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ويرجى من السادة . التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 جلنة الربنامج
 

 بعد املائة الثانية عشرةالدورة 

 1021 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5روما، 

والرباجمي يف  آخر املعلومات عن خطة العمل املتجددة املبدئية للتقييم االسرتاتيجي

 1022-1021الفرتة 

 

 املوجز
 

 خطة عمل متجددة مبدئية للتقييم االسرتاتيجي 1122تشرين األول /عرضت على جلنة الربنامج يف أكتوبر 

وآنذاك، مل تكن اللجنة قد وضعت أولويات لكامل الفرتة اليت تغطيها الوثيقة . (PC 108/4)والرباجمي 

اخلريفية يف عام ولذلك  طلبت تقديم خطة عمل متجددة أخرى للنظر فيها يف دورتها ( 1121-1122)

، الستعراض العمل املنجز منذ استعراضها األخري وإسداء املشورة بشأن أولوية التقييمات اليت اقرتح 1121

 .، مبا يف ذلك تقييمات حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل1122و 1122استهالهلا يف عامي 

 1121تشرين الثاني /امج يف نوفمربوتعرض هذه الوثيقة أيضا التقييمات اليت ستنجز وستناقشها جلنة الربن ،

 .1122والتقييمات اجلارية اليت يعتزم تقدميها يف عام 

  ،وتقرتح الوثيقة كذلك أن تتلقى اللجنة يف املستقبل، حرصا على حتقيق الكفاءة والوفورات يف التكاليف

ا يف ذلك املالحق، وستتواصل إتاحة التقارير الكاملة، مب. ملخصات وثائق التقييم اليت تنظر فيها فحسب

 .للجمهور على املوقع الشبكي للفاو اخلاص بالتقييم
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 اإلجراءات املطلوب اختاذها من جانب جلنة الربنامج
 

  يرجى من اللجنة تقديم آرائها بشأن املواضيع ذات األولوية للتقييمات الرئيسية واملوافقة على خطة عمل

اقرتاح مواضيع إضافية ترى أنها مهمة هلذه الفرتة أو وجيوز للجنة . 1122-1122مكتب التقييم للفرتة 

 .لفرتات زمنية يف املستقبل

 ويطلب أيضا من اللجنة إقرار اقرتاح تلقي ملخصات تقارير التقييم فحسب ملناقشاتها. 
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 مقدمة

 

، يف خطة العمل املتجددة 1122تشرين األول /يف دورتها الثامنة بعد املائة يف أكتوبر ،نظرت جلنة الربنامج- 2

1122-1121ملكتب التقييم للفرتة 
 نياثنتقيمني و 1121يف عام اليت ستستهل جلنة الربنامج التقييمات وحددت . 1

( يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وآسيا واحمليط اهلادئالفرعية للمنظمة كاتب اإلقليمية واإلقليمية امل انغطيي)

أعربت عن رغبتها يف إعادة النظر يف األولويات هلذه التقييمات يف الدورة الثانية  اللجنة لكنو. 1122يف عام  آنيبدس

يف واليت ستبدأ  2(األول امللحقانظر )تقرير جلنة الربنامج املشار إليها يف ضافية اإلالتقييمات نظرا إىل أن  عشرة بعد املائة

 .ملوارد املتاحةيف حدود اإجنازه الذي ميكن العدد تتجاوز  1122عام 

 

ومنذ عرض خطة العمل املتجددة السنة املاضية، فإن التقييمات التالية اليت كانت إما قيد اإلجناز أو مت - 1

لى اللجنة تعرض ع، قد مت إجنازها وس1122-1121حتديدها باعتبارها ذات أولوية قصوى الستهالهلا يف الفرتة 

 :تشرين الثاني/ربللمناقشة حبلول دورتها اليت ستنعقد يف نوفم
 

عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن حيازة األراضي واملوارد الطبيعية األخرى واحلقوق املتعلقة بها تقييم  (2)

