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 تقديرشكر و
 

التقييم يف منظمة األغذية والزراعة أن يتوجه بالجكر إىل ثل من ساهم يف هذه الدراسة. وقد أعد  يود مكتب 
  Maria Alice Moz-Christofolettiمن مكتب التقييم بدعم من السيدة  Omar Awabdehهذا التجمي  السيد 

 عراض.التوجيها  العامة واالست Carlos Tarazona. وقدم السيد Genny Bonomiوالسيدة 
 

ويود مكتب التقييم أن يجكر ثل املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة الذين أعطوا من وقتهم وجمهودهم بسخاء  
لتوفري املواد والوثائق واملعلوما  اليت شكلت أساس هذا التقرير. ويوجَّه شكر خاص إىل ثل من نائب املدير العام للربامج، 

، وفريقه؛ والقائمة باألعمال Laurent Thomasنائب املدير العام للعمليا ، السيد ، وفريقه؛ و Daniel Gustafsonالسيد 
، وفريقها. فقد ثانت شوجيهاهتم وآرائهم مفيدة Beth Crawfordيف مكتب االسرتاشيجية والتخطيط وإدارة املوارد، السيدة 

 ا إلعداد هذا التقرير.جد  
 

 ، مس             ؤول أول االس             رتاشيجية والربنامج Salomon Salcedoا بالج             كر إىل الس             يد ويتوجه املكتب أيض                
  عن شنس              يق أطر الربجم      ة القطري      ة؛ ال  و يف مكت      ب االس              رتاشيجي      ة والتخطيط وإدارة املوارد وال      ذي ث      ان مس              ؤ 

، املراجعة الداخلية يف مكتب املفتش العام وزمالئها؛ ونقاط االشا    ال اإلقليمية املعنية Malika Mukhitdinovaوالس    يدة 
 Aron Thuroczy(، وأوروبا وآسيا الوسطى )السيد Daniel Shallonربجمة القطرية يف آسيا واحمليط اهلادئ )السيد بأطر ال

 (، وأف   ري   ق   ي       ا Victor León(، وأم   ري   ك       ا ال   الش   ي   ن   ي       ة وال   ب   ح   ر ال   ك       اري     )الس                ي       د Goran Stavrikوالس                ي       د 
(، على مسامهاهتم Aruna Gujral)السيدة (، والجرق األدىن ومشال أفريقيا Kwami Dzifanu Nyarko Badohu)السيد 

 واستعراضاهتم.
 

لعجرين على عرض وا احلاديةا، يود مكتب التقييم أن يعربر عن خالص االمتنان والتقدير ملمرليا  املنظمة وأخري   
دة إىل البلدان و أفكارها وشأمالهتا بجأن فعالية التوجيها  والعملية اخلاصة بإطار الربجمة القطرية لتوفري خدما  عالية اجل

 األعضاء يف املنظمة.
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 موجز
 

 مقدمة
 
جرين الراين ا خلطة التقييم اليت وافقت عليها جلنة الربنامج يف دورهتا العجرين بعد املائة )نوفمرب/شأُِعدر هذا التقرير وفق   -1

تباره أداة إلدارة لزراعة باعإىل النظر يف فعالية إطار الربجمة القطرية ملنظمة األغذية وا التوليف(. ويهدف هذا 2016
 الربجمة القطرية باالستناد إىل نتائج شقييما  الربامج القطرية اليت أجراها مكتب التقييم وماادر أخرى.

 
. ومبا أن منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( أجر  2017و 2011ا للربامج القطرية بني عامي شقييم   21مت استعراض و  -2

إطار برجمة قطرية وضعوا منذ  55 ، مت استعراض2015عام يف ط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية ا للخطو ا ثبري  شنقيح  
ذلك احلني إلبراز أددث املعلوما  املتوافرة. وأجريت دراسة استقاائية إلكرتونية وعمليا  متابعة عديدة جلم  

أثد ر الرئيسي واملكاشب اإلقليمية للتمن املق مقدمي املعلوما امرلية للمنظمة. وجر  مقابال  م   21شعليقا  
 من صحة النتائج. ثما مت الرجوع إىل وثائق أخرى ذا  صلة، مرل شقارير مكتب املفتش العام.

 
يعرض هذا التقرير أدلة على أفضل املمارسا  والدروس املستفادة والتحديا  املتعلرقة بالتخطيط للربامج القطرية و  -3

 يقرتح جمموعة من التوصيا  لتحسني فعالية أطر الربجمة القطرية.وشنفيذها ورصدها وشقييمها، و 
 

 النتائج
 
 نظر االستعراض يف فعالية إطار الربجمة القطرية من ثالث نواٍح. ويف ما يلي عرض للنتائج ذا  الالة: -4
 

 وضوح المفهوم ومدى مالءمة عملية إطار البرمجة القطرية
 

( واضحة وحمسرنة مقارنة باخلطوط التوجيهية السابقة، 2015طار الربجمة القطرية )شعترب اخلطوط التوجيهية األخرية إل -5
ال سيما يف ما يتعلرق مبواءمة أطر الربجمة القطرية م  اإلطار االسرتاشيجي ملنظمة األغذية والزراعة. وأشار  امرليا  

ا رتاشيج ي، شوفر نطاق  ا لتنفيذ اإلط ار االساملنظمة يف الوقت نفسه إىل أن اخلطوط التوجيهية اجلديدة اليت جرى حتسينه
 أضيق لتعديل املواصفا  على املستوى القطري باالستناد إىل السياق واالدتياجا .

 
عربر  امرليا  املنظمة باورة عامة عن ارشيادها للدعم الذي شلقته يف صياغة إطار الربجمة القطرية. ولكن م شتم و  -6

مة من املعارف الفنية والعملية للمنظمة يف دعم املكاشب القطرية لتحديد األولويا  ا استفادة  شااالستفادة دائم  
 االسرتاشيجية م  احلكومة.

 
من غري الواضح ما إذا ثانت أطر الربجمة القطرية شقوم على حتليل مناسب للسياق وعلى معلوما  مالئمة بجأنه، و  -7

 اسية، وفرص التعاون م  الجرثاء.مرل البيانا  القطاعية، والبيية االقتاادية والسي
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بعد صياغة إطار الربجمة القطرية، يُفتقر يف الكرري من األديان إىل آلية رقابة فعالة على املستوى القطري لتوجيه و  -8

 عملية التنفيذ باالستناد إىل األداء والنتائج اليت مت حتقيقها.
 

 الجدوى التشغيلية من إطار البرمجة القطرية
 

عملية حتديد االدتياجا  اإلشارية من املوارد م  مرور الوقت. ولكن ال يزال هناك مبالغة يف شقدير األرقام  حتسرنت -9
 ا.يف العديد من احلاال . وشتعررض املاداقية للخطر إذا جاء  التوقعا  عالية جد  

 
ة. وال شرشبط طرية( بطريقة منهجيال جيري رصد املسامهة على مستوى النواشج )النواشج القطرية إلطار الربجمة القو  -10

ة فعالة. وال يتم ا يعيق مج  البيانا  بطريقاممؤشرا  إطار الربجمة القطرية عامة  مبؤشرا  الربامج/املجاري  امليدانية، 
استخدام إطار الربجمة القطرية باورة منهجية لتتب  التقدم احملرز على مستوى النتائج احملققة ولتكييف الربنامج بناء 

 لى ذلك.ع
 

يتم عادة  شاميم أطر الربجمة القطرية بالتعاون م  الكيانا  احلكومية. وال يزال هناك حتديا  شتعلرق بتوسي  نطاق و  -11
 الجرثاء املعنيني واعتبارهم شرثاء يف حتقيق النتائج.

 
 الجدوى البرنامجية من إطار البرمجة القطرية

 
يساهم ة القطرية وإطار نتائجها عادة  إىل نظرية التغيري اليت شجرح ثيف سعلى املستوى القطري، شفتقر أطر الربجم -12

الربنامج القطري يف حتقيق األولويا  الوطنية. وعلى مستوى املنظمة، حتسرنت عملية وض  أطر الربجمة القطرية يف 
ا . وال يفضي خرجما يتعلرق بتواؤمها م  اإلط ار االسرتاشيج ي ومت احلرص على حتقيق االشساق على مستوى امل

 استعمال املخرجا  لقياس األداء وحتديد األهداف إىل اإلدارة املستندة إىل النتائج على املستوى القطري.
 

ا إدماج أهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطين وثذلك يف الربجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعة. جيري دالي  و  -13
 ة القطرية املستقبلية االنتباه هلذا اجلانب.وينبغي أن شويل أطر الربجم

 
  االربجمة القطرية من خالل التقييما  القطرية للمساواة بني اجلنسني متفاوش   أطرثان إدماج البعد اجلنساين يف و  -14

 من ديث التوقيت واجلودة على السواء.
 

 االستنتاجات والتوصيات
 

ة، أص          لحت منظمة األغذية والزراعة الربجمة على املس          توى القطري يف الس          نوا  القليلة األخري  :1االستتتتتتتتتنتا   -15
باالس          تناد إىل التعلم التكيرفي املؤس          س          ي. ولكن م ال إطار الربجمة القطرية د  اآلن بالدعم الكامل الذي 
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يس        تحقه من املنظمة بأس        رها. فتملك هذه األخرية املعارف والوس        ائل للحرص على قيام أولويا  إطار الربجمة 
 القطرية على أفضل املعارف الفنية واملتعلرقة بالسياق.

 
ن عملية إطار الربجمة القطرية من خالل إيالء املزيد  :1التوصتتتتتتتتتتتية  -16  يتعنير على منظمة األغذية والزراعة أن حتس              ر

 من االهتمام لتحليل السياق، ومجارثة أصحاب املالحة، والرتشيبا  اخلاصة باحلوثمة.
 

 بها:اإلجراءات الموصى 
 

o  ينبغي إضفاء الطاب  الرمسي على فرق الدعم القطرية وشضمينها موظفني قد عملوا عن ثرب م  البلد أو
 ميلكون اخلربة ذا  الالة به.

o  يتعنير على فرق الدعم القطرية أن شقدم املساعدة يف حتليل السياق، أو شقييم االدتياجا ، أو إجراء
ة يجية هبدف شوفري أساس متني لتحديد األولويا  االسرتاشيجيالدراسا  الوطنية ذا  الطبيعة االسرتاش

 وشاميم الربنامج.
o  ،ينبغي أن متلك أطر الربجمة القطرية جلنة شوجيهية شجمل امرلني عن احلكوما ، ومنظمة األغذية والزراعة

 والجرثاء الرئيسيني اآلخرين.
 

مهيته لة لتعبية املوارد، والرصد، والرقابة. وهو مييل إىل فقدان أال يعد إطار الربجمة القطرية بعد أداة فعا :2االستنتا   -17
 يف مردلة التنفيذ الفعلي بسبب قلرة األدوا  والقدرا  لدعم هنج برناجمي وبسبب التقدير غري الواقعي للموارد.

 
عبيتها، وللرصد اليت يتم ش يتعنير على منظمة األغذية والزراعة أن حتسرن القدرا  واألدوا  لتقدير املوارد :2التوصية  -18

 والتقييم.
 

