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

 1021 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5 روما،

 تقرير عن تنفيذ قرار اجمللس بشأن متويل

 من خارج امليزانية تقييم األنشطة املمّولة

 

 موجز

 احلصول على تقرير من أجل  1122،1 تشرين األول/ُأعّدت هذه الوثيقة استجابة لطلب جلنة الربنامج يف شهر أكتوبر

 .مرحلي عن تنفيذ قرار اجمللس تضمني املشاريع والربامج املمّولة مبساهمات طوعية أحكامًا خاصة بالتقييم

 اختذت املنظمة عددًا من اخلطوات لتحسني االمتثال لقرار اجمللس، مبا يف ذلك حتسني ، 1122 منذ نهاية سنة

وإدراج  1122/2 املوارد حول التعميم اخلاص بالربنامج امليداني من أصحابالتواصل مع موظفي املنظمة والشركاء 

مراعاة األحكام اخلاصة بالتقييم ومراقبتها التقييم يف الوثيقة التوجيهية اليت ُأعّدت مؤخرًا عن دورة مشاريع الفاو و

 .مبزيد من االنتظام يف املشاريع اليت ُتقّر حديثًا

  من موظفي الفاو ومع الشركاء كّل من أفضت هذه اإلجراءات بالفعل إىل بعض التقّدم ويتعّين بذل مزيد من اجلهود مع

 . 1112 املوارد من أجل العمل بتوجيهات قرار اجمللس الصادر يف سنة أصحاب

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على جلنة الربنامج اختاذها

 :قد ترغب اللجنة يف ما يلي

 متويل  نبشأ 1112حزيران /لفت عناية اجمللس إىل التقدم احملرز على صعيد تنفيذ القرار الصادر عنه يف شهر يونيو

 عمليات تقييم املشاريع والربامج املمّولة من مساهمات طوعية؛

 رة االمتثال لقرااملوارد إىل أهمية التقييم يف تركيبة احلوكمة يف الفاو وإىل ضرور لفت انتباه شركاء الفاو من أصحاب 

 .ساجملل

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 مدير مكتب التقييم،  Robert Moore السيد

 53903-570 (06) :اهلاتف
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 مقدمة

ومشلت عمليات تقييم . 2698سنة  يفخضعت املشاريع والربامج للتقييم منذ استحداث وظيفة التقييم يف الفاو  -2

تيحت املوارد الالزمة هلذه وُأ. حتى أواخر التسعينات من القرن املاضي، جممل أعمال التقييم يف املنظمةاملشاريع، 

وكان قسم كبري من الربنامج امليداني للفاو ميّول، حتى منتصف . العمليات من ميزانيات املشاريع والربامج نفسها

ائي وكانت عمليات التقييم ُتدرج بطبيعة احلال ضمن هذه التسعينات من القرن املاضي، من برنامج األمم املتحدة اإلمن

 . املشاريع
 

ومع استحداث الفاو مقاربة منّظمة . وشهد العقد التالي عددًا من التغّيرات يف الربنامج امليداني ويف طريقة تقييمه -1

ومواضيعية تشمل كاًل من  يةإسرتاتيجأكثر لتصميم براجمها، انتقلت إدارة التقييم شيئًا فشيئًا حنو عمليات تقييم 

ويف الوقت نفسه، شهد عدد عمليات تقييم املشاريع تراجعًا ملحوظًا من . املشاريع والعمل املمّول من الربنامج العادي

عملية تقييم يف السنة يف  01عملية تقييم يف السنة يف منتصف التسعينات من القرن املاضي إىل زهاء  211أكثر من 

  .1111منتصف سنة 
 

يف تقييم العمل املمّول من  1112أيار /هر مايوشوالتسعني املنعقدة يف  ةوقد حبثت جلنة الربنامج يف دورتها السابع -0

2خارج امليزانية
وأشارت إىل أّن تغطية التقييم من الربنامج املمول من خارج امليزانية مل يكن شاماًل بالكامل وإىل أّن هذا  

واتفقت على ضرورة إجراء التقييم االسرتاتيجي . رئاسية وظيفة اإلشراف املوكلة إليهاحال دون ممارسة األجهزة القد 