 ؛(PC 110/4)والوصول إليها 

 ؛(PC 110/5)دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال سياسات األغذية والزراعة تقييم  (1)

 ؛(PC 110/6)يف باكستان  1121متوز /فيضانات يوليولتصدي املنظمة لمستقل تقييم  (2)

 ؛(PC 112/3)تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال احلراجة  (2)

 .(PC 112/4)تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  (5)

 

: فعالية منظمة األغذية والزراعة على املستوى القطري: تقرير عن التقييمات القطرية ناقشته اللجنةم وقد- 2

إثيوبيا، ) حاالت طوارئ كربى وبرامج إلعادة التأهيلملّخص جتميعي لعمليات التقييم يف البلدان اليت تشهد 

 (.PC 110/7)( وزمبابوي، وهاييت

 

جلنة الربنامج يف رتفع تقارير بشأنها إىل التقييمات التالية وسحاليا تنفذ إىل جانب التقييمات املذكورة أعاله، و- 2

 .1122 تشرين األول/أكتوبرآذار و/دورتيها يف مارس
 

 آذار/مارس)لتحقيق األمن الغذائي  اتاالستثمارل اجميف  هاوعملاألغذية والزراعة تقييم دور منظمة  (أ)

 ؛(1122

 آذار/مارس)أوروبا وآسيا الوسطى ملنظمة األغذية والزراعة يف كاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املتقييم  (ب)

 ؛(1122

                                                      
 PC 108/4الوثيقة   1
 CL 143/7الوثيقة   2
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يف جمال احلد من خماطر الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا منظمة األغذية والزراعة تقييم عمل  (ج)

 ؛(1122 تشرين األول/أكتوبر)الالتينية والبحر الكارييب 

تشرين األول /أكتوبر)أفريقيا املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف تقييم  (د)

1122.) 

 

 برنامج التقييمات املقرتح- ألف
 

 معايري اختيار التقييمات

 

واستبعدت التقييمات اليت  .تربز القائمة احلالية املناقشات اليت دارت خالل انعقاد الدورة الثامنة بعد املائة- 5

واستعرضت هذه القائمة يف وقت الحق من قبل . اقرتحت يف ذلك الوقت واليت مل حتتفظ بها اللجنة بصفتها أولويات

 (.على املستوى الداخلي) فيهااإلدارة العليا يف الفاو وكذلك من جانب جلنة التقييم 

 

يدانية للفاو، اهلياكل امل اتقصوى الستكمال تقييمالولوية األبعد املائة،  الثامنةدورتها  لوأعطت اللجنة، خال- 6

السادسة بعد املائة الشرق األدنى واليت استعرضتها اللجنة يف دورتها إقليم ة املستخدمة يف تقييم تشاورّيالنهجية امل بإتباع

تينية والبحر الكارييب وآسيا يف أمريكا الاليدانية تقييم اهلياكل املبدورة تنتهي الوس. 1122 آذار/يف مارساملعقودة 

 .الرتكيز األساسي لربنامج العملبؤرة شكل سيما و 1122يف استهالله اللجنة وهو ما قررت واحمليط اهلادئ، 

 

وإىل جانب التقييمني االثنني للهياكل امليدانية اللذين سبق وأن متت املوافقة عليهما، ميكن ملكتب التقييم أيضا - 7

أحد التقييمني التاليني أو كالهما بشأن مواضيع أيدتها جلنة الربنامج يف استعراضها  1122عام اعتبارا من  يبدأأن 

 .كما ميكن تناول املواضيع اليت تندرج حتت إطار تقييمات حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل. خلطة العمل السنة املاضية

 

مبا يف ذلك زراعة أصحاب احليازات الصغرية )عمل املنظمة يف جمال التكثيف املستدام إلنتاج احملاصيل - 8

ستتعزز التحوالت اليت شهدتها بنية إنتاج احملاصيل على مدى العقد املاضي والنامجة إىل حد (: والتكنولوجيا احليوية

