما يكفي  بشكل تدرجيي االعتمادات
 2030.26خطة عام حتقيق 

ربانمج على لمن أجل اضافية )غري مقيدة( أموال إما إذا كان ميكن حشد  تستكشفا أن ميكن للمنظمة أيضً  -84
، على سبيل املثال -ربانمج العادي من ميزانية ال ربانمج املخصصال دإلضافتها إىل اعتما، وذلك التحديدوجه 

 27.من مؤسسة أو وكالة ماحنة )تقليدية أو غري تقليدية(

  

                                        
يف املائة، إذا كان  17 إىليف املائة من ميزانية الربانمج العادي، وزايدهتا  14على إعادة االعتمادات إىل مستواها السابق البالغ  9/89وافق قرار املؤمتر  26

 ا.ذلك ممكنً 
 .1989مليون دوالر أمريكي يف عام  30حكومة إيطاليا بقيمة من امهة خاصة مس تلقيجرى يف املاضي،  27
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