 اإلجراءات الموصى بها:
 

o   ا.ا لتعبية املوارد، وأساليب لضمان جودهت واضح  حتسني التوجيها  من أجل وض  أهداف معللة شعليال 
o .إدراج خطط الرصد والتقييم يف أطر الربجمة القطرية 

 
غي ة أفضل م  اإلطار االسرتاشيجي للمنظمة ولكن ال يزال ينبباشت أطر الربجمة القطرية متوائمة باور  :3االستنتا   -19

ا لإلدارة املستندة إىل النتائج على املستوى القطري. ويتسم االهتمام بالنواشج القطرية إلطار ا متين  أن شوفر أساس  
ف التنمية املستدامة اا باألهداف الوطنية وأهدالربجمة القطرية وسلسلة النتائج املتكاملة اليت شربط هذه النواشج صعود  

 التحتيةة  بربنامج املنظمة امليداين وأنجطتها األخرى األمر الذي يوفر البنيواليت يدعمها حتليل دقيق للسياق، ونزوال  
 إلدارة إطار الربجمة القطرية، بأمهية حمورية بالنسبة إىل النهج الربناجمي الذي يتيح اإلدارة الفعالة املستندة إىل النتائج.
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يتعنير على منظمة األغذية والزراعة أن شقوي أطر الربجمة القطرية بوص    فها أداة فعالة لإلدارة املس    تندة  :3التوصتتتية  -20
 إىل النتائج على املستوى القطري.

 
 اإلجراءات الموصى بها:

 
o  ضحة، م  ربط احتديد النواشج القطرية اليت ميكن حتقيقها يف أطر الربجمة القطرية باالستناد إىل نظريا  شغيري و

 الربنامج امليداين باألهداف الوطنية.
o   ا عن املخرجا  ثنقطة مرجعية أساسية لقياس األداء وحتديد األهداف يف ما يتعلرق استخدام النواشج عوض

 بأطر الربجمة القطرية.
o  لربجمة ااحلرص على إنتاج التقييما  القطرية للمساواة بني اجلنسني واستخدامها يف الوقت املناسب يف أطر

 القطرية.
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 مقدمة -1
 
( إىل مكتب التقييم يف منظمة 2016طلبت جلنة الربنامج يف دورهتا العجرين بعد املائة )نوفمرب/شجرين الراين  -1

 .1األغذية والزراعة لألمم املتحدة أن يقيرم فعالية إطار الربجمة القطرية
 
يط للربامج   والدروس املستفادة والتحديا  املتعلرقة بالتخطأدلة شقييمية على أفضل املمارسا التوليفيعرض هذا و  -2

القطرية وشنفيذها ورصدها وشقييمها، ويقرتح جمموعة من التوصيا  القابلة للتنفيذ من أجل حتسني فعالية أطر 
 الربجمة القطرية.

 
 أساسية معلومات 1-1

 

 نشأة أطر البرمجة القطرية وتطورها 1-1-1
 
عندما وِضعت اخلطوط التوجيهية ألطر األولويا   2006القطرية يف منظمة األغذية والزراعة عام بدأ إعداد الربامج  -3

ا على املستوى ا ثانوا قد وقرعوا اشفاق  بلد   66، أفاد  التقارير بأن 2010الوطنية املتوسطة األجل. وحبلول عام 
ربامج القطرية "التقييم االسرتاشيجي لوض  ال القطري م  املنظمة. وقد أطلقت هذه األخرية أطر الربجمة القطرية بعد

 (.2011) 2ملنظمة األغذية والزراعة"
 
، واضعة  هيكل ختطيط جديد يتمحور 2019-2010لفرتة ل، نقرحت املنظمة إطارها االسرتاشيجي 2013يف عام و  -4

التوجيها  ، خضعت 2015دول مخسة أهداف اسرتاشيجية وغايا  ومؤشرا  على املستوى القطري. ويف عام 
اخلاص              ة بإطار الربجمة القطرية ملراجعة ثبرية هتدف من مجلة أمور أخرى، إىل احلرص على مواءمة النتائج احملققة 
على املس        توى القطري م  شلك الواردة يف اإلطار االس        رتاشيجي املنقح، وإىل زيادة مراعاة الس        ياس        ا  الوطنية 

 يفتماد أهداف التنمية املس    تدامة واشفاق باريأ بج    أن شغري املنا  وشعميم مراعاة املس    اواة بني اجلنس    ني. وبعد اع
، أدخلت املنظمة شغيريا  إض              افية على إطار الربجمة القطرية للحرص على مراعاة أهداف التنمي ة 2016عام 

 املستدامة وشغرير املنا .
 
منظومة األمم املتحدة ، ثجف األمني العام لألمم املتحدة عن جدول أعمال خاص بإصالح 2017يف عام و  -5

اإلمنائية على املستوى القطري. ويهدف جدول األعمال هذا الذي ال يزال يتطورر، إىل أن شكون منظومة األمم 
ا لألدداث اليت أثرر  على إطار الربجمة القطرية  زمني  شسلسال   1املتحدة اإلمنائية أثرر شنسيقا  وفعالية. ويربز الجكل 

 ا.بلد   125إىل  2017م الذي وصل حبلول هناية عا
 
 

 

                                                 
1  mr719e.pdf-http://www.fao.org/3/a  

 2 http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mr719e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684e.pdf
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 شطور أطر الربجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعة :1الشكل 

 
 
 إطار البرمجة القطرية اليوم 1-1-2
 
ا ملنظمة األغذية والزراعة، يقوم إطار الربجمة القطرية بتحديد "األولويا  اإلمنائية للتعاون بني املنظمة والبلدان وفق   -6

املنجودة واليت شساهم يف حتقيق األولويا  الوطنية واإلقليمية والنتائج على مستوى املنظمة، األعضاء، واملخرجا  
واملوارد والجراثا  الالزمة". والغاية النهائية هي أنه ينبغي "للتفكري االسرتاشيجي اجلاري خالل عملية إعداد إطار 

. وشعد أطر الربجمة القطرية 3على املستوى الُقطري" الربجمة القطرية أن يزيد التوجه حنو النتائج وبروز عمل املنظمة
 4ا آلية شنفيذ متلكها املنظمة، وبالتايل هي لبنة أساسية لنظام اإلدارة املستندة إىل النتائج.أيض  

 
( شستجيب ألولويا  البلدان األعضاء 1) ا، فهي:ا مزدوج  غرض   2015ختدم أطر الربجمة القطرية املوضوعة بعد عام و  -7

( شعاجل االلتزاما  إزاء األعضاء واملترخذة باورة مجاعية من خالل اإلطار االسرتاشيجي للمنظمة.  2و)ية؛ الفرد
ا بني إطار الربجمة القطرية واإلطار االسرتاشيجي على مستوى املخرجا ، األمر الذي ثان يُفتقر ثما أهنا شبين رابط  

 األولويا  الوطنية.إليه يف اخلطوط التوجيهية السابقة، وشرثرز ثذلك على 
 
 .2015ويف ما يلي موجز عن السما  الرئيسية للهيكل اجلديد إلطار الربجمة القطرية املعتمد عام  -8
 

                                                 
 bb020e.pdf-http://www.fao.org/3/aدليل صياغة إطار الربجمة القطرية متاح على املوق :   3

 دليل شوجيهي )وثيقة داخلية(. - اإلدارة يف سبيل حتقيق النتائج يف منظمة األغذية والزراعة  4
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http://www.fao.org/3/a-bb020e.pdf
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 السما  الرئيسية إلطار الربجمة القطرية :1اإلطار 
 

   .ينبغي أن شكون أطر الربجمة القطرية متزامنة م  عملية السياسا  الوطنية للحكومة وإطارها الزمين 
  ينبغي أن شوقر  املؤسسة املعنيرة النظرية للحكومة على أطر الربجمة القطرية.و 
  ينبغي أن شتضمن أطر الربجمة القطرية أربعة عناصر أساسية، هي:و 
السياق القطري واألولويا   (1)

 القطرية
موجز عن االسرتاشيجيا  والسياسا  التنموية والقطاعية الوطنية الرئيسية 

جماال  األولوية بالنسبة إىل الدعم الذي شقدمه منظمة  املتعلرقة بتحديد
 األغذية والزراعة.

مسامهة منظمة األغذية  (2)
 والزراعة والنتائج املنجودة

 ذا  5أهداف للتنمية املستدامة أي وصف جماال  األولوية، مبا يف ذلك
ثل   شاف املنظمة -احلكومة. قائمة النواشج القطرية ثما دددهتاولوية  األ
شج من هذه النواشج القضايا الرئيسية والرغرا  والبيانا  الالزمة والنتائج نا

املتوقعة من شدخالهتا، مبا يف ذلك املواضي  املجرتثة ذا  الالة )املساواة بني 
 اجلنسني، والتغذية، واحلوثمة، والتكيرف م  شغرير املنا (.

شرشيبا  التنفيذ والرصد  (3)
 وإعداد التقارير

ارد الالزمة لتنفيذ إطار الربجمة القطرية، والجراثا  احملددة، جمموع املو 
 والرتشيبا  املؤسسية لرصد شنفيذ هذا اإلطار.

 : مافوفة النتائج واملوارد الالزمة إلطار الربجمة القطرية.1امللحق  املالدق (4)
 : الروابط مبنظومة األمم املتحدة.2امللحق 
 التعاون التقين.: املخطط اإلرشادي لربنامج 3امللحق 

 (2017املادر: دليل صياغة إطار الربجمة القطرية )
 
شتألف دورة إطار الربجمة القطرية من ثالث مرادل: املردلة األوىل هي الاياغة واملوافقة وشجمل املجاورا  اليت و  -9

سا  والربامج الوطنية يا عن حتليل االدتياجا  والسجتريها امرلية املنظمة م  احلكومة والجرثاء الرئيسيني، فضال  
ار الربجمة االشاال اإلقليمي إلط مرثزمن أجل حتديد األولويا  الرباجمية. ويقدم فريق الدعم القطري )املؤلف من 

القطرية، واملسؤولني الفنيني الرئيسيني يف املكتب اإلقليمي، ويف بعض احلاال  من موظفني من املقر الرئيسي( 
ذي امج اإلقليمي. وإن املنتج الرئيسي هلذه املردلة هو إطار الربجمة القطرية حبد ذاشه الالدعم بتنسيق من قائد الربن

 يستعرضه قادة الربنامج االسرتاشيجي املعنيني ويوافق عليه املمرل اإلقليمي.
 