، زيادة احملاصيللطلب على األغذية، والضغط ألغراض كبري عن التغيريات يف النظام الغذائي بفعل استمرار منو ا

. والتنويع، وتعزيز فعالية استخدام املوارد، وبشكل عام، إنتاج املزيد من األغذية مبوارد حمدودة وبطريقة أكثر استدامة

عمل لييم أجري آخر تققد و. وقد آن األوان إلجراء تقييم شامل جملال عمل الفاو التقليدي يف مواجهة هذه التحديات

1112إنتاج احملاصيل يف عام جمال ملنظمة يف ا
، أقرت 1121يف عام  عراض برنامج عمل التقييم املقرتحاستولدى . 3

 .احليازات الصغرية والتكنولوجيا احليويةأصحاب خاص على زراعة شكل ربنامج هذا التقييم وطلبت الرتكيز بالجلنة 

 

                                                      
 a) PC 90/3الوثيقة   3
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بشأن املساعدة  1111مل جير أي تقييم متعمق منذ عام : ية وسالمتهاعمل الفاو ودورها يف جمالي جودة األغذ- 9

تتعلق بسالمة وطنية اليت تقدمها الفاو إىل احلكومات الوطنية إلنشاء مؤسسات قادرة على ضمان وضع سياسات ولوائح 

ب املخاطر بيد أن هذا يشكل جمال عمل مهم للمنظمة يتزايد عليه طلب البلدان األعضاء بسب. األغذية وجودتها

جودة األغذية وسالمتها، مع الرتكيز الفاو يف جمالي عمل على تقدير التقييم وسيعمل . الناساحملتملة وتنامي خماوف 

 .بوجه خاص على تنمية القدرات

 

 1122تقييمات حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل اليت ميكن استهالهلا يف عام 

 

النظر يف كيفية حتسني الفاو للمرحلة االنتقالية : االنتقالية ملا بعد األزماتتقييم عمل الفاو يف املرحلة - 21

تردم الفجوة على الفاو، بوصفها الوكالة الفنية لألغذية والزراعة،  تعمل. يعين جتاوز عمل املنظمة يف حاالت الطوارئ

الذين  نيفاملستضع السكاناعدة تقدم خربتها ملسو، من خالل النهوض بواليتها بني عمل الطوارئ والعمل اإلمنائي

" املزدوج املسار"املنظمة نهج هذه الغاية، اعتمدت ولبلوغ . أحناء العاملخمتلف على حنو متزايد يف للخطر  ونتعرضي

وُتعّرف . على املدى الطويلللتنمية الزراعية التخطيط مع اجلوع اختاذ إجراءات فورية للتخفيف من وطأة لضمان 

بناء القدرات املؤسسية وحتقيق االستقرار، مع هدف ( أ): عمليات اأنهعلى ، لغرض هذا التقييم، نتقاليةالرحلة اامل

 مستندةإىل نظم العرض نظم قائمة على من االنتقال ( ب)لربامج؛ بزمام قيادة االوطنية أخذ السلطات تمثل يف ينهائي 

االنتقال من ( ج) املساءلة؛الريفية ونقل يف املناطق العيش كسب تقديم اخلدمات ضمن رؤية أوسع لدعم سبل لالطلب إىل 

تتسم بطابع إمنائي  إىل عمليات وجهات فاعلة وأدوات التخطيطاملبادئ اإلنسانية املستندة إىل االحتياجات وجراءات اإل

قالية ملا بعد فعالية املرحلة االنتعم الفاو لدتقييم مدى مالءمة وفائدة األدوات والنهج اليت وضعتها سيبحث الو. أكرب

 األوليةبسبب  1122، إىل عام 1121يف األصل يف عام أن يبدأ قرر من املكان الذي هذا التقييم، وأرجئ . األزمات

 .تقييم قطري للصومالجراء إلاملعطاة 

 

