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اإلدارة أن ترى بوجه خاص يسرررررر  و  .)املنظمة( اإلدارة بتقييم برانمج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعة بح  تر  -1
 أن  أداة حيوية لدعم األعضررايف ت تلةية احتياجا م تات األولويةو و بوصررفه أن التقييم يؤكد على قيمة برانمج التعاون التقين 

 وأثرها. التقينعلى االستخدام االسرتاتيجي والتحفيزي ملوارد برانمج التعاون  تركز مجيع أجزايف التقرير
 يكون نقررد و وغا نقرردي على حررد    قرردأن التررأثا التحفيزي لربانمج التعرراون التقين  ةي  لتقرير يتقررد ر أن اوهي  -2

من حيث م أبنه ينةغي أن يكون لربانمج التعاون التقين أثر مضاعف ت إحداث تغياات على مستوى النتائج وتسل   .سوايف  
زة إلطالق كما ينةغي اسرررررتخدامه كأداة ألقن األموا  ا ف  تغيا السرررررياسررررراتو  للقدرات املؤسرررررسرررررية واستمعية والسرررررلوكية و ا

 أكربو واجتذاب أموا  إضافية/مطابقةو وتعزيز الشراكات. وبرامجمةادرات أكربو 
ق األمثلة العديدة على جناح اسررررررررررررتخدام برانمج التعاون التقين وأفضرررررررررررر  قد وث   التقرير كةاة أن يكونلقيمة   وإهنا -3

دوالر أمريكي(و وصرياغة  اتمليار  2.8 مةلغ شراريع تات ااثاثر التحفيزية اا ت تل  حشردعن امل مثالو  272املمارسرات )
أما اإلدارة فتتطلع إىل  وهذهارسرررررررات وعلى هذا النحوو أكد التقييم صرررررررالحية أفضررررررر  املم التوصررررررريات انطالقوا من تل .

 والةنايف عليها. أتكيدها
من خال  اإلطار االسرررررررتاتيجي  سرررررريتم ضررررررمان اتسرررررراق برانمج التعاون التقين مع أهداس التنمية املسررررررتدامة إن  و  -4

ت  بطريقة حتفيزية برانمج التعاون التقين استخداموبنايف على ما أوصى به التقييمو فإن اإلدارة حريصة على ضمان  اجلديد.
 هذا األخا ينةغي اعتةار وزيي للربانمجيلتأثا االسررررتاتيجيي والتحفالدور وا تشرررجيعوبغية  ا.إطار هنج برانجمي أوسرررع نطاقو 

صررلةو اا ت رب وأعلى مسررتوى وإطار نتائج تي تنفيذ خمرجات وحتقيق نتائج برانمج أك علىملسرراعدة ت امسررا ة رئيسررية 
وتتفق اإلدارة على أن  ملسررررررررررررررتدامة.تل  أطر الربجمة القطرية للمنظمةو وإطار عم  األمم املتحدة للتعاون ت جما  التنمية ا

ق كنشررررررررررررررا  مسررررررررررررررتق  ة  ط   ما برانمج التعاون التقين لن حيقق أي أتثا أو تقدم حنو حتقيق أهداس التنمية املسررررررررررررررتدامة إتا
 ومنفص .

وتستوجب  جماالت التغيا اليت سل ط التقييم الضويف عليها.  بشك  ضمين أو صريحتدعم معايا الربانمج أصالو و  -5
الربانمج االتسرررررررررررررراق مع اإلطار االسرررررررررررررررتاتيجي واجلي  اجلديد من أطر الربجمة القطرية املنةثقة عن إطار عم  األمم معايا 

ا هنجوا برانجميوا ورابطوا متسررررقوا تصرررراعد و  مناملتحدة للتعاون ت جما  التنمية املسررررتدامةو الذي يضرررر من القاعدة إىل  وأسرررراسررررو
واضعي املشاريع ابلتشاور إىل ن تعزيز هذه الروابط عن طريق توفا الدعم املتواص  أبهداس التنمية املستدامة. وميك والقمة

لذاو توصرري اإلدارة بتقييم أي تغياات ت معايا الربانمج بعد املوافقة على اإلطار االسرررتاتيجي اجلديد و  الوثيق مع النظرايف.
 ع الرؤية واألولو ت اجلديدة للمنظمة.ملنظمة األغذية والزراعة لضمان اتةاع هنج كلي وبرانجمي يتماشى م