ارير بجأنه وشقييمه. قشتمرل املردلتان الرانية والرالرة من دورة إطار الربجمة القطرية يف شنفيذ اإلطار ورصده وإعداد التو  -10
وعادةر، يتم حتديد دور ثل جهة فاعلة ومسؤولياهتا يف إطار الربجمة القطرية ذاشه. وشق  على عاشق امرلية املنظمة 

                                                 
د وأنه ال ميكن اإلشارة إىل مقاد من مقاص جتدر اإلشارة إىل أن إعطاء األولوية ألهداف التنمية املستدامة هو مسؤولية شق  على عاشق احلكومة  5

 أهداف التنمية املستدامة على هذا املستوى إال إذا وافقت احلكومة على اعتماده أو اعتمدشه بالفعل.
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واحلكومة وشرثاء التنمية اآلخرين عادة  مسؤولية رصد التقدم احملرز عن طريق املجاورا  السنوية أو املخااة. 
 املكاشب اإلقليمية. م  وبالتنسيقالقطرية إما من جانب مكتب التقييم أو بدعم منه  ويتم شقييم عيرنة من الربامج

 
 والمنهجية والنطاق الهدف 1-2

 

 الهدف 1-2-1
 

إن اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو شقييم فعالية إطار الربجمة القطرية باعتباره أداة إدارية إلعداد برامج منظمة  -11
 ملستوى القطري. واجلوانب الرئيسية اليت جرى استعراضها هي:األغذية والزراعة على ا

 
 :إىل أي مدى ثان إطار الربجمة القطرية يفي  وضوح المفهوم ومدى مالءمة عملية إطار البرمجة القطرية

 بالغرض؟ وإىل أي دد متت صياغته واإلشراف عليه بفعالية؟
  دجد خدام إطار الربجمة القطرية لتعزيز الجراثا  و هل جرى است :الجدوى التشغيلية من إطار البرمجة القطريةو

 موارد املكاشب القطرية؟ وإىل أي دد ثان رصده وشقييمه فعالني؟
  إىل أي دد ساعد شرثيز االهتمام على النتائج وشعزيز اإلدارة  الجدوى البرنامجية من إطار البرمجة القطرية:و

نسني نهوض جبدول أعمال املنظمة املتعلرق باملساواة بني اجلاملستندة إىل النتائج؟ هل ساعد  هذه اجلوانب على ال
 وأهداف التنمية املستدامة؟

 
 النطاق 1-2-2
 

(. وغطت نتائج 2017نوفمرب/شجرين الراين  -2011شغطي هذه الدراسة أطر الربجمة القطرية منذ أن بدأ وضعها ) -12
، اجليل األول من أطر الربجمة القطرية 2017و 2011مكتب التقييم بني عامي  أجراهاا للربامج القطرية شقييم   21
، مت استعراض 2015ا إىل املراجعا  الكربى اليت خض  هلا دليل إطار الربجمة القطرية عام (. ونظر  2011-2015)

ة اليت مت وضعها منذ ذلك احلني بالتفايل، وجرى شرليث النتائج م  حتليال  فعالية أطر الربجمة القطري 55ال  األطر 
 ( ويف شقارير خمتارة.2011-2014املضطل  هبا يف شقييما  املكاشب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة )

 
 مصادر البيانات 1-2-3
 

 مت احلاول على األدلة بجكل رئيسي من استعراض الوثائق واملقابال  والدراسا  االستقاائية. -13
 

 رئيسية شقييما  الربامج القطرية، وشقارير املراجعة ذا  الالة،مشلت ماادر املعلوما  ال استعراض الوثائق: -14
والتقارير السنوية ملمرليا  املنظمة، ومذثرا  التوجيه الاادرة عن مكتب االسرتاشيجية والتخطيط وإدارة املوارد، 

  املتادة يف نظام اوالتقييما  القطرية للمساواة بني اجلنسني، وسياسا  الربجمة القطرية للمنظمة. ومت حتليل البيان
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التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير التنفيذ ودعم التقييم ويف نظام معلوما  إدارة الربامج امليدانية. وشرد قائمة الوثائق 
 .1اليت مت الرجوع إليها يف املرفق 

 
لعام ب املدير اُعقد  مجاورا  م  إدارة املنظمة، مبا يف ذلك نائب املدير العام للربامج، ونائ المقابالت: -15

للعمليا ، ومكتب االسرتاشيجية والتخطيط وإدارة املوارد، ومكتب املفتش العام، ومكتب دعم املكاشب امليدانية. 
باإلضافة إىل ذلك، جر  مقابال  م  امرليا  خمتارة للمنظمة، وموظفني يف املكاشب اإلقليمية الذين يقومون 

تخطيط ملقرر الرئيسي املعنية باالسترمار واملساواة بني اجلنسني، ووددة البدعم شطوير إطار الربجمة القطرية، وفرق ا
 .2االسرتاشيجي يف برنامج األغذية العاملي. وشرد قائمة األشخاص الذين متت استجارهتم يف املرفق 

 
 2018ويناير/ثانون الراين  2017جر  دراسة استقاائية بني ديسمرب/ثانون األول  الدراسات االستقصائية: -16

ا وض  هذه األطر باالستناد إىل التوجيها  بلد   55جلم  شعليقا  امرليا  املنظمة بجأن أطر الربجمة القطرية يف 
وشرد أداة الدراسة االستقاائية  6امرلية(. 21يف املائة ) 38. وبلغ املعدرل اإلمجايل لإلجابا  2015عام يف الاادرة 
 .3يف املرفق 

 
 المنهجية 1-2-4
 

 2015، دلل الفريق الايغة الجكلية ألطر الربجمة القطرية املوضوعة بعد عام وضوح المفهومجل شقييم من أ -17
وهيكلها على ضوء السياقا  التنموية القطرية املختلفة والتوازن يف الغرض املزدوج من إطار الربجمة القطرية، ثما 

 رليا  املنظمة.أنه استخدم األدلة اليت مت مجعها من الدراسة االستقاائية ملم
 

الس       ابقة وددد األمرلة على  7، دلل الفريق نتائج شقييما  الربامج القطريةمدى مالءمة العمليةمن أجل شقييم و  -18
احلاال  اليت م يتم فيها فهم التوجيها  املقدمة أو اشباعها. ومن مث اس        تخدم الفريق الدراس        ة االس        تقا        ائية 

ا  رليا  خمتارة للتحقق اما إذا ثان ميكن حتس  ني الس  ما  الرئيس  ية لتوجيهملمرليا  املنظمة وأجرى متابعة م  ام
انطو  املتابعة على التساؤل عما إذا ثان مستوى الدعم املقدم من الكيانا  اإلقليمية ثما إطار الربجمة القطرية.  

ا للربجمة إطار   55ق فريواإلقليمية الفرعية وجودشه، مالئمني. وللتحقق من ص   حة األدلة اليت مت مجعها، اس   تعرض ال
( الروابط م  األولويا  2و) ( جودة حتليل الس      ياق؛1) ا خلمس      ة معايري:القطرية متت املوافقة عليهم، وذلك وفق  

( حتليل ما  فوفة النتائج )مبا يف ذلك إدماج 4و) ( وض  وح املس  امها  اليت شقدمها املنظمة )الس  رد(؛3و) الوطنية؛
( جودة مؤشرا  إطار الربجمة القطرية. وبجكل عام، شغطي هذه املعايري األقسام 5و) أهداف التنمية املستدامة(؛

 .4 يف املرفق الرئيسية إلطار الربجمة القطرية. ويرد التقييم ثامال  
 

                                                 
 (.NULTY, 2008ا لألدبيا  املتعلرقة بالدراسا  االستقاائية اإللكرتونية )معدل اإلجابا  هذا مقبول وفق   6

دول شرق و  قراطية الجعبيةمجهورية الو الدميو  شنزانياو  بورثينا فاسوو  بربادوسو  رية السابقة اليت أجراها مكتب التقييم: باثستانشقييما  الربامج القط  7
لعربية اململكة او  مارو  ثينياو  ثولومبياو  ثو  ديفوارو  الكامريونو  قريغيزستانو  غينياو  غواشيماالو  الضفة الغربية وقطاع غزةو  نكاي السر و  البحر الكاري 

 نام.يت وفي هندوراسو  نيكاراغواو  النيجرو  ميامنارو  السعودية
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لة لتعبية بوص        فه أداة لتوجيه وشج        كيل اجلهود املبذو  الجدوى التشتتتتتتغيلية من إطار البرمجة القطريةقيرم الفريق  -19
املستوى القطري. ودلل الفريق نسبة االدتياجا  من املوارد املقدررة، أي هدف شعبية املوارد احملدد يف املوارد على 

عوا بعد عام  8ا للربجمة القطريةإطار   55 يف الس           نوا   9على ض           وء التنفيذ الرتاثمي للربامج امليدانية 2015وض           ِ
جاء يف نظام معلوما  إدارة الربامج امليدانية.  األخرية من دورة إطار الربجمة القطرية ذا  الا              لة، على حنو ما

بناء على هذه املعلوما ، مت استخدام مؤشر بديل لتقييم مدى واقعية أهداف شعبية املوارد باالستناد إىل التنفيذ و 
 .5 يف املرفق السابق للربنامج. ويرد التقييم ثامال  

 
ة إىل النتائج لقطرية بوصفه أداة اسرتاشيجية لتعزيز اإلدارة املستندمن أجل شقييم اجلدوى الربناجمية من إطار الربجمة او  -20

على مستوى الربنامج القطري، دلل الفريق التوجه حنو النتائج يف مافوفة نتائج أطر الربجمة القطرية املوضوعة بعد 
ى ضوء خمرجا  ل. ويف ما يتعلرق جبدوى إطار الربجمة القطرية يف التخطيط والتوق  ورف  التقارير ع2015عام 

لفرتة لواملؤشرا  املخطط هلا  2017-2016 الفرتة املاليةمج  الفريق املؤشرا  املؤسسية املبلرغ عنها يف  10املنظمة،
 .6 يف املرفق ، ودلل اشساقها م  خمرجا  إطار الربجمة القطرية. ويرد التقييم ثامال  2019-2018 املالية

 
 القيود 1-3
 

ا إلط  ار الربجم  ة القطري  ة. فهو يرثرز على جوان  ب خمت  ارة من عملي  ة إط  ار الربجم  ة  وافي    حتليال   التوليفال يُع  د ه  ذا  -21
در ثانوية، األمر ا على البيانا  املس   تمدة من ما   اا ثبري  القطرية اليت أثر  على فعاليتها. ويعتمد التجمي  اعتماد  

ريق هذه القيود من خالل اس             تعراض أطر ا الوض               القائم د  هذا اليوم. وشناول الفالذي قد ال يعكأ دائم  
مي مق  دالتق  ارير األد  دث، ومج /التحقق من ص              ح  ة املعلوم  ا  الواردة من املزي  د من الربجم  ة القطري  ة األج  د و 

 الرئيسيني )ال سيما امرليا  املنظمة واملوظفني يف املنظمة(. املعلوما 
 
 التقرير هيكل 1-4
 

( 1املقدمة، والنتائج، واالستنتاجا  والتوصيا . وشعرض املقدمة )الفال  ينقسم التقرير إىل ثالثة أقسام، هي: -22
معلوما  أساسية عن نجأة إطار الربجمة القطرية وشطوره، وعن أهداف الدراسة واملنهجية اليت شتبعها. ويعرض 

وضوح  رية وهي:( حتليل األدلة اجملمعة بجأن ثالثة جوانب من إطار الربجمة القط2القسم اخلاص بالنتائج )الفال 
املفهوم ومدى مالءمة عملية إطار الربجمة القطرية، واجلدوى التجغيلية والربناجمية من هذا اإلطار. ويقدم القسم 

                                                 
  . والبلدان هي اآلشية:2018وِضعت قائمة البلدان اليت متلك أطر برجمة قطرية منجزة )صاحلة( يف مكان عمل املنظمة يف ديسمرب/ثانون األول   8
 غابونو  سرياليونو  سوازيلندو  ويزمبابو  زامبياو  جنوب السودانو  مجهورية أفريقيا الوسطىو  نياشنزاو  شجادو  بورثينا فاسوو  بننو  إريرتياو  أ( أفريقيا: إثيوبيا)
 نام تيفيو  الانيو  بيةمجهورية الو الدميقراطية الجعو  ندونيسياوإ ب( آسيا واحمليط اهلادئ: أفغانستانو) ؛النيجرو  موزامبيقو  ليربياو  ثابو فريديو  غامبياو 
د( أمريكا و)طاجيكستان؛ و  جورجياو  مجهورية مولدوفاو  شرثياو  بيالروسو  أوثرانياو  أرمينياو  ذربيجانأبا الجرقية وآسيا الوسطى: ج( أورو و) اهلند؛و  ثمبودياو 

 غريناداو  سورينامو  السلفادورو  سانت لوسياو  سانت ثيتأ ونيفيأو  سانت فنسنت وغرينادينو  دومينيكاالبهاما و جزر و  الالشينية والبحر الكاري : جامايكا
 .موريتانياو  املغربو  لبنانو  العراقو  السودانو  شونأو  ه( الجرق األدىن ومشال أفريقيا: األردنو)غيانا؛ و 
 يجمل التنفيذ الكامل التعاون الفين وداال  الطوارئ.  9

 رتاشيجيجا  املنظمة )من اإلطار االس، أن شسرد خمرجا  إطار الربجمة القطرية املستهدفة اليت شرشبط مباشرة مبخر 2014يتعنير على املكاشب منذ عام   10
 ( ويتم شسجيل نتائج إطار الربجمة القطرية يف نظام التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير التنفيذ ودعم التقييم.للمنطمة
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( جمموعة من البيانا  اخلتامية واالقرتادا  القابلة للتنفيذ من أجل 3اخلاص باالستنتاجا  والتوصيا  )الفال 
 إدخال التحسينا .