يشكل هذا التقييم جزءا من سلسالت عن . تقييم عمل الفاو يف جمال احلد من خماطر الكوارث يف أفريقيا- 22

ويف معظم أحناء . نظمة يف جمال احلد من خماطر الكوارث، وقد أجريت السلسالت األوىل ألمريكا الالتينية وآسياعمل امل

وأسفر ذلك عن . والفيضانات الصحراوي اجلراداجتياح أفريقيا، تواجه البلدان كوارث متكررة، مبا يف ذلك اجلفاف و

السنوات األخرية اهتماما أقل من بعض أحناء أفريقيا استقطبت خالل مستوى عال من انعدام األمن الغذائي، ولكن 

احلد إدراج املنظمة للشواغل املتعلقة بمدى و وآثاره هوأدوار هوأولوياتجدوى عمل الفاو يف أفريقيا التقييم وسيقدر . غريها

الشراكات مع املنظمات إلضافة إىل با لرتتيبات الداخليةاالتقييم كما سيبحث . البلدانمن خماطر الكوارث يف تعاونها مع 

 .اإلقليمية األخرى
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 1122التقييمات املقرتحة اليت ميكن استهالهلا اعتبارا من  عام 

 

. 1122مواضيع من القائمة أدناه للتقييمات اليت ستستهل يف عام  2-2يقرتح أن تعطي اللجنة األولوية إىل - 21

 .تقييمات حاالت الطوارئ وإعادة التأهيلوميكن أيضا تناول املواضيع املدرجة حتت 

 

اقرتحت جلنة الربنامج هذا املوضوع يف . عمل الفاو يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره- 22

عملها يف جمال تغري املناخ  مل تنظمويف حني شاركت الفاو يف قضايا تتعلق بتغري املناخ يف املاضي، فإنها . دورتها املائة

ويف . 1122 - 1121واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  1129-1121يف سياق اإلطار االسرتاتيجي للفرتة إال 

وفر إرشادات عامة يبرنامج إطاري على نطاق املنظمة هو ، وFAO-Adaptبرنامج نظمة امل، أطلقت 1122حزيران /يونيو

لتكيف مع تغري املناخ يف جمالي انشطة املنظمة تنفيذ أيف مواضيع ذات أولوية وإجراءات ودعم فضال عن مبادئ، قدم وي

ول كانون األ/ يف ديسمربالذي انعقد ن لتغري املناخ جنتائج مؤمتر كوبنهافإن ، وباإلضافة إىل ذلك. والتخفيف من آثاره

سبق وبينما . عملها يف هذا اجملالب ضطلع يف ظله الفاو تالسياق الذي غّيرت  1121يف عام  11+وريو  1119عام 

ضرورة و 11+يف ريو أخذتها الفاو على عاتقها االلتزامات اهلامة اليت فإن ، 1122هذا التقييم يف عام  بدءح اقرتا

باملعلومات إذا بدأ  اجتميع قاعدة أدلة كافية الستخالص استنتاجات تشري إىل أن هذا التقييم سيكون مفيدا للغاية وغني

 .1122 أي يف عام ،يف وقت الحق

 

-1112 الفرتة ستعراض متعمق يفخضع الموضوع برنامج التعاون التقين آخر كان . التقينبرنامج التعاون - 22

الربنامج بشكل أنه ينبغي تقييم إىل ، 1115 أيار/يف مايو لثة والتسعنياالثيف دورتها  ،جلنة الربنامجوأشارت . 1115

قاليم أللين تقموارد برنامج التعاون ال ت، خصصكجزء من خطة العمل الفوريةو. مستقل كل ست إىل مثاني سنوات

. يةليماألقاملشاريع االطوارئ وحاالت ع يراقر ملشامليف احملتفظ بها اخلاضعة لسلطة املمثلني اإلقليميني، باستثناء املبالغ 