حتت معيار "التأثاات املسرررررررررتدامة"و والذي  و فإن الدور التحفيزي للربانمج مذكور صرررررررررراحةو نفسررررررررره على املنوا و  -6
يشررك  جوهر ما حتاو  معايا الربانمج حتقيقه. وميكن لادارة أن تؤكد على الدور التحفيزي للربانمج من خال  دفع قوي 

 ما  أفض  املمارسات الراهنةو اا يتماشى مع نتائج التقييم وتوصياته.ومتسق الستك
رصد النتائج  اساعدة كفيالو   ب اإلدارة ابلتوصية الداعية إىل أن يكون إرسايف نظام للرصدت هذا الصددو ترح  و و  -7

وكخطوة  .ار هنج برانجميأكثر اسررررتدامة للتدخالت ت الةلدانو ت إط تل  نتائج الربانمجو لضررررمان أتثاوقياسررررهاو اا ت 
من أج  توثيق نتائج  2019ت من خال  تقرير برانمج التعاون التقين لعام هل  أوىلو تواصرررر  اإلدارة متابعة اجلهود اليت اسررررت  

ن ل ربانمج الوصرررررو  إىل بياانت حية بشرررررأن نتائج الربانمج وحالته لالربانمج بصرررررورة منهجية. ويتيح املوقع اإللكرتوين ا سررررر 
ا تركز على مسررا ات  ددة   .املنجزة الةحث ت تقارير املشرراريع الفرديةإمكانية عن  الو فضرر كما يتضررمن هذا التقرير قصررصررو
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ويوفر التقييم املزيد من الزخم ملتابعة هذه اجلهود وتطوير نظم مؤسرررسرررية  .على مسرررتوى الربامج اأوسرررع نطاقو ت حتقيق نتائج 
 تات صلة.

تتشررررررجع اإلدارة و و 2018وقد مت ابلفع  حتقيق تةسرررررريطات جذرية منذ عام  .التةسرررررريطوتقد ر اإلدارة الدعوة إىل  -8
 .غاهاعلى املضي قدموا ت هذا املسار مع األفاظ على التوازن إزايف االلتزامات االستئمانية و  بفض  التقييمو

 الربانمج. النظر تداخلية إلعادة  التعاون التقينو مشاورةو قد استهلت اإلدارةو ابلتوازي مع جهود تقييم برانمج و  -9

 :الةحث ت ما يلي وجيري وتفضرررررررررري املشرررررررررراورة حاليوا إىل العديد من األفكار اليت تتماشررررررررررى مع نتائج التقييم وتوصررررررررررياته.
بتكارية اا ت تل  ( والنهج اال2والنهج الربانجمي(؛ ) واإلجرايفات( كيفية مواصلة حتسي أسلوبنا ت العم  )السياسات 1)

؛ ) املصرررلحة الداخليي  مع أصرررحاب والتعاطياالتصرررا  ( وحتسررري 3طرق االسرررتفادة من الربانمج بوصرررفه صرررندوقا حتفيز و
وعليهو فإن اإلدارة على اسررررررررررررررتعداد للعم  فوروا بنايف على توصرررررررررررررريات تقييم الربانمج والتوجيهات الواردة من  واخلارجيي.
 األعضايف.
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 برانمج التعاون التقين ملنظمة األغذية والزراعةرد اإلدارة على تقييم مصفوفة 
 التاريخ خطة اإلدارة  

 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(
مقبولة أو مقبولة 
 مرفوضةأو جزئًيا 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات 
اإلطار الزمين  الوحدة املسؤولة )د( أو الرفض )ج(على القبول اجلزئي 

 )هـ(

التمويل اإلضايف 
 املطلوب

 )نعم أو ال( )و(

ينةغي ملنظمة األغذية والزراعة  -1التوصية 
أن حتو   برانمج التعاون التقين ليكون أكثر 

أداة تيسررررررررررررررايررة للمنظمرررة كررر  اسرررررررررررررررتاتيجيرررةو
ت دعم الدو  األعضرررررررررررايف عرب  تسررررررررررراعدها

تقدمي املسرررررررررررررراعدة الفنية لتحقيق خطة عام 
2030.  