 
 النتائج -2
 
 العملية مالءمة ومدى المفهوم ضوحو  2-1
 

يستكجف هذا القسم مدى وضوح مفهوم إطار الربجمة القطرية لتوجيه صياغة الربنامج باالستناد إىل الفهم املستنري  -23
للسياق القطري واالدتياجا  التنموية. ثما أنه ينظر يف مدى فهم التوجيها  املعطاة، مبا يف ذلك مستوى وجودة 

لعملية الاياغة. ومن مث ينظر هذا القسم يف مدى حتليل السياق إلعداد إطار الربجمة القطرية والل الدعم املقدم 
 دور الدعم القطري والفرق األساسية يف دعم حتديد أولويا  إطار الربجمة القطرية ودوثمته.

 
 وضوح المفهوم 2-1-1
 

( واضحة ومحّسنة مقارنة بالخطوط 2015طرية )تعتبر الخطوط التوجيهية األخيرة إلطار البرمجة الق -1النتيجة 
التوجيهية السابقة، ال سيما في ما يتعّلق بمواءمة أطر البرمجة القطرية مع اإلطار االستراتيجي لمنظمة األغذية 
والزراعة. وأشارت ممثليات المنظمة في الوقت نفسه إلى أن الخطوط التوجيهية الجديدة التي جرى تحسينها لتنفيذ 

ا أضيق لتعديل المواصفات على المستوى القطري باالستناد إلى السياق االستراتيجتي، توفر نطاق   اإلطتار
 واالحتياجات.

 
(، وص    يغته الج    كلية، والتوجيها  اخلاص    ة به، 2011-2015وض    ِ  مفهوم اجليل األول من أطر الربجمة القطرية ) -24

ملراجع  ة اإلط  ار  2012ع  ام يف س              رتاشيجي اجل  دي  دة قب  ل أن شب  دأ منظم  ة األغ  ذي  ة والزراع  ة عملي  ة التفكري اال
بالتايل، مت شا     ميم أطر الربجمة القطرية هذه قبل اعتماد النهج احلايل لإلدارة و . 2019-2010االس     رتاشيجي لفرتة 

 املستندة إىل النتائج، وبطبيعة احلال ال ميكن شوق  اشساقها التام م  اإلطار االسرتاشيجي اجلديد.
 

( أطر الربجمة القطرية بغرض مزدوج وهو: إدماج 2015طوط التوجيهية اجلديدة إلطار الربجمة القطرية )زورد  اخلو  -25
عمل املنظمة على املس     توى القطري يف إطارها االس     رتاشيجي ومعاجلة األولويا  احلكومية يف الوقت نفس     ه. وقد 

ا  من س   رتاشيج                 ي على مس   توى املخرجبرر  اخلطوط التوجيهية والا   يغة الج   كلية اجلديدة الرابط باإلطار اال
خالل هدف مؤشر إطار الربجمة القطرية ومؤشر خمرجا  املنظمة اخلاص باإلطار االسرتاشيج         ي. ورثرز  اخلطوط 

ا على األولويا  الوطنية ثما دددهتا احلكومة، م  اإلش    ارة إىل أن حتديد النواشج القطرية التوجيهية اجلديدة أيض      
 ا.ميكن أن يكون اختياري  
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على املستوى املؤسسي، ال شندرج الروابط بني نتائج املجاري  ومافوفة نتائج إطار الربجمة القطرية يف مافوفة و  -26
 اأن اخلطوط التوجيهية اجلديدة إلطار الربجمة القطرية ال شتناول هذا املوضوع. وشقوم األداة املتادة دالي   مباالنتائج 

اري  ا بربط املجاري  باإلطار االسرتاشيج ي على الرغم من أن وثائق املجيدانية( داري  )نظام معلوما  إدارة الربامج امل
 حتدد املخرجا  القطرية إلطار الربجمة القطرية اليت شساهم يف حتقيقها.

 
من إنه فا، لقد شغرير  اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية على مر الزمن. ويف هذه العملية، ثما ذثر سابق  و  -27

، الدل مكتب املفتش 2016الطبيعي أال شنعكأ بعض التوجيها  املقدمة يف مجي  أطر الربجمة القطرية. ويف عام 
أن بعض أطر الربجمة القطرية ال شزال غري مكتملة ديث إهنا شفتقر إىل أجزاء إلزامية مرل مافوفة النتائج  11العام

 ا .وثائق بضمان اجلودة أو باالستعراضا  املتعددة التخاا أو إطار الرصد، وم يكن هناك يف الكرري من األديان
 

يف دني شعترب اخلطوط التوجيهية األخرية إلطار الربجمة القطرية واضحة، أشار  امرليا  املنظمة إىل أن مفهوم و  -28
إلط ار ا ا وموجرهني حنو شنفيذوخطوطها التوجيهية هم أثرر شالب   2015أطر الربجمة القطرية املوضوعة بعد عام 

االسرتاشيج ي يف دني أهنم يتمتعون بنطاق حمدود لتعديل املواصفا  باالستناد إىل السياق الوطين واالدتياجا  
، اإلجيابية. ومن النادية 14، واهلجاشة13، والوض  التنموي12 لعكأ االختالفا  يف اإلدارة العامةالوطنية، مرال  

عملية املراجعة أسهل وأوضح م  وديث  2015املوضوعة بعد عام جعلت اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية 
 دعت احلاجة إىل ذلك، بغية معاجلة التغريا  املفاجية يف السياق القطري واألولويا  القطرية.

 
امرلية للمنظمة إىل أن وضوح اخلطوط التوجيهية احلالية إلطار  21شجري الدراسة االستقاائية اليت شارثت فيها و  -29

يف املائة( أن اخلطوط التوجيهية واضحة ويسهل  70ح. وشعترب أثررية املمرليا  )ا جمة القطرية يبعث على االرشيالرب 
يف املائة أنه ليأ من السهل  5يف املائة منها أن هناك داجة إىل بعض التوضيحا  و 18اشباعها، يف دني يعترب 

ائج بال  اليت أجريت م  امرليا  املنظمة ومن نتاشباع بعض أجزاء هذه اخلطوط التوجيهية. وشبنير من املقا
التقييما  السابقة أنه يف دني سهرل وضوح اخلطوط التوجيهية االشساق م  اإلط ار االسرتاشيج ي، إال أنه م يوفر 

 التوجيها  الكافية إلدارة الربامج القطرية باالستناد إىل النتائج )أنظر إىل املناقجة دول اجلدوى الربناجمية(.
  

                                                 
 es Capping Report on the Implementation of FAO’s Strategic Framework at the Decentralized Offic -AUD 0417 الوثيقة 11

2016. 
رة و ثزية مقابل املفورضة )شكون هذه األخرية قائمة عندما شض  اإلدارا  شبه الوطنية االسرتاشيجيا  اخلاصة مبواردها وختطط هلا وشديرها بار اإلدارة امل  12

 مستقلة عن احلكومة املرثزية، مبا يجمل شقدمي اخلدما  العامة، والقطاع الزراعي، وخدما  اإلرشاد(.

 .ناميةالدول اجلزرية الاغرية الالبلدان منوا، والبلدان النامية غري السادلية، والبلدان املتوسطة الدخل، و  بالفيا  التالية: أقليتعلرق   13

أمدها واليت  ل، واحلاال  اإلنتقالية، واألوضاع اهلجة شبه الوطنية )اليت شعزى إىل النزاعا  اليت طااملتأثرة بالنزاعا  اال احلشرشبط باألوضاع اهلجة، و   14
 هي من صن  اإلنسان أو إىل الكوارث الطبيعية(.
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 تحديد األولويات 2-1-2
 

عّبرت ممثليات المنظمة بصورة عامة عن ارتياحها للدعم الذي تلقته في صياغة إطار البرمجة القطرية.  -2النتيجة 
ا استفادة  تامة من المعارف الفنية والعملية للمنظمة في دعم المكاتب القطرية لتحديد ولكن لم تتم االستفادة دائم  

 جية مع الحكومة.األولويات االستراتي
 

 شا              ف شوجيها  إطار الربجمة القطرية عملية حتديد األولويا  على أهنا ناجتة عن احلوار م  ص              انعي القرار  -30
يف احلكومة، األمر الذي يستند يف املقابل إىل حتليل السياق األويل ذي الالة. ومن املتوق  أن شؤدي فرق الدعم 

 ا يف دعم هذه العملية.ا ثبري  ربنامج اإلقليمي، دور  القطرية اليت ختض  ملسؤولية قائد ال
 

يف املائة من امرليا  املنظمة اليت مت استقااؤها يف هذه الدراسة، بأن مستوى الدعم املقدم لاياغة أطر  71أفاد و  -31
 املائة( يف 38يف املائة منها جودة هذا الدعم باملمتازة ) 81(، يف دني وصف 2الربجمة القطرية ثان ثاٍف )الجكل 

(. وشدد  امرليا  املنظمة باورة خاصة على االلتزام القوي للمكاشب 3يف املائة( )الجكل  43أو اجليدة )
 ا.يف املائة من احلاال ، اعُترب الدعم املقدم حمدود   29اإلقليمية وفرق الربامج االسرتاشيجية. ولكن، يف 

 
مستوى الدعم الذي دال عليه البلد  :2الشكل 

 ياغة إطار الربجمة القطريةمن أجل ص
 جودة الدعم املقدم لاياغة إطار الربجمة القطرية :3الشكل 

 

 

 
 ثاف حمدود  امتاز جيد متساو ضعيف

 
 املادر: من إعداد  الفريق باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها
 يف الدراسة االستقاائية اإللكرتونية ملمرليا  املنظمة

38%

43%

14%
5%

Excellent Good Fair Poor

71%

29%

Sufficient Limited
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ار  ويا  يف صلب إطار الربجمة القطرية مبا أنه ادد شوجره عمل املنظمة يف البلد يف املستقبل. وأشيق  حتديد األولو  -32
)مجهورية الو الدميقراطية الجعبية وثو  ديفوار( إىل أن حتديد األولويا  م يكن  15بعض شقييما  الربامج القطرية

 ا إىل احلوار املالئم أو التحليل املناسب للسياق.يستند دائم  
 

  يف شقييم الربنامج القطري يف مجهورية الو الدميقراطية الج           عبية، شبنير أن اخلطة الطمودة املدرجة يف إطار الربجمة
ن العديد من ا با     ورة رئيس     ية باملج     اري ؛ وم يكالقطرية م شنفرذ على النحو املتوق . وثان برنامج املنظمة مدفوع  

 يجية إلطار الربجمة القطرية.أصحاب املالحة على علم بالتوجها  االسرتاش
  ا ألهم القيود اليت د   جيأشار شقييم الربنامج القطري يف ثو  ديفوار إىل أن إطار الربجمة القطرية شضمن حتليال  و

 شؤثر على قطاع الزراعة. ولكن ثان هناك شباين بني السرد الوارد يف الوثيقة ومافوفة النتائج.
 