وباإلضافة إىل . معينةدة زمنية الرتتيبات اجلديدة ملاعتماد بعد لربنامج التعاون التقين تقييم إجراء سيكون من املناسب و

وسيكون  التقينملشاريع برنامج التعاون  ةالحق اتتقييمجراء إلحسب ف 1121العمليات يف منتصف عام وضعت ذلك، 

 .1122 قبل عامهذا التقييم يبدأ  لذلك، يقرتح أال. أيضا فيها اتلتقييما تنظرأن من املفيد 

 

االستخدام املستدام للموارد الوراثية احليوانية والنباتية لتلبية ُيشكل . عمل املنظمة يف جمال املوارد الوراثية- 25

وُيسهم عمل . الطلب املتنامي واملتغري على األغذية مع احلفاظ على التنوع البيولوجي، حتديات مرتابطة يف ما بينها

األهداف اإلسرتاتيجية ألف وباء وجيم ويعكس  سيما ة أهداف اسرتاتيجية، الّدِعحتقيق املنظمة يف هذا املضمار يف 

وسيقوم التقييم بتقدير العمل يف جمال السياسات وتنمية القدرات فيما يتعلق . الطبيعة املتعددة األبعاد للموارد الوراثية

لزراعة والنباتية واحليوانية واملائية، وكذلك صون التنوع البيولوجي لألغذية وا احلرجية بإدارة املوارد الوراثية

 .واستخدامه املستدام
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كما جاء يف التقييم اخلارجي . دور املنظمة يف نشر املعارف بشأن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية- 26

، هامهمة املنظمة يف ضمان توفر املعرفة العاملية حول األغذية والزراعة ملن حيتاجونها، وعندما حيتاجون"املستقل، تكمن 

اعتمدت املنظمة نهجًا  ،وعماًل بتوصية التقييم اخلارجي املستقل". نهم من الوصول إليها واستخدامهاوبالشكل الذي ميّك

واملوارد  ية والزراعةغذوتقامسها واإلبالغ عنها ولنقل املعرفة واملعلومات املتصلة باأل متكامال إلنتاج املعرفة وإدارتها

ونظرًا للطبيعة املتعددة . يت تؤديها املنظمة فيما يتعلق باملعرفةوسيقدر التقييم هذه األدوار املتعددة ال. الطبيعية

ونظرا إىل  .هذه األدوارالضطالع بالتقييم كذلك يف فعالية الرتتيبات املؤسسية املعمول بها لسينظر التخصصات للموضوع، 

قييما تية ستكون إىل حد كبري أن نشر املعرفة هو موضوع يتم تناوله يف التقييمات املواضيعية والقطرية، فإن هذه العمل

ويعتقد . ، باستخالص الدروس من التقييمات السابقة وستكمل حسب االقتضاء بدراسات إضافية قد تكون ضروريةوصفيا

 .أن هذا النهج سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة

 

 1122تقييمات حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل اليت ميكن استهالهلا يف عام 

 

حتسني  حرصا على: جملموعة األمن الغذائي املشرتكة والفاوييم املشرتك لربنامج األغذية العاملي التق- 27

فاو ال –املعنية باألغذية  ألمم املتحدةاتنسيق استجابات األمن الغذائي يف إطار األزمات اإلنسانية، أطلقت وكاالت 

 باألمن الغذائيعنية املموعات اجمل تساعدو. 1122نيسان /ألمن الغذائي يف أبريلبرناجما ل -وبرنامج األغذية العاملي

بلدًا عرب العامل تعّرضت لكوارث طبيعية على نطاق واسع أو  15تنسيق استجابات األمن الغذائي يف أكثر من  على

ملبادرات األمن الغذائي على وتوفر جمموعة األمن الغذائي اليت تقودها املنظمتان الدعم . لنزاعات أو ألزمات ممتدة

وكذلك سد الثغرات يف املوارد البشرية يف  ،تنسيقحتسني الالصعيد القطري من حيث األدوات والتوجيهات من أجل 