 

سيتم التأكيد على هذا مع مجيع أصحاب املصلحة  مقبولة
 من خال  إطار اسرررررررررررتاتيجي منقح سرررررررررريتم دعمهو 
اجلي  اجلديد من أطر الربجمة القطرية املنةثقة على و 

ن إطرررررار عمررررر  األمم املتحررررردة عالنحو الواجرررررب 
ت جما  التنمية املسررررررررررررررتدامةو واالتسرررررررررررررراق  للتعاون

وسرررررريتم  املؤسررررررسرررررري مع أهداس التنمية املسررررررتدامة.
تعزيز ااثليات الكفيلة بضررررررمان ارتةا  مسرررررراعدات 
برانمج التعرررررراون التقين موانررررررب/مكوانت  ررررررددة 
للسرررررررررررياسرررررررررررات واخلطط واالسررررررررررررتاتيجيات الوطنية 
 والربامج الرئيسرررررررررررررريررررة األخرى للمنظمررررة ت الةلررررد.

الشرررررررراكات والتعاون االسررررررررتاتيجي  وسررررررروس تتعزز
  رأكثر فأكث

خرررردمررررة دعم الربامجو 
ومكتب االسررررررتاتيجية 
والرررررترررررخرررررطررررريرررررط وإدارة 
املرررررررواردو ومررررررركرررررررترررررررب 
حرررررررراالت الررررررررطرررررررروار  
والقدرة على الصمودو 
واملكرررراتررررب اإلقليميررررةو 

 وممثليات املنظمة

 ال العم  جار
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 التاريخ خطة اإلدارة  
 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

مقبولة أو مقبولة 
 مرفوضةأو جزئًيا 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات 
اإلطار الزمين  الوحدة املسؤولة )د( أو الرفض )ج(على القبول اجلزئي 

 )هـ(

التمويل اإلضايف 
 املطلوب

 )نعم أو ال( )و(

ينةغي للمنظمررة أن تةررذ   -2التوصـــــــــــيــة 
ونسررةة مشرراريع جهودوا ملموسررة لز دة عدد 

برانمج التعررراون التقين اليت هلررا أثر حتفيزيو 
 ابلنسةة إىل مستو  ا األالية.

للتوصرريات املفصررلة للتقييمو سرريتم تطوير  الو اسررتكما مقبولة
أفضرررررر  املمارسررررررات القائمة ومعايا برانمج التعاون 

بصررررررررررررررورة التقينو والنهج والطرائق اجلديدة للتأكيد 
 انمج ورصده.  لرب لدور هذا العلى   ددة

و شرررررعةة دعم املشررررراريع
ومررررركرررررترررررررب حررررررراالت 
الطوار  والقررردرة على 
الصررررررررررررررمود واملكررراترررب 
اإلقليميررررررةو وممثليررررررات 

 املنظمة

 ال 2021

يتعي  على منظمة األغذية  -3التوصــــــــــية 
ت ما والزراعة تةسيط برانمج التعاون التقين 

لعمليرررررات واإلجرايفات واهليررررراكررررر و يتعلق اب
 لتعزيز الكفايفة والفعالية.

منذ  ابلفع  اليت مت إدخاهلا للتةسررررريطات الو اسرررررتكما مقبولة
 الربانمجو سررررريتم تةسررررريط دورة مشررررراريع 2018عام 

بشررررررررررك  أكربو اا ت تل  من خال  هنج برانجمي 
وسرررريتم توسرررريع ااثليات لتعزيز الدعم الفين   سررررن.

العملي لصررررررررررررررياغة األنشررررررررررررررطة املمولة من الربانمج 
 وتنفيذها.  

و شرررررعةة دعم املشررررراريع
ومررررركرررررترررررررب حررررررراالت 
الطوار  والقررردرة على 

واملكاتب و الصررررررررررررررمود
 اإلقليمية 

 ال 2021
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 التاريخ خطة اإلدارة  
 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

مقبولة أو مقبولة 
 مرفوضةأو جزئًيا 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات 
اإلطار الزمين  الوحدة املسؤولة )د( أو الرفض )ج(على القبول اجلزئي 

 )هـ(

التمويل اإلضايف 
 املطلوب

 )نعم أو ال( )و(

ينةغي ملنظمة األغذية والزراعة  -4التوصية 
مؤسررررررسررررررية لرصررررررد نتائج أن تنشررررررت  ليات 

برانمج التعرررررراون التقينو ومتررررررابعررررررة برانمج 
التعاون التقين بعد إغالق املشرررراريعو ونظموا 
لتسررررررررررجي  أفضرررررررررر  املمارسررررررررررات والدرو  

 املستفادة واإلبالغ عنها.