 أ( مهمرة يف) جمموعة من املعايري لتيس            ري حتديد األولويا ، وهي: 2015حة لعام شقرتح اخلطوط التوجيهية املنقر و  -33
ج( قدرة على العمل، ثما أهنا ثلرفت امرليا  املنظمة، بدعم من الفرق القطرية و)ب( مكانة للعمل؛ و)العمل؛ 

 إلطار الربجمة القطرية، مبسؤولية إجراء هذه العملية.
 

يكل ا على االهتمام الالزم من جانب اهلأن عملية حتديد األولويا  ال حتال دائم  أشار  بعض املمرليا  إىل و  -34
الفين األوس  للمنظمة يف املردلة االستهاللية. ويف الكرري من األديان، شستعرض فرق الدعم القطرية اجلوانب 

دتياجا  ودعم شقييم اال ا عن املسامهة بنجاط يفالربناجمية ملجروع إطار الربجمة القطرية يف مردلة الدقة عوض  
حتديد نقاط الدخول لتوفري املساعدة الفنية والعملية باالستناد إىل التحليل املناسب للسياق. عالوة على ذلك، 

نسانية يف املقر أو الفريق املعين بالجؤون اجلشعبة مرثز االسترمار ا ما م يتم إشراك بعض الوددا  الفنية مرل غالب  
 دعم.الرئيسي، يف شوفري ال

 
ميكن أن شساعد زيادة مجارثة فرق الدعم القطرية اليت شجمل موظفني من املنظمة يتمتعون خبربا  خمتلفة ويأشون و  -35

من مواق  خمتلفة، ويف مردلة أبكر من وض  إطار الربجمة القطرية، على شعزيز جودة عملية حتديد األولويا  
ن اب هذه املجارثة إىل شعررض امرليا  املنظمة جملموعة واسعة موشاميم إطار الربجمة القطرية. وميكن أن يؤدي غي

الطلبا  املستندة إىل الرغرا  الفنية الفورية و/أو املساعدة يف قضايا خاصة بالقطاع، ثما لودل يف عدد من 
 شقييما  الربامج القطرية.

 
من إطار الربجمة القطرية  1لربجمة القطرية )امللحق ا ملمرليا  املنظمة، فإن إعداد النتائج واملوارد الالزمة إلطار اوفق  و  -36

(. وال شستلزم اخلطوط التوجيهية 4ا مبافوفة النتائج( ميررل اخلطوة األصعب على اإلطالق )الجكل املعروف أيض  
ة من املكاشب القطرية أن حتدد النواشج القطرية على الرغم من أن معظم أطر الربجم 2015إلطار الربجمة القطرية لعام 
.  من أشكال النواشج القطرية أو األولويا  الوطنيةواليت مت استعراضها متلك شكال   2015القطرية املوضوعة بعد عام 

                                                 
ولكنها شبنير التحديا  واملطبرا  املعتادة يف عملية حتديد أولويا   2015عام يف وِضعت أطر الربجمة القطرية هذه قبل مراجعة اخلطوط التوجيهية   15

 إطار الربجمة القطرية.
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وسيكون هناك داجة إىل التوجيها  والدعم يف ما يتعلرق بكيفية حتديد النواشج القطرية إلطار الربجمة القطرية على 
ذه لسليمة املستندة إىل النتائج على املستوى القطري. وشتم مناقجة همستوى ميكن حتقيقه من أجل إرساء اإلدارة ا

 )اجلدوى الربناجمية(. 3املسألة مبزيد من التفايل يف القسم 
 

 اخلطوا  األصعب يف إعداد إطار الربجمة القطرية :4الشكل 
 

  
 ستقاائية اإللكرتونية ملمرليا  املنظمةيف الدراسة اال املادر: من إعداد  الفريق باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها

 
 تحليل السياق 2-1-3
 

من غير الواضح ما إذا كانت أطر البرمجة القطرية تقوم على تحليل مناسب للسياق وعلى معلومات  -3النتيجة 
 مالئمة بشأنه، مثل البيانات القطاعية، والبيئة االقتصادية والسياسية، وفرص التعاون مع الشركاء.

 
طلب اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية من املكاشب القطرية أن جتم  املعلوما  القطرية، مرل املؤشرا  ش -37

دمة. والغرض من املق ثجزء منا للسياق  ا قاري  السياسية واالجتماعية واخلاصة باالقتااد الكلي، وأن شدرج وصف  
 إطار الربجمة القطرية خفيفة قدر اإلمكان.ذلك هو شوجيه عملية حتديد األولويا  وضمان بقاء عملية 

 
رتثة للحرص ا والذي وِضعت فيه مقاصد مجيف العار الذي أصبحت فيه املجاثل والقيود التنموية أثرر شعقيد  و  -38

، زاد  أمهية الربجمة القائمة على األدلة واملوجهة حنو النتائج لض  مان اس  تجابة 16على عدم ختلرف أدد عن الرثب
خدام أمرل للموارد. وأشار  شسعة شقييما  للربامج القطرية إىل أن أطر الربجمة القطرية استند  إىل مناسبة واست

بالتايل، و والبيانا .   حتليال  وأولويا  ض  عيفة على الرغم من قيام الوزارا  القطاعية والج  رثاء بتوفري التحليال
زراعة وما إذا ثانت هذه التدخال  شأخذ يف م يكن األس         اس املنطقي الذي يوجره شدخال  منظمة األغذية وال

احلسبان التغريا  املتوسطة األجل يف املجهد االجتماعي واالقتاادي والسياسي أو التحديا  التنموية الرئيسية 
  ا.يف القطاعا  ذا  الالة، واضح  

                                                 
 ا لقياس التقدم احملرز.مؤشر   232ا وهدف   17شجمل  2016عام يف عتمادها إن أهداف التنمية املستدامة اليت مت ا  16

57%
33%

5% 5%
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 جنوب السودانحتليل السياق يف شقييما  الربامج القطرية: أمرلة باثستان وثينيا وميامنار و  :2اإلطار 
 

الدظت شقييما  الربجمة القطرية يف باثستان وثينيا أن فرتة إطار الربجمة القطرية شزامنت م  عملية االنتقال إىل نظام 
دوثمة يقوم على التفويض. ومبا أن إطاري الربجمة القطرية ثانا يفتقران إىل حتليل االقتااد السياسي الستباق مرل هذه 

ة فرصة هتيية برناجمها للمجارثة يف عملية التفويض ذا  الطاب  غري املستقر والتكيرف معها األدداث، فوشت املنظم
ا وأهنا انطو  على أولويا  متعارضة وقيود على املوارد. ثذلك، الدل شقييم الربنامج القطري يف ميامنار أن خاوص  

ديد هذه طنية الرئيسية. وثان ال بد من حتإطار الربجمة القطرية ثان يفتقر إىل حتليل واضح ومفارل لألولويا  الو 
سترناء قطاع إاألولويا  من خالل شعريف الرغرا  احلرجة يف جماال  امليزة املقارنة اليت شتمت  هبا املنظمة. ولكن ب

احملاصيل، م يتم حتليل القطاعا  الفرعية األخرى بجكل دقيق. ويف غياب مرل هذا التحليل، م يكن هناك أساس 
 ضح يوجره شدخال  املنظمة.منطقي وا

ووجد شقييم الربنامج القطري يف جنوب السودان أن إطار الربجمة القطرية م يويل االهتمام الكايف لالستعداد وذلك عرب 
ذج اشية للسياق املتقلب يف جنوب السودان واحلرص على أن شسرتشد برامج الطوارئ أثرر بنمو و بناء املرونة يف الربجمة امل

الامود. وعلى الرغم من أن إطار الربجمة القطرية يقرر بأن "البالد معررضة للادما  على أساس منتظم"،  القدرة على
إال أنه يوجد داجة إىل املزيد من الوضوح بجأن املرونة الالزمة لالنتقال من الربامج التنموية إىل برامج الطوارئ يف منطقة 

 جغرافية حمددة بسبب النزاع.

 .الفريق باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها يف الدراسة االستقاائية اإللكرتونية ملمرليا  املنظمة من إعداداملادر: 
 

أداة بجأن "اخلطوا  لتعميم منظور احلوثمة طوال دورة  2015عام  يف لتقوية حتليل السياق، اعتمد  املنظمةو  -39
سيني أمهية إجراء حتليل ")...( ألصحاب املالحة الرئيإطار الربجمة القطرية" واليت من شأهنا شسليط الضوء على 

من أجل حتديد القيود السياسية واالقتاادية والبييية األساسية، ووض  االسرتاشيجيا  واالعرتاف هبا لتخطي 
امتالك  2015ا للربجمة القطرية مت وضعهم بعد عام إطار   55املعوقا  أمام التنفيذ والنزاعا ". والدل استعراض 

أطر حتليل دديث للبيانا  الكلية والقطاعية  7ا لقدر من حتليل السياق ذي الالة، يف دني استخدمت طار  إ 32
حديد  للسياق ذي الالة ثدليل لتا للربجمة القطرية م يتضمنوا حتليال  إطار   16يف حتديد أولوياهتا. ولكن يبدو أن 

 األولويا .
 

ة، سياق يساعد على فهم الرغرا  والفرص يف السياسا  والربامج الوطنيأشار  امرليا  املنظمة إىل أن حتليل الو  -40
وعلى حتديد األولويا  االسرتاشيجية وفرص بناء الجراثا . ويف بعض احلاال ، الدل الفريق أن املكاشب القطرية 

كاشب ملللمنظمة شستخدم شقييما  السياق اليت أجراها الجرثاء الوطنيون والدوليون. وميكن أن يكون لبعض ا
القطرية بالفعل معارف ثافية اثتسبتها من عملها السابق ومجاريعها اجلارية، ويرد ذلك يف بعض احلاال  يف 

جمة القطرية ا وم يرد باورة منهجية يف أطر الرب ا دائم  التقارير السنوية ملمرليا  املنظمة. ولكن م يكن ذلك واضح  
 اليت متت دراستها.
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ططها ا لوض                خوثاال  من قبيل برنامج األغذية العاملي، قد عزز  شوجيهاهتا مؤخر   أش              ار الفريق إىل أنو  -41
وجُترى هذه  18اليت شس     رتش     د باالس     تعراض     ا  االس     رتاشيجية الوطنية للقض     اء على اجلوع. 17االس     رتاشيجية القطرية

لعاملي على ذية ااالس  تعراض  ا  با  ورة مج  رتثة م  احلكوما  وهتدف إىل مس  اعدة املكاشب القطرية لربنامج األغ
 تدامة.ومقاصد أهداف التنمية املسالوطنية مواءمة ختطيطها االسرتاشيجي م  جمموعة متفق عليها من النواشج 

 
 الحوكمة 2-1-4
 

بعد صياغة إطار البرمجة القطرية، يُفتقر في الكثير من األحيان إلى آلية رقابة فعالة على المستوى  -4النتيجة 
 القطري لتوجيه عملية التنفيذ باالستناد إلى األداء والنتائج التي تم تحقيقها.

 
س     يني من احلكومة يشوص     ي اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية بتج     كيل فريق أس     اس     ي قطري )املعدرين الرئ -42

وموظفي مكتب املنظمة( لدعم حتديد االدتياجا ، وشيس     ري املج     اورا ، ومراعاة املنظور الوطين يف إطار الربجمة 
 االقطرية. ثما أهنا ال حتدد أدوار الفريق األس           اس           ي القطري وفريق الدعم القطري بعد ص           ياغة الربنامج. فوفق  

لرص    د ، يتعنير على امرلية املنظمة واحلكومة املض    يفة إنج    اء آلية مالئمة لللخطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية
 وشتب  التقدم احملرز.