أكثر فأكثر بصورة براجمية وعلى مستوى البلدان، باستثناء مشاريع التعاون التقين اإلمنائية الكربى اليت يتعّين تقييمها 

 .3منفردة
 

، بناء على توصية جلنة 1112حزيران /يف شهر يونيو وشّدد اجمللس، يف دورته الثانية والثالثني بعد املائة -4

الربنامج، على أهمية التقييم املنتظم للعمل املمّول من خارج ميزانية املنظمة وأقّر الرتتيبات التالية لتقييم العمل املمول من 

 4:خارج امليزانية
 

 جري إنشاءوسي .امليزانية وفق جدول معلناعتماد إلزامي للتقييم يف مجيع املشاريع املمولة من خارج بند إدراج ( أ)"

إعادة التأهيل واآلخر ملشاريع التعاون مشاريع لطوارئ ولأحدهما :  ألموال األمانة هلذا الغر ني جمّمعنيحساب

ماليني دوالر  4 وتستثنى من هذا مشاريع التعاون التقين من أجل التنمية اليت تربو على .التقين من أجل التنمية

 تبقى خاضعة للتقييم بصورة منفصلة؛ أمريكي واليت
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شاريع مل مماثلةترتيبات  ووضعإضفاء الصبغة املؤسسية على ترتيبات تقييم برامج الطوارئ وإعادة التأهيل ( ب)

التقييم يف هذا الصدد، فإن  دائرةومع احرتام استقالل التقييم والدور الذي تقوم به  .التعاون التقين من أجل التنمية

، خاصة جهات التمويل والبلدان أصحاب الشأنت املؤسسية ستشمل إجراء حوارات شاملة مع هذه العالقا

 ".الشريكة، بشأن اختيار عمليات التقييم وإجرائها
 

 سابنياحل، قرار اجمللس املتعلق ب11215أيار /وقد تضّمن ميثاق مكتب التقييم، الذي أقّره اجمللس يف مايو -5

االستئمانيني اجلديدين واألموال اإللزامية املخصصة من امليزانية للتقييم بالنسبة إىل مجيع لصندوقني املشرتكني ل

معايري التقييم املنفصل ومستويات املخصصات يف "وينص امليثاق أيضًا على أّن . املبادرات املمّولة من مساهمات طوعية

هية الصادرة واليت ميكن لألجهزة الرئاسية مراجعتها ميزانيات املشاريع اخلاصة بالتقييم سُتحدد طبقًا للخطوط التوجي

 ".دوريًا
 

واسُتخدم لتمويل . 1119وكان الصندوق االستئماني لتقييم مشاريع الطوارئ وإعادة التأهيل قد أنشئ يف أواخر سنة  -9

لف األقاليم وعلى دراسات التقييم الرئيسية للتدخالت يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل يف كّل من البلدان ويف خمت

أصحاب املوارد  من وكانت املساهمات يف الصندوق االستئماني منتظمة نوعًا ما مع أّن مساهمة الشركاء. املستوى العاملي

على حدة أو أنه ال يقدم أية أموال على  كّل مشروعفيه ليست عامة، على اعتبار أّن بعضهم ال يزال يشّدد على تقييم 

 .اإلطالق إلجراء التقييم
 

إدارة التعاون التقين يف شهر  اإلمنائية، فقد أصدرتويف ما يتعلق بالصندوق االستئماني للتعاون التقين يف املشاريع  -2

للمشاريع التقين األحكام اخلاصة بالتقييم يف التعاون : 1122/2تعميمًا خاصًا بالربنامج امليداني  1122آذار /مارس

وينّص . توجيهات مفّصلة عن طريقة تنفيذ قرار اجمللسالتعميم تضّمن وقد  ،ةاإلمنائية املمّولة من مساهمات طوعي

 :التعميم على ما يلي

  ماليني دوالر أمريكي  4ُيحسب املكّون اخلاص بالتقييم اإللزامي لألنشطة املمّولة من املساهمات الطوعية دون

تأمني املوارد على  انيندوق االستئموحيرص الص. ضمن الصندوق االستئماني لتقييم التعاون التقين اإلمنائي