استجابات استقطاب الدعم بشأن حاالت الطوارئ احلادة، وبناء القدرات، والتدريب، وإدارة املعارف باإلضافة إىل 

وقد وافق مكتبا التقييم يف كل . املتضررة جّراء حاالت الطوارئ، ويف العامل بأسره على حد سواءاألمن الغذائي يف البلدان 

التنسيق يف تعزيز  لنتائج اليت أفضى إليها لذه املبادرة املشرتكة وكذلك هل اما مشرتكيقيجيريا تمن الوكالتني على أن 

للتجربة ومجع األدلة، ُيقرتح إجراء هذا التقييم يف أواخر  الوقت الالزمومع األخذ بعني االعتبار . جمال األمن الغذائي

 .1122يف بداية عام  رمبا أو 1122عام 

 

قدرات الفاو وفعاليتها فيما يتعلق بالتقييمات واالستهداف ونظم الرصد واملساءلة إزاء السكان املتضررين يف - 28

 النهجدم جمموعة من األدوات واملبادئ واملعايري ويف اجملال اإلنساني، تستخ. عمل الطوارئ وإدارة خماطر الكوارث

رصد نظم الستهداف والوا كسب العيشاالحتياجات وسبل وتشكل عمليات تقييم : السكان حمورهالذي لتعزيز الرتكيز 

وسينظر أيضا يف كيفية تنفيذ الفاو . السكان املتضررين بعض العناصر اهلامة لتحسني األداء والتعلمإزاء واملساءلة 

يف عملها على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية من أجل حتسني أثر  واستخدامها جملموعة من األدوات واألطر 

هذه بها  عوجلتلطريقة اليت يف اوسينظر التقييم أيضا، وإىل أقصى حد ممكن، . ونوعية إجراءاتها يف نهاية املطاف

 .الطوارئ وإعادة التأهيل ألنشطةبالنسبة  اجلديد يدانيهليكل املالقضايا يف ا
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 التقييمات القطرية

 

جتميعي لعمليات تقييم عمل الفاو يف البلدان اليت تشهد حاالت طوارئ  تقريرعرض كما أشري إليه أعاله، - 29

وكما أوصت بذلك اللجنة، . 1121أيار /جنة يف مايوللاعلى ( إثيوبيا وزمبابوي وهاييت)كربى وبرامج إلعادة تأهيلها 

يف سري النكا، يف حني أن التقييمني  هاحدأوقد أجنز . جترى التقييمات القطرية اآلن يف البلدان املتوسطة الدخل

يجرى تقييم سو. 1122املقرر إجنازهما يف أوائل عام من القطريني يف أرمينيا وفييت نام فهما جاريان يف الوقت احلالي و

 1122وسيعرض على جلنة الربنامج يف دورتها يف ربيع . 1122يف عام الدخل املتوسط املرتفع إضايف يف البلدان ذات 

ومع هذا التقرير، ستقدم . تقرير يتضمن الدروس العامة املستخلصة من مجيع التقييمات القطرية اليت أجنزت حتى اآلن

القطرية يف املستقبل، مع األخذ بعني االعتبار التطورات يف جتربة التخطيط مقرتحات بشأن كيفية إجراء التقييمات 

 .والتنفيذ يف استخدام أطر التخطيط القطرية اليت وضعت حتى ذلك الوقت

 

نظرا حلجم هذا و. الطوارئ وإعادة التأهيل يف الصومالجمال يف ضطلع بها الفاو اليت تربامج الحد أكرب أنفذ يو- 11

هذا التقييم على سبيل إجراء مكتب التقييم إدارة التعاون التقين من  ت، طلباهلائلةومتطلبات املساءلة ته ومكانالربنامج 

يف الفاو عمل لأجري تقييم وقد . ساب أمانة حاالت الطوارئ وإعادة التأهيلالستعانة حب، با1121األولوية يف عام 