 
اشضح يف ستة شقييما  للربجمة القطرية أن الفريق األساسي القطري ثان جمررد إجراء شكلي ديث إنه ال ميلك و  -43

لى جكيل جلنة شوجيهية للحرص عسجال  ورقية عن املناقجا  واإلسهاما . ويف بعض احلاال  فقط، مت ش
نامج . وعلى سبيل املرال، الدل شقييم الرب اولكن هذا ليأ هو احلال دائم  ، شنفيذ إطار الربجمة القطرية ورصده

القطري يف ميامنار أنه م يتم استخدام إطار الربجمة القطرية لعرض برنامج املنظمة على الجرثاء يف املوارد وأصحاب 
 ال لتتب  التقدم الذي حترزه املنظمة يف ميامنار يف حتقيق النتائج املعلنة.املالحة اآلخرين، و 

 
ملراقبة شنفيذ إطار الربجمة القطرية وحتقيق اإلدارة املستندة إىل النتائج بجكل فعال، هناك داجة إىل آلية، إن ثانت و  -44

جأن شنفيذ الربنامج وفري شوجيها  موثوقة بالفريق األساسي القطري أو اللجان التوجيهية، الستعراض التقدم احملرز وش
وإدخال التعديال  عليه. ومن شأن الدعم املتواصل الذي يقدمه فريق الدعم القطري أن يضمن اجلودة. وميكن 

 حتسني اخلطوط التوجيهية لدعم امرليا  املنظمة يف إنجاء آليا  الرقابة والدعم املماثلة.
 
 القطرية جةالبرم إطار من التشغيلية الجدوى 2-2
 

يناقش هذا القس      م مدى مس      امهة إطار الربجمة القطرية يف حتس      ني التخطيط، وشعبية املوارد، وزيادة فعالية رص      د  -45
 الربامج القطرية.

 
                                                 

17  planning-strategic-http://www1.wfp.org/country 

 18 reviews-strategic-hunger-http://www1.wfp.org/zero 

http://www1.wfp.org/country-strategic-planning
http://www1.wfp.org/country-strategic-planning
http://www1.wfp.org/zero-hunger-strategic-reviews
http://www1.wfp.org/zero-hunger-strategic-reviews
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 تقدير الموارد 2-2-1
 

نت عملية تحديد االحتياجات اإلشتتتتارية من الموارد مع مرور الوقت. ولكن ال يزال هنا  مبالغة  -5النتيجة   تحستتتتّ
 .افي تقدير األرقام في العديد من الحاالت. وتتعّرض المصداقية للخطر إذا جاءت التوقعات عالية جد  

 
وادد من أهداف أطر الربجمة القطرية يف حتديد االدتياجا  الواقعية من املوارد وأهداف شعبيتها. هدف يتمرل  -46

أطر الربجمة  م هبا أهداف شعبية املوارد الواردة يف، يف مستوى الدقة اليت شتسالتوليفونظر الفريق، يف إطار هذا 
القطرية على ضوء التنفيذ الفعلي للربامج، ال سيما وأنه متت اإلشارة إليها على أهنا من أصعب اخلطوا  يف صياغة 

 إطار الربجمة القطرية.
 

ذ إطار الربجمة القطرية تلزمه شنفيا للخطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية، يتم شقدير املوارد حبس      ب ما يس      وفق  و  -47
ومن مث يا              درق موظفو املكتب اإلقليمي على جمموعة األهداف احملددة. وأفاد  بعض امرليا  املنظمة بأنه 

ا يؤخذ أس  اس  ي   عندما يتم شقييم فرص التمويل احملتملة، شعترب خما  ا  ا  ميزانية احلكومة لقطاع فرعي معنير عامال  
 غ اإلمجايل للموارد الالزمة إلطار الربجمة القطرية.يف االعتبار لتقدير املبل

 
، دقق بلدان فقط )جنوب السودان وزمبابوي( أهدافهما لتعبية املوارد. حتليلهاإطار برجمة قطرية مت  55من بني و  -48

لتنفيذ حبوايل ي لا غري واقعية يف ما يبدو، إذ شبالغ يف شقدير املستوى الفعلويف املتوسط، شض  املكاشب القطرية أهداف  
، ثانت املبالغة يف التقدير عجر األردن وشرثيا وإندونيسياو  19مررا . ويف بعض احلاال ، مرل أذربيجان واهلند 4.8

مررا (،  2.7(، حتدد املكاشب القطرية يف أفريقيا األهداف األثرر واقعية )5مررا  أعلى. وحبسب اإلقليم )الجكل 
مررا (، وآسيا واحمليط  6.5مررا (، والجرق األدىن ومشال أفريقيا ) 4.5اري  )شليها أمريكا الالشينية والبحر الك
 20مررا  على التوايل(. 6.9اهلادئ وأوروبا وآسيا الوسطى )

 
(. 6لودل وجود عالقة عكس    ية بني دجم املكتب القطري ومس    توى الواقعية يف أهداف شعبية املوارد )الج    كل و  -49

 ثلم  ا اقرتب اهل  دف من التنفي  ذ الفعلي. وميكن أن يعكأ ذل  ك دقيق  ة  21،فكلم  ا ث  ان املكت  ب القطري أثرب
ر ذلك أيض  ما متيل إىل مراعاة "رغباهتا" اليت أن املكاشب األصغر دجم   ا ملاذا   شتحقق يف املاضي. وميكن أن يفسر

 اشب أثرب.كثانت األهداف أثرر واقعية يف أفريقيا اليت متيل إىل امتالك دافظا  مجاري  أثرب وبالتايل م
 

  

                                                 
 ثان من املفرتض أن يُقدم شقدير موارد اهلند يف غضون ثالث إىل سب  سنوا .   19

نمية إىل الطوارئ أو شنبؤ األموال  من التاملجاري  يف املكاشب القطرية، مرال  يف بعض احلاال ، يدل الفارق بني هذه األرقام على شغيري يف طبيعة دافظة   20
 غري التقليدية.

 يقاس احلجم من خالل العدد املتوسط للموظفني )املوظفني العاديني وامليدانيني يف املنظمة واملوظفني احلكوميني( واملستجارين.  21
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 (عدد املوظفنياملؤشر حبسب دجم املكتب ) :6الشكل  املؤشر حبسب اإلقليم :5الشكل 
 

 

 
( وأطر الربجمة 2018 لاملادر: من إعداد املؤلفني باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها من نظام معلوما  إدارة الربامج امليدانية )يف ديسمرب/ثانون األو 

 2015 عة بعد عامالقطرية املوضو 
 

ال يبدو أن دجم املوارد املتادة يف املكاشب القطرية وقت صياغة إطار الربجمة القطرية، إن ثان من املجاري  أو و  -50
ق أو ماادر التمويل األخرى، يؤثر على املؤشر الذي مت حتليله بطريقة منهجية. وم جيد الفري التقينبرامج التعاون 

 قاليم وأدجام املكاشب القطرية املختلفة.ا متميرزة بني األأمناط  
 

ثرر قدرة ا أظهر مقارنة هذا املؤش  ر على مر الزمن أن املكاشب القطرية قد أص  بحت عموم  باإلض  افة إىل ذلك، شُ و  -51
وض         عوا  22ابلد   29على التخطيط الس         رتاشيجية شعبية املوارد وعلى شوجيهها. واختار الفريق إلجراء هذا التمرين، 

 اإلمجالية وشج  ري النتائج 24(.8و 7ن وبعده )الج  كال 2015القائمة قبل عام  23قطرية با  يغتها الج  كلية أطر برجمة
إىل أنه مت إدراز التقدم يف وض           شقديرا  أثرر واقعية للموارد الالزمة، ال س         يما يف املكاشب القطرية األص         غر 

قيا حتدد الالشينية والبحر الكاري . وثانت أفريا، ويف آس  يا واحمليط اهلادئ، وأوروبا وآس  يا الوس  طى، وأمريكا دجم  
 ا واقعية طيلة الفرتشني.أهداف  

  

                                                 
ثابو فريدي ينا فاسو وشجاد وشنزانيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وغابون وغامبيا و إثيوبيا وبنن وبورثأ( أفريقيا: ) البلدان هي:  22

مجهورية مولدوفا؛ ج( أوروبا الجرقية وآسيا الوسطى: بيالروس، و و)؛ وفييت نام الانيو  ب( آسيا واحمليط اهلادئ: أفغانستانو)؛ وليربيا وموزامبيق والنيجر
 .ونأ ولبنان واملغربشه( الجرق األدىن ومشال أفريقيا: )ووبليز؛  السلفادورو  سانتا لوسياو  بربادوسو  الالشينية والبحر الكاري : أوروغوايد( أمريكا و)

ا متت صياغته( ، قارن املؤشر املوارد الالزمة عند وض  إطار الربجمة القطرية )اإلطار ثم2015بالنسبة إىل أطر الربجمة القطرية اليت وضعت قبل عام   23
 وعند التسليم بعد انتهاء شنفيذ اإلطار )اإلطار ثما مت شنفيذه(.

باالختيار املقاود للبلدان باالستناد إىل وجود أطر برجمة قطرية بايغتها الجكلية القائمة قبل  8و 7شرشبط االختالفا  يف املؤشر املتوسط يف الجكلني   24
 وبعده. 2015عام 
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 املتوسط حبسب اإلقليم  -املؤشر على مر الزمن  :7الشكل 

  

 
 املتوسط حبسب دجم املكتب القطري )عدد املوظفني( -املؤشر على مر الزمن  :8الشكل 

 

( وأطر الربجمة 2018علوما  اليت مت مجعها من نظام معلوما  إدارة الربامج امليدانية )يف ديسمرب/ثانون األول املادر: من إعداد املؤلفني باالستناد إىل امل
 القطرية

 
على الرغم من التحس              ينا  اليت مت إدخاهلا على حتديد األهداف، ال يزال هناك شباين ملحو  بني األهداف و  -52

ار لك إىل أنه على الرغم من وجود اخلطوط التوجيهية اجلديدة إلطاملتعلرقة باملوارد والتس            ليم الفعلي. ويج            ري ذ
شية او الربجمة القطرية، فإن التوجيها  أو املنهجية أو الرقابة املتربعة يف حتديد أهداف واقعية لتعبية املوارد ليس           ت م

ة ولتعديلها لقطريا الس              تعراض أهداف شعبية املوارد اليت حتددها املكاشب اأو فعالة. وقد بذلت املنظمة جهود  
. ومت شوفري األدوا  والتوجيها  إىل املكاشب القطرية لتحديث أهداف شعبية املوارد اخلاص          ة باملج          اري  س          نوي ا

 واستعراضها. ولكن م يتم حتديث األهداف املعدرلة يف أطر الربجمة القطرية.
 