وسوف ُيستخدم هذا الصندوق االستئماني لالضطالع بأنشطة . لتقييم األنشطة املمّولة من املساهمات الطوعية

 واملواضيعية والقطرية؛ اإلسرتاتيجيةالتقييم 

 ماليني دوالر أمريكي جيب أن تشمل أحكامًا  4 إّن أي أنشطة ممّولة من مساهمات طوعية مبيزانية تفوق

وتبقى . مناسبة ملا ال يقّل عن عملية تقييم منفصلة ومستقلة واحدة خالل مدة تنفيذها من ضمن ميزانية املشروع

الصندوق  احلساب املشرتك يفاألموال يف مثل هذه احلاالت ضمن ميزانية املشروع وال جيري حتويلها إىل 

 . االستئماني
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املعمول به يف  ىويكون موازيًا للمستو. ري التعميم اخلاص بالربنامج امليداني إىل مستوى خمصصات التقييمويش -8

 .الصندوق االستئماني لتقييم مشاريع الطوارئ وإعادة التأهيل
 

سنة  ، حبثت جلنة الربنامج يف تقرير مرحلي عن تنفيذ قرار اجمللس الصادر يف1122تشرين األول /ويف شهر أكتوبر -6

 -نيسان /مّتت املوافقة عليها يف الفرتة أبريل وقد أشار التقرير إىل أّن عددًا غري كاٍف من املشاريع اليت 1112.6

وُيعزى هذا إىل انقضاء مدة زمنية . قد ساهم يف الصندوق االستئماني لتقييم التعاون التقين اإلمنائي 1122متوز /يوليو

أصحاب املوارد إزاء متويل من االستئماني وأيضًا إىل ترّدد بعض الشركاء  لصندوقاملشرتك لساب احلحمدودة منذ إنشاء 

 .عمليات التقييم كتكلفة مباشرة وفق األساليب احملددة يف قرار اجمللس
 

وقد ُأعّدت هذه . وطلبت جلنة الربنامج مزيدًا من املعلومات احملدثة عن هذا املوضوع بعد سنة إضافية من التجربة -21

 .الوثيقة تلبية لطلب جلنة الربنامج

 

 بشأن تقييم 1112حزيران /التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجمللس الصادر يف يونيو

  1122تشرين األول /األعمال املمّولة من خارج امليزانية منذ أكتوبر
 

 :، مبا يلي1122تشرين األول /قامت اإلدارة، منذ شهر أكتوبر -22

الُشعب الفنية واملكاتب امليدانية والشركاء من أصحاب املوارد حتّثهم فيه على إدراج األحكام أصدرت تبليغًا إىل ( أ)

 اخلاصة بالتقييم بصورة منتظمة يف مجيع املشاريع والربامج املمّولة بواسطة مساهمات طوعية؛

مبعلومات عملّية لواضعي  أرفقت نطاق تغطية التقييم يف الدليل اجلديد لدورة املشاريع والتدريب املتصل بذلك،( ب)

 املشاريع؛

قامت بتعزيز الرصد من ِقبل إدارة التعاون التقين ومكتب التقييم ملدى التقّيد بقرار اجمللس بالنسبة إىل مجيع ( ج)

 .املشاريع اليت مّتت املوافقة عليها
 

 2الفرتة من  يفت املوافقة عليها جمموعة املشاريع اليت مّت احلالي هووكان خط األساس لتقييم التقدم يف التقرير  -21

مبادرة مّتت املوافقة عليها يف هذه الفرتة، ينبغي إدراج أحكام  00ومن أصل . 1122حزيران /يونيو 01إىل  ننيسا/أبريل

 .تضّمنت مثل هذه األحكام( يف املائة 05)مشروعًا  22منها فقط من أصل  9غري أّن . منها 22خاصة بالتقييم يف 

يف املائة من جمموع متويل املشاريع خالل الفرتة  54شاريع السّتة اليت تضّمنت أحكامًا خاصة بالتقييم وشّكلت هذه امل

 . املذكورة
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. مشروعًا جديدًا 292، مّتت املوافقة على 1121متوز /يوليو 02إىل  1122متوز /يوليو 2وخالل الفرتة املمتدة من  -20