سررررريتواصررررر  تطوير نظم لرصرررررد النتائجو اا ت تل   مقبولة
وسرررررريتم إنشررررررايف  ليات  على املسررررررتوى املؤسررررررسرررررري.

املمارسرررررررررررات والدرو  املسرررررررررررتفادة لتةاد  أفضررررررررررر  
واالسررررتفادة منهاو وإضررررفايف الطابع املؤسررررسرررري على 

  إمكانية تقدمي املساعدة ت جما  املتابعة.

و شرررررعةة دعم املشررررراريع
ومررررركرررررترررررررب حررررررراالت 
الطوار  والقررردرة على 
الصررررررررررررررمود ومكترررررررب 
االسرررررررررررررررررررررتاترررررريررررررجرررررريرررررررة 
والرررررترررررخرررررطررررريرررررط وإدارة 
املرررررواردو واملررررركررررررراترررررررب 

 اإلقليمية 

 ال 2021

حتتررررال ممثليررررات املنظمررررة  -5التوصـــــــــــيـــة 
إىل حتسررررررررري  واملوظفون الفنيون الرئيسررررررررريون

النتائجو وضرررررررررمان  إلدارة القائمة علىا فهم
 جودة تصميم مشاريع الربانمج. 

سرررريتم تعزيز األدوات ا ددة للربانمج اليت اعتمدت  مقبولة
وز دة الرررردعم العمليو اررررا ت تلرررر   2018عررررام 

الترردريررب على اإلدارة القررائمررة على النتررائج املقرردم 
إىل واضررررررررررررررعي الربامجو عن طريق تكثيف اجلهود 

التعررراون  برانمج موظفيال  تات الصررررررررررررررلرررة من خ
 وبنايف قدرات أصحاب املصلحة. واإلقليميي التقين

و شرررررعةة دعم املشررررراريع
مررررررركرررررررترررررررب حررررررراالت 
الطوار  والقررردرة على 
الصررررررررررررررمودو مكترررررررب 
االسرررررررررررررررررررررتاترررررريررررررجرررررريرررررررة 
والرررررترررررخرررررطررررريرررررط وإدارة 
املرررررواردو واملررررركررررررراترررررررب 

 اإلقليمية

 ال 2021
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 التاريخ خطة اإلدارة  
 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

مقبولة أو مقبولة 
 مرفوضةأو جزئًيا 

اإلجراءات الواجب اختاذها و/أو التعليقات 
اإلطار الزمين  الوحدة املسؤولة )د( أو الرفض )ج(على القبول اجلزئي 

 )هـ(

التمويل اإلضايف 
 املطلوب

 )نعم أو ال( )و(

 االعتمادات ينةغي لتخصيص -6التوصية 
لةلدان من قة  املكاتب اإلقليمية أن يةقى ل

ب سرررررررررشررررررررررفافواو كما جيب تنقيح املعايا ح
 االقتضايف.

حتت مسؤولية  االعتمادات ستةقى معايا ختصيص مقبولة
 .شعةة دعم املشاريعاملكاتب القطرية وحتت مراقةة 

وسررريسرررتند اسرررتخدام موارد الربانمج ألج  املشررراريع 
تعددة الةلدان إىل مشرررررررررررراورات أقوى مع املكاتب امل

 القطريةو وسيعزز ااثاثر التحفيزية. 

املكررررراترررررب اإلقليميرررررةو 
 شعةة دعم املشاريع

 ال العم  جار

إتا متكنت منظمة األغذية  -7التوصــــــــــية 
والزراعة من إثةات ز دة ت عدد ونسررررررررررررررةة 
مشرررررراريع الربانمج اليت هلا أثر حتفيزيو واليت 

التنفيرررذ الكرررامررر   أموروت مجلرررة  وتتطلرررب
قد تنظر األجهزة و للتوصررررررررررررريات السرررررررررررررابقة

الرائسرررررررررررررريررة ت إمكررانيررة ز دة االعتمرراداتو 
شرررررررررررريئوا فشرررررررررررريئواو لتمكي املنظمة من توفا 
املسرررررررررررررررررراعررررردة الفنيرررررة املالئمرررررة إىل الررررردو  

بصررررورة  2030األعضررررايفو حتقيقوا خلطة عام 
 أفض .

    ستتم مناقشتها مع األعضايف. 

 