ليم قد يؤثر داف شعبية املوارد والقدرة على التسثما أشار العديد من امرليا  وموظفي املنظمة، فإن التباين بني أهو  -53
على الرقة بني املنظمة ونظرائها، ال سيما احلكوما ، مبا أنه يف الكرري من األديان ال يتم االرشقاء إىل مستوى 
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التوقعا  املطرودة. ولتجنب خطر فقدان املاداقية، ستحتاج أطر الربجمة القطرية إىل حتديد بعض السيناريوها  
 قعية باالستناد إىل مستويا  خمتلفة من التوقعا  وداال  الطوارئ.الوا

 
عالوة  على ذلك، ال يتم عادة  شس       جيل نفقا  الربامج العاملية واملبادرا  اإلقليمية على املس       توى القطري د  و  -54

ل املرال، يولو مت شنفيذها على هذا املس    توى. وميكن أن يرس    م ذلك ص    ورة مج    ورهة عن الوض      املايل. فعلى س    ب
دوالر أمريكي يف دني ثانت  ماليني 1.7بلغت قيمة التسليم املسجرلة يف مجهورية الو الدميقراطية الجعبية دوايل 

 دوالر أمريكي. ماليني 5قيمة التسليم الفعلي، مبا يجمل الربامج العاملية واملبادرا  اإلقليمية، دوايل 
 
 الرصد والتقييم 2-2-2
 

صتتتتتتتتتتد المستتتتتتتتتتاهمة على مستتتتتتتتتتتوى النواتج )النواتج القطرية إلطار البرمجة القطرية( بطريقة ال يجري ر  -6النتيجة 
عيق جمع ما يممنهجية. وال ترتبط مؤشتتتتتترات إطار البرمجة القطرية عامة  بمؤشتتتتتترات البرامج/المشتتتتتتاريع الميدانية، 

محرز على مستتتتتتوى التقدم ال البيانات بطريقة فعالة. وال يتم استتتتتتخدام إطار البرمجة القطرية بصتتتتتورة منهجية لتتبع
 النتائج المحققة ولتكييف البرنامج بناء على ذلك.

 
مررل يف شوفري ا يتا مزدوج  شج              ري اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية إىل أن الرص              د واإلبال  ميلكان هدف   -55

نظمة نظامني جودة. ومتلك املاملعلوما  بجأن التقدم احملرز وإدخال التعديال  دسب احلاجة لتحقيق النتائج املن
لرص    د النتائج واإلبال  عنها، ومها: نظام معلوما  إدارة الربامج امليدانية، للرص    د على مس    توى املج    روع؛ ونظام 
التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير التنفيذ ودعم التقييم، للرصد واإلبال  على ضوء اإلط ار االسرتاشيج ي. باإلضافة 

ية. توق  أن شقوم امرليا  املنظمة بتتب  التقدم احملرز واإلبال  عنه يف التقارير القطرية الس           نو إىل ذلك، فإنه من امل
وأش    ار عدد من املمرليا  إىل أن التقرير الس    نوي، با    يغته الج    كلية وهيكله احلاليني، يرثرز با    ورة خاص    ة على 

ا ملجارثته جد   ااملنظمة، ولكنه ليأ مناسب  اإلبال  عن األنجطة والنتائج وهو موجره حنو رف  التقارير على مستوى 
 م  النظراء الوطنيني.

 
 (دول ش   رق البحر الكاري  وغواشيماال وقريغيزس   تان وما   ر وهندوراسالدظت بعض شقييما  الربامج القطرية )و  -56

 أنه ال يتم شعقرب التقدم احملرز بج              كل مالئم أو منهجي، وددد  داال  عديدة شتس              م بقلرة االشس              اق 
 مؤش      را  رص      د املج      اري  امليدانية ومؤش      را  إطار الربجمة القطرية. ويف دالة الكامريون، م يتم شتب  التقدم بني

 احملرز على الرغم من أن إطار الربجمة القطرية شرافق م  خطة للرصد ومافوفة للنتائج.
 

لالة، يف غياب ة بإجراء الرصد ذي االاعوبا  املجار إليها يف شقييما  الربامج القطرية واملتعلرق إددىمترلت و  -57
مسارا  حمددة بوضوح شفال بني "خمرجا " إطار الربجمة القطرية ونتائج هذا األخري املعلن عنها. ويف هذا 

 الربامج القطرية إىل املؤشرا  غري الواقعية اليت مت اختيارها لرصد التقدم أطر اخلاوص، أشار  بعض شقييما 
 واألهداف األساسية ذا  الالة. احملرز وإىل غياب البيانا 
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من هذه األطر شضمنوا مؤشرا  شقيأ  12أن  2015ا للربجمة القطرية مت وضعهم بعد عام إطار   55بنير استعراض و  -58
منها افتقروا إىل البيانا  أو األهداف األساسية. وأشار  بعض امرليا  املنظمة  42األنجطة وليأ النتائج وأن 

املهارا   نم يود أمام قياس النتائج واستخدام املعلوما  لان  القرارا  متررلت يف مزيجإىل أن واددة من الق
 والقدرا  اليت يتمت  هبا املكتب القطري لتنفيذ إطار الربجمة القطرية بطريقة مالئمة وشتب  التقدم احملرز فيه.

 
 الشراكات 2-2-3
 

ق اون مع الكيانات الحكومية. وال يزال هنا  تحديات تتعلّ يتم عادة  تصميم أطر البرمجة القطرية بالتع -7النتيجة 
 بتوسيع نطاق الشركاء المعنيين واعتبارهم شركاء في تحقيق النتائج.

 
شوفرر اخلطوط التوجيهي  ة إلط  ار الربجم  ة القطري  ة شوجيه  ا  للعم  ل م  احلكوم  ة وص               انعي القرارا  اآلخرين على  -59

كيفية غذية. ولكن يتم شوفري القليل من التوجيها  والدعم يف ما يتعلرق بمواض              ي  متعددة، مرل شغرير املنا  والت
العمل م  هذه املؤس         س         ا  وإدارة الج         راثا  معها خارج نطاق املوافقة على إطار الربجمة القطرية، أي خالل 

 عملية شنفيذ هذا اإلطار.
 

ا فيه الكفاية جمة القطرية م شكن ش     املة مباس     تنتجت  انية شقييما  للربامج القطرية أن عملية ص     ياغة إطار الرب و  -60
)مبا يف ذلك بعض الوزارا  احلكومية( وانطو  على فرص ض              ائعة لبناء ش              راثا  أقوى على املس              تويا  
االس       رتاشيجية. وثان من املمكن إش       راك املزيد من الج       رثاء يف ص       ياغة إطار الربجمة القطرية بغية شوس       ي  نطاق 

ت ال بد من استجارة املاحنني بجكل أفضل لتعبية املوارد بفعالية أثرب. ثذلك، الدظالتحليل وشنوي  املنظورا ؛ و 
 خرى ومنظما  اجملتم  املدين ميكن أن يس           اعد األألمم املتحدة اشقييما  الربامج القطرية أن إش           راك وثاال  

 على إطالق دوار بجأن السياسا  واستكجاف فرص بناء الجراثا .
 

ذثر موظفو املكتب اإلقليمي وامرليا  املنظمة ثالثة حتديا  شؤثر على ص    ياغة إطار  ة.الشتتتراكات مع الحكوم -61
، إن والية منظمة األغذية والزراعة أوس    يف معظم احلاال  من والية الربجمة القطرية وشنفيذه يف هذا الا  دد. أوال  

 د الوطني  ة ب  االلتزام  ا  امل  الي  ة من املوار  ا، شق  مس              ؤولي  ا  التخطيط واخت  اذ القرارا  املتعلرق  ةث  اني    و وزارة الزراع  ة. 
عطى ا، شُ ثالر  و )أو موارد املس             اعدة اإلمنائية اخلاض             عة للحكومة( على عاشق وزارا  أو وثاال  ختطيط أخرى. 

  االوالية املتعلرقة مبواض  ي  من قبيل شغرير املنا  أو إدارة املوارد الطبيعية أو التنمية الريفية، جملموعة واس  عة من الوزار 
 ويف بعض احل   اال  ملكت   ب الرئيأ أو رئيأ الوزراء. وميكن أن يكون غي   اب اآللي   ا  ل   دعم اال راط املنتظم 
م  الج    رثاء )أي خارج نطاق املوافقة على إطار الربجمة القطرية( قد عرقل مج    ارثة هؤالء على حنو أثرب يف شنفيذ 

 إطار الربجمة القطرية.
 

خطة ، ثج    ف األمني العام لألمم املتحدة عن 2017يف عام  متحدة اإلنمائية.الشتتتراكات مع منظومة األمم ال -62
 ال يتلا ههذ خطة العملس     تند شبإص     الح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املس     توى القطري. و  ةخاص      عمل
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، ملس        اعدة، إىل أهداف التنمية املس        تدامة، وإعالين باريأ وأثرا بج        أن فعالية ا2018عام يف زال قيد التطوير ش
 ا على املستوى القطري.ا واشساق  والنداء من أجل جعل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية أثرر شنسيق  

 
: الروابط مبنظومة األمم املتحدة( لتقوم 2ا )امللحق ختا            ص اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية ملحق  ثما  -63

عة داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، م  الرتثيز على املكاشب القطرية بوص              ف مكانة منظمة األغذية والزرا
التزام املنظمة يف عمليا  إطار عمل األمم املتحدة للمس           اعدة اإلمنائية وشنفيذه. وشض           منت معظم أطر الربجمة 

 نا لعمل منظمة األغذية والزراعة يف فريق األمم املتحدة القطري. ولكا حمدود  القطرية اليت مت اس       تعراض       ها وص       ف  
 ا يف ذلك: للتعاون م  وثاال  أخرى، مبا مفاال  وجد الفريق يف بعض التقارير السنوية ملمرليا  املنظمة وصف  

 
  ،)يف بنغالديش، ديث وضعت منظمة األغذية والزراعة، وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف

لعالية دة من أجل الوقاية من األمراض اة الوادحا لتفعيل هُنج الاا اسرتاشيجي  ومنظمة الاحة العاملية إطار  
 ودلقا  العمل واجلهود التعاونية. الرائدةالتأثري ومكافحتها، م  التجارك يف دعم املجاري  

  يف ثينيا، ديث دعمت منظمة األغذية والزراعة عناصر الزراعة املراعية للتغذية وسالمة األغذية يف دليل و
 اليونيسيف بجأن التغذية التكميلية.

  ية ا جديدة لتجريب خطط القسائم التغذو ج   جنوب السودان، ديث أطلقت منظمة األغذية والزراعة هنُ يفو
 بالجراثة م  املنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي هبدف شقدمي جمموعة 

 من املستلزما  لالستجابة السريعة.
 

ي بني منظمة األغذية والزراعة، والا              ندوق الدويل للتنمية الزراعية، ثان التعاون القائم على املس              توى القطر و  -64
ة على مستوى ا باورة أساسيا يف العديد من التقييما  على الرغم من أنه ثان سائد  وبرنامج األغذية العاملي جلي  

 زام الربناجمي لتاملج       اري  ومن خالل شبادل املعارف واملج       اورا . وم جيد الفريق س       وى القليل من األمرلة على اال
م  الا        ندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. ووق  الفريق ثذلك على أمرلة واعدة على التعاون 
بني برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة يف عملية لا          ياغة الربامج هتدف إىل وض            هدف التنمية 

 الضوء على العديد من األمرلة. 3براجمهما القطرية. ويسلرط اإلطار  يف موق  اسرتاشيجي داخل 2املستدامة 
 

 التعاون بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي يف جمال الربجمة القطرية :3اإلطار 
 :عت قشارثت منظمة األغذية والزراعة يف متويل االستعراض االسرتاشيجي الوطين للقضاء على اجلوع. وو  أفغانستان

 باألمن الغذائي والتغذية. ةأفغانستان املتعلرق خلطة عملا لدعم إنجاء أمانة الوثالتان اشفاق  
 :شعترب و يقوم فريق دعم فين بتوفري الدعم لعملية االستعراض االسرتاشيجي الوطين للقضاء على اجلوع،  كمبوديا

غذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، من سعى ثل من منظمة األش. و منظمة األغذية والزراعة جزء ا من أمانتها
 .2023-2019لفرتة لخالل هذا االستعراض، إىل مواءمة براجمهما م  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
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 :شعمل منظمة األغذية والزراعة م  برنامج األغذية العاملي على االستعراض االسرتاشيجي الوطين  كوت ديفوار
واملقاصد واملؤشرا   2جلوع، وعلى حتسني الرصد واإلبال  يف ما يتعلرق هبدف التنمية املستدامة للقضاء على ا
 ذا  الالة به.