عمل املنظمة يف هذا البلد وأنشطة الطوارئ لدراسة يف إطار  4مجإىل جلنة الربنا بذلك تقريررفع و 1112أفغانستان يف عام 

واسع النطاق للطوارئ وإعادة التأهيل  برنامجتنفيذ واصلت الفاو ومنذ ذلك احلني، . وإعادة التأهيل يف اجلنوب األفريقي

 امرغوب أمرا 1122-1122أفغانستان يف الفرتة  يفآخر تقييم سيكون إجراء مسحت الظروف، ويف حال . يف أفغانستان

 .حساب أمانة حاالت الطوارئ وإعادة التأهيلول أيضا من خالل على أن ميفيه، 

 

 ترمجة تقارير التقييم وتقدميها- باء

 

حجم الوثائق ذات الصلة بالتقييم اليت تعرض على جلنة الربنامج، من يف السنوات األخرية تزايد بشكل كبري - 12

وميكن أن تعزى معظم هذه الزيادة . 1121كلمة يف عام  221 111إىل أكثر من  1117كلمة يف عام  211 111حوالي 

، وأيضا إىل ضرورة تقديم وتعقيدها اليت مت تناوهلا خالل السنوات األخرية اضيعاملو تشعبإىل طول تقارير التقييم بسبب 

ويف حني تتضمن تقارير التقييم كميات كبرية  من . قاعدة أدلة كاملة تستخلص منها االستنتاجات والتوصيات

املعلومات، فإن الزيادة يف حجم وثائق التقارير تعين أن إدارة املنظمة وأعضاء جلنة الربنامج، املكلفون باستعراض مجيع 

وعلى نفس الدرجة من األهمية، ازدادت تكاليف ترمجة تقارير التقييم . عبء أكرب من العمل حتّملاملواد، كان عليهم 

 .جنبا إىل جنب مع طول الوثائق

 

ضرورة تقديم يتوافق مع  أن إال أن هذا جيبويدرك مكتب التقييم الرغبة يف احلد من طول تقارير التقييم، - 11

لكامل ملنهجية التقييم، اإلعداد التقييم، مبا يف ذلك يف جمال ات الدولية فضل املمارساألاالمتثال والزمة املعلومات ال
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 ال سيما يفذلك، وفضال عن و. وغري ذلكالتقييمات، يف بيانات قابلة للمقارنة وعرض على التقييم، املفروضة والقيود 

 .ملاليةاملوارد ا جيب النظر يف مجيع الفرص املتاحة للحفاظ علىأوقات التقشف يف امليزانية، 

 

ملخصات تقارير التقييم فحسب، وبشكل كامل يف لغات املنظمة وبناء على ذلك، يقرتح أن ترتجم يف املستقبل - 12

ويعمل مكتب التقييم على . على املوقع الشبكي للفاو اخلاص بالتقييمات باللغة األصليةبكامله التقرير نص إتاحة و

الوفورات أن ونظر إىل . ة الربنامج القيام مبا يلزم من دراسة ومناقشةضمان جودة ومشولية امللخصات حتى يتسنى للجن

يف  من الصعب تقدير مستوى الوفورات ة، فإنمتغريمسألة  هاليت ستتحقق تعتمد بشكل كامل على طول الوثائق وهذ

 1122 ي عاماستنادا إىل تكلفة ترمجة تقارير التقييم اليت أعدت للجنة الربنامج يفولكن . بشكل دقيق املستقبل

 فإنلتقارير التقييم الرئيسية، اليت ترتجم ئة يف عدد الكلمات ايف امل 81، وبافرتاض حدوث اخنفاض بنسبة 1121و

 .السنتنيخالل دوالر أمريكي  151 111 -221 111يف حدود ستكون كانت وفورات التكاليف السنوية، 

 

 اإلجراءات املطلوب اختاذها من جانب اللجنة

 