يف  4-1 اجملموعات)مشروعًا  61منها من التقييم من ِقبل الفاو وكان يتعّين على ( 2اجملموعة )مشروعًا  25وُأعفي 

أن تتضّمن مكونات خاصة بالتقييم ضمن األحكام اليت نص عليها التعميم اخلاص بالربنامج امليداني، كما ( 2اجلدول 

 هو مبّين أدناه
 

إىل  1122متوز /يوليو 2ن ـخالل الفرتة املمتدة م 1122/2االمتثال للتعميم اخلاص بالربنامج امليداني : 1اجلدول 
 1121متوز /يوليو 02

 العدد التعريف اجملموعة
من العدد % 

 اإلمجالي

من امليزانية % 

 اإلمجالية

املشاريع غري اخلاضعة للتقييم بسبب حجم  1

 امليزانية أو مواصفات أخرى
75 45% 13% 

االستئماني املشاريع اليت ستساهم يف الصندوق  2

 للتقييم
11 7% 4% 

 %59 %20 33 املشاريع اليت تتضّمن أحكامًا للتقييم املنفصل 3

ا قبل ــــــــــــاملشاريع اليت مّت التفاو  بشأنه 4

لكن مّتت املوافقة عليها  1122نيسان /أبريل 2

 بعد صدور التعميم

13 8% 4% 

 %20 %21 35 املشاريع اليت ال متتثل للتعميم 5

  %100 167 اجملموع 

 

  مشروعًا، بلغت امليزانية  25من بني املشاريع املعفاة من التقييم من ِقبل الفاو والبالغ عددها  :1اجملموعة

مشاريع منها برامج مشرتكة  6دوالر أمريكي وكانت  111 111منها ما يعادل أو ما يقّل عن  56اإلمجالية لـ 

 2، يف حني كانت مع األمم املتحدة ومل تتضّمن أحكامًا خاصة بالتقييم من ِقبل كّل من الوكاالت املشاركة

 مشاريع معفاة من التقييم باالتفاق مع إدارة التقييم؛

  وتشكل . مشروعًا ينبغي إخضاعها للتقييم وتستويف شروط التعميم 44تشمالن ما جمموعه  :3و 2اجملموعتان

يف املائة  6يف املائة من حيث عدد املشاريع وبنسبة  20هذه اجملموعة، مقارنة خبط األساس، حتّسنًا بنسبة 

 حجم التمويل؛ حيثمن 

 املائة من املشاريع يف 08مشروعًا، نسبة  05ل املشاريع اليت مل متتثل للتعميم، وعددها تشّك :5جملموعة ا 

دوق من جمموعة املشاريع هذه يف الصن" املفقودة همةاملسا"بالتقييم؛ وتقّدر  ةاليت جيب أن تتضّمن أحكامًا خاص

وكانت هناك ثالثة أسباب رئيسية لتصنيف املشاريع ضمن فئة . أمريكي دوالر 151 111االستئماني حبدود 

 :املشاريع غري املمتثلة
 

 ، مل يكن املربر الذي ُأعطي لعدم االمتثال للتعميم مربرًا مرضيًا؛عمن املشارييف مثانية  (2)
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يف ستة من املشاريع، رغم إدراج مكّون خاص بالتقييم يف القسم السردي من وثيقة املشروع أو ميزانية املشروع، ( 1)

 مل تكن املوارد املخصصة كافية ومل تستوِف توجيهات التعميم؛

املشاريع، مل يكن من املقرر إجراء أي تقييم بإشراف إدارة التقييم يف الفاو ضمن القسم السردي من ن م 12يف  (0)

وُيعزى هذا عادة إىل قرارات الشركاء من . أو مل ُتخصص موارد للتقييم يف ميزانية املشاريع/وثيقة املشروع و

يف بعض احلاالت غري مطابقة  تكاناخلاصة بهم واليت  التقييم ءاتأصحاب املوارد احملافظة على إجرا

 .لسياسة التقييم يف الفاو
 

توزيع املشاريع اليت ال متتثل للتعميم مصّنفة حبسب الشركاء من أصحاب املوارد، وذلك مقارنة  1ويبّين اجلدول  -24

 . نفسها بالعدد اإلمجالي للمشاريع اليت يتعّين إدراج أحكام خاصة بالتقييم فيها، واملمّولة من اجلهة املاحنة

ضمن  2112متوز /يوليو 31إىل  2111متوز /يوليو 1املشاريع اليت مّتت املوافقة عليها يف الفرتة من  – 2اجلدول 

 ، حبسب املاحنني5اجملموعة 

 اجلهة املاحنة

جمموع املشاريع اليت متت املوافقة 

عليها وجيب أن تتضّمن أحكامًا 

 خاصة بالتقييم

املشاريع اليت مّتت املوافقة عليها وال 

متتثل لألحكام اخلاصة بالتقييم 

(5اجملموعة )  

 10 20 االحتاد األوروبي

 3 5 متعددة اجلهات

 2 6 أملانيا

 2 2 األرجنتني

مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة بالنسبة 

 إىل تدابري الصحة والصحة النباتية

3 2 

 2 2 خلدمات املشاريعمكتب األمم املتحدة 

 2 2 مؤسسة بيل ومليندا غيتس

 1 3 الواليات املتحدة األمريكية

 1 1 أسرتاليا

 1 1 بلجيكا

 1 1 الربازيل

 1 1 كولومبيا

 1 3 (الفاو)مرفق البيئة العاملية 

 1 3 إيطاليا

 1 1 سويسرا

 1 2 اململكة املتحدة

االحتاد األوروبي للبحوث يف جمال 
 املعلوماتية والرياضيات

1 1 

 1 1 فرنسا

 1 2 اليابان
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 االستنتاجات
 

 ننيسا/لأبري رالفاو منذ شه لاملمّولة من خال( يف املائة من اجملموع 04)تبلغ ميزانية عدد ملحوظ من املشاريع  -25

 .يأمريك ردوال 111 112، أي مبالتقيي ةخاص مإلضافة أحكا باملطلو ىاحلد األدن نيقّل ع ام 1122
 

 1122/2وقد أّدت اإلجراءات اليت اختذتها إدارة الفاو لتشجيع االمتثال للتعميم اخلاص بالربنامج امليداني    -29

بشأن األحكام اخلاصة بتقييم املبادرات املمولة من خارج امليزانية إىل ازدياد  1112والقرار الصادر عن اجمللس يف سنة 

 .امًا خاصة بالتقييم وتتماشى مع التعميم املذكورنسبة املشاريع اليت تتضّمن أحك
 

لكن ال بد من بذل مزيد من اجلهود حرصًا على املوافقة على مجيع املشاريع ذي الصلة وعلى أن تتضّمن األحكام  -22

 .املناسبة للتقييم، وذلك من خالل تعزيز احلوار واإليضاحات مع الشركاء من أصحاب املوارد واملراقبة الداخلية
 

 151 111حبدود  1121وُتقّدر املساهمات يف الصندوق االستئماني لتقييم التعاون التقين اإلمنائي مع نهاية سنة  -28

دوالر  111 111دوالر أمريكي، ونصف هذا املبلغ تقريبًا يف ما لو امتثلت مجيع املشاريع اليت ال تتعدى ميزانيتها 

 .1120سُتعر  االقرتاحات األولية بشأن استخدام هذه املوارد على جلنة الربنامج يف سنة و. أمريكي مع التعميم

والقرار الصادر عن اجمللس يف سنة  1122/2وستواصل اإلدارة مراقبة االمتثال للتعميم اخلاص بالربنامج امليداني  -26

1112 . 
 

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على جلنة الربنامج اختاذها 
 

 :رغب اللجنة يفقد ت -11

 بشأن  1112حزيران /لفت انتباه اجمللس إىل التقدم احملرز على صعيد تنفيذ القرار الصادر عنه يف شهر يونيو

 متويل عمليات تقييم املشاريع والربامج املمّولة مبساهمات طوعية؛

  لفت انتباه شركاء الفاو من أصحاب املوارد إىل أهمية التقييم يف تركيبة احلوكمة يف الفاو وإىل ضرورة االمتثال

 . لقرار اجمللس

 