يرجى من اللجنة تقديم آرائها بشأن املواضيع ذات األولوية للتقييمات الرئيسية واملوافقة على خطة عمل - 12

، مع إجراء االستعراض املقبل خلطة العمل املتجددة يف دورة جلنة الربنامج يف ربيع 1122-1122مكتب التقييم للفرتة 

. عادة التأهيل اليت تود استعراضها يف إطار دورات اللجنة، باإلضافة إىل اإلشارة إىل تقييمات الطوارئ وإ1122عام 

 .املستقبللفرتات زمنية يف زمنية أو ال ةفرتهلذه الترى أنها مهمة إضافية ع يضاجيوز للجنة أن تقرتح موو

 

 ظراليت تنتقارير التقييم ل ملخصات شاملةسوى يف املستقبل تتلقى  اّلأاقرتاح إقرار اللجنة من طلب أيضا يو- 15

 .فيها
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  CL 143/7مقتطف من تقرير الدورة الثامنة بعد املائة للجنة الربنامج )امللحق األول 
 

 (PC 108/4) 1122-1121خطة العمل املتجددة اإلشارية بشأن التقييم االسرتاتيجي والربناجمي للفرتة 

 

وقررت أن تتبع هذه التقييمات أولت اللجنة أولوية قصوى لتقييم اهلياكل امليدانية على الصعيد اإلقليمي،  

كما ينبغي هلذه التقييمات . املنهجية نفسها وأن حتمل العنوان ذاته على غرار التقييم الذي ُأجنز يف إقليم الشرق األدنى

أن تشمل الرتكيز على كيفية دمج عمل اهلياكل اإلقليمية واإلقليمية الفرعية يف منظمة األغذية والزراعة، ويف املنظمات 

 :وقررت اللجنة خطط التقييمات التالية. بعة لألمم املتحدةالتا

 

 سنة بدء التقييم مصدر التمويل

1021 1022 1022 
تقييم مكاتب املنظمة  االعتمادات الصافية

اإلقليمية واإلقليمية 

الفرعية ألوروبا وآسيا 

 الوسطى

تقييم مكاتب املنظمة 

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

الالتينية والبحر ألمريكا 

 الكارييب

دور املنظمة يف نشر املعارف بشأن 

  األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية

تقييم مكاتب املنظمة 

اإلقليمية واإلقليمية 

 الفرعية ألفريقيا

تقييم مكاتب املنظمة 

اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

 آلسيا واحمليط اهلادئ

 

دعم املنظمة لالستثمار  

 الزراعةيف 

عمل املنظمة بشان التكيف 

 مع آثار تغري املناخ

 برنامج التعاون التقين  

تنمية القدرات يف جمال 

 سالمة األغذية

عمل املنظمة يف جمال املوارد 

 الوراثية

عمل املنظمة يف جمال 

تكثيف اإلنتاج احملصولي 

مبا يف ذلك زراعة )املستدام 

 أصحاب احليازات الصغرية

 (والتكنولوجيا البيولوجية

حساب األمانة اخلاص 

حباالت الطوارئ 

 وإعادة التأهيل

عمل املنظمة يف جمال 

إدارة خماطر الكوارث يف 

منطقة آسيا واحمليط 

التقييم املشرتك بني املنظمة 

وبرنامج األغذية العاملي 

 جملموعة األمن الغذائي 
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 سنة بدء التقييم مصدر التمويل

1021 1022 1022 
اهلادئ وأمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

األدوات /اخليارات

لتحقيق  املستدامة

 االنتعاش

 

عمل املنظمة يف البلدان 

املعرضة للكوارث الطبيعية 

 السهل والقرن األفريقي -

تقييمات قطرية يف 

البلدان ذات التمويل 

بلدان ذات   -املختلط 

ذات )الدخل املتوسط 

 (الدخل املتوسط املرتفع

  حيدد يف وقت الحق  سري النكا

 حيدد يف وقت الحق يف وقت الحق حيدد

 

 