 شارثت منظمة األغذية والزراعة يف شيسري ومتويل االستعراض االسرتاشيجي الوطين للقضاء على اجلوع. ثما غامبيا :
 اخلاصة باالستعراض إىل جانب برنامج األغذية العاملي.أهنا شجارك يف اجمللأ االستجاري وشؤدي دور األمانة 

 2015املادر: من إعداد املؤلفني باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها من أطر الربجمة القطرية اليت وضعت بعد عام 
 
 القطرية البرمجة إطار من البرنامجية الجدوى 2-3
 

  النتائج يف إطار الربجمة القطرية من ديث جدواها يف حتقيقيس   تكج   ف هذا القس   م جوانب اإلدارة املس   تندة إىل -65
 الغرض املزدوج منه  ا؛ وشعزيز اإلدارة املس              تن  دة إىل النت  ائج على املس              تويني القطري )مواءم  ة الربن  امج املي  داين 

السرتاشيج ي(.  ا م  األولويا  الوطنية( والعاملي )مواءمة النتائج على املستوى القطري م  النتائج احملددة يف اإلط ار
 ثما أنه يس     تعرض التقدم احملرز يف شعزيز املس     اواة بني اجلنس     ني واملس     امها  يف حتقيق أهداف التنمية املس     تدامة 

 من خالل أطر الربجمة القطرية.
 
 اإلدارة المستندة إلى النتائج 2-3-1
 

تي تشرح  عادة  إلى نظرية التغيير ال على المستوى القطري، تفتقر أطر البرمجة القطرية وإطار نتائجها -8النتيجة 
كيف سيساهم البرنامج القطري في تحقيق األولويات الوطنية. وعلى مستوى المنظمة، تحّسنت عملية وضع أطر 
البرمجة القطرية في ما يتعّلق بتواؤمها مع اإلطتار االستراتيجتي وتم الحرص على تحقيق االتساق على مستوى 

 المخرجات. 
ال المخرجات لقياس األداء وتحديد األهداف إلى اإلدارة المستندة إلى النتائج على المستوى وال يفضي استعم

 القطري.
 

، األولويا  احلكومية والنواشج القطرية )إن شوافر ( 9شجمل سلسلة نتائج إطار الربجمة القطرية املبيرنة يف الجكل  -66
مجاري   افظةداملنظمة. ثما شرشبط الربامج امليدانية، أي واملخرجا  القطرية؛ وشرشبط هذه األخرية مبؤشر خمرجا  

املنظمة على املستوى القطري واليت شساهم يف النواشج القطرية إلطار الربجمة القطرية )إذا حتدد (، مبخرجا  
 املنظمة ومبخرجا  إطار الربجمة القطرية.
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 سلسلة نتائج إطار الربجمة القطرية :9الشكل 

 
 قبل املؤلفنيمن  املادر: وضعت

 
يُعرض أساس نظام اإلدارة املستندة إىل النتائج على املستوى القطري يف إطار الربجمة القطرية، ال سيما يف القسم و  -67

 )مافوفة النتائج(. 1الراين منه )مسامهة منظمة األغذية والزراعة والنتائج املنجودة(، ويف امللحق 
 

ا. وإذا افتقر إطار تياري  ا اخار الربجمة القطرية على أن حتديد النواشج القطرية أمر  شنص اخلطوط التوجيهية احلالية إلطو  -68
 اا عائم  ا ميداني  هناك ادتمال يف أن يولرد برناجم   25ا واليت ميكن حتقيقها،ا جيد  الربجمة القطرية للنواشج احملددة حتديد  

على مستوى  . ويتم عادة  حتديد أولويا  احلكومةمن غري نقطة مرجعية إلدارشه على أساس النتائج اليت مت حتقيقها
 أعلى ويكون نطاقها أوس ، وبالتايل ال ميكن استخدامها ثنقطة مرجعية أساسية يف إدارة برنامج املنظمة.

 
اليت مت استعراضها قد ددد  نواشج قطرية  2015الدل الفريق أن أغلبية أطر الربجمة القطرية املوضوعة بعد عام و  -69

على مستوى هذه النواشج. ثذلك ليأ من الواضح ما إذا ثانت أطر الربجمة القطرية  مؤشرا أن شجمل من غري 
 شؤيدها نظريا  التغيري لتبيان ثيف سيولرد برنامج املنظمة نتائج شساهم يف املقابل يف حتقيق أولويا  احلكومة.

 
طة خل املنظمة على املستوى القطري م  يتمررل هدف آخر ألطر الربجمة القطرية يف احلرص على اشساق عمو  -70

للبلدان األعضاء ثما هو معربر عنه يف اإلطار االسرتاشيجي للمنظمة )النتائج املؤسسية(. ويعد هدف العمل العاملية 
                                                 

 اشج من خالل اجلهود املجرتثة اليت شبذهلا منظمة األغذية والزراعة وشرثائها، مبن فيهم احلكومة.ميكن حتقيق هذه النو   25
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مؤشر إطار الربجمة القطرية ومؤشر خمرجا  املنظمة، عنار التخطيط والرصد واإلبال  الرئيسي يف إطار الربجمة 
لتقييم( ا )نظام التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير التنفيذ ودعم اا مؤسسي  ذا املنظور. ومتلك املنظمة نظام  القطرية من ه

 ميكرن املكاشب القطرية من شسجيل النتائج املخطط هلا ثل سنتني وشقدمي التقارير بجأن املخرجا  ثل سنة.
 

على ض              وء هدف  2019-2018لفرتة لملخطط هلا وا 2017-2016لفرتة لقارن الفريق املخرجا  املبلرغ عنها و  -71
 2015اليت متلك إطار برجمة قطرية وِض  بعد عام  55ال               الدولمجي  خمرجا  إطار الربجمة القطرية. ولودل أن 

قد احنرفت عن أهداف مؤش       ر إطار الربجمة القطرية املتفق عليها من خالل اعتماد خمرجا  جديدة ورف  التقارير 
. ويرد التحليل املتعلرق جبمي  10من املخرجا . وشظهر بعض األمرلة على ذلك يف الج   كل على ض   وء عدد أقل 

 .6يف املرفق  2015البلدان اليت متلك إطار برجمة قطرية وِض  بعد عام 
 

 أمرلة على عدم االشساق بني إطار الربجمة القطرية وخمرجا  املنظمة: إثيوبيا وأوروغواي :10الشكل 

رية طد املؤلفني باالستناد إىل املعلوما  اليت مت مجعها من نظام التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير التنفيذ ودعم التقييم وأطر الربجمة القاملادر: من إعدا
 .2015املوضوعة بعد عام 

 
 الذي وضعه مكتب املفتش العام بجأن شنفيذ اإلطار االسرتاشيجي للمنظمة يف 2016قام التقرير الجامل لسنة و  -72

بادرا  واملعوقا  اليت حتد من االشساق بني الربامج االسرتاشيجية وامل اجلذريةاملكاشب القطرية، بتحليل األسباب 
واملتعلرق  10اإلقليمية وإطار الربجمة القطرية. ويتماشى حتليل مكتب املفتش العام م  حتليل الفريق الوارد يف الجكل 

تنفيذ ة احملددة واملسجرلة يف نظام التخطيط الرباجمي وإعداد شقارير البأوجه التباين بني خمرجا  املكاشب القطري
 ودعم التقييم، وخمرجا  إطار الربجمة القطرية.

 
شكجف أوجه عدم االشساق هذه عن بعض املجاثل املتعلرقة بتحديد األهداف باالستناد إىل املخرجا . فيعترب و  -73

داف الربنامج والنتائج املنج  ودة يف األجل املتوس  ط وشج  رح األس  اس إطار الربجمة القطرية أداة حتدد بج  كل عام أه
من نادية أخرى، و  عن االس    رتاشيجية لتحقيقها. املنطقي والنظرية اليت شس    تند إليها هذه األهداف والنتائج فض    ال  

، سيكون هناك التايلبو متلك املجاري  واألنجطة اليت يتألف منها الربنامج امليداين، ماادر ومرادل شنفيذ خمتلفة. 
 ا حمدد   اأوجه عدم اشس          اق إذا ما اعُترب إطار الربجمة القطرية ثمجموعة من املج          اري  واألنج          طة اليت شنتج عدد  

من املخرجا . وال شقورض هذه األدلة جودة أو أمهية النتائج اليت اققها املكتب القطري والعمل الذي ينجزه؛ 
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ف على مس  توى املخرجا  يف ما  فوفة نتائج إطار الربجمة القطرية، بل شطرح التس  اؤال  دول أمهية جعل األهدا
 احملررك الرئيسي لإلدارة املستندة إىل النتائج على املستوى القطري.

 
 إدما  أهداف التنمية المستدامة 2-3-2
 

ة لمنظمة يا إدما  أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكذلك في البرمجة القطر يجري حالي   -9النتيجة 
 األغذية والزراعة. وينبغي أن تولي أطر البرمجة القطرية المستقبلية االنتباه لهذا الجانب.

 
جتسرد أهداف التنمية املستدامة االلتزاما  العاملية اليت سيتم الوفاء هبا من خالل إجراءا  شتخذ على املستوى  -74

. وشنطبق هذه األهداف على مجي  البلدان، وشنجم 2030ام الوطين عرب حتديد إجنازا  شقدميرة يف جمال التنمية لع
بأهداف التنمية  اعن عملية شنطلق من القاعدة إىل القمة، وشعاجل القضايا اإلمنائية األساسية. وجيري األخذ شدرجيي  

 ا.هب ا من خالل اعتماد املقاصد واملؤشرا  اخلاصةاملستدامة يف برامج/خطط التنمية الوطنية، واال ذلك جزئي  
 

، شوجيها  بجكل أعمق بجأن إدراج 2017شقدم اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية منذ أبريل/نيسان و  -75
أهداف التنمية املستدامة على مستوى املخرجا  القطرية، وقد أدجمت األهداف االسرتاشيجية املنقحة للمنظمة 

 26التنمية املستدامة. مقاصد ومؤشرا  خمتارة من أهداف 2018ا من عام اعتبار  
 

ا على املس            توى العاملي يف ما يتعلرق بأهداف التنمية املس            تدامة. فهي وثالة راعية ا قوي  متلك املنظمة شفويض              و  -76
، وهي مس  ؤولة عن جتمي  البيانا  من البلدان 27ا من مؤش  را  أهداف التنمية املس  تدامةوعج  رين مؤش  ر   إلددى

 25م  البيانا  يف الوقت نفس   ه. ويس   اهم عمل املنظمة بطريقة مباش   رة يف عن دعم القدرا  الوطنية جلثذلك و 
 ا ألهداف التنمية املس  تدامة ويقدم ثذلك مس  امها  غري مباش  رة يف مؤش  را  عديدة أخرى. وشرشبط س  بعة مؤش  ر  

( 15و 14و 13و 12و 6و 2و 1من أهداف التنمية املس     تدامة مباش     رة  بالزراعة وإدارة املوارد الطبيعية )األهداف 
 (.17و 8و 7و 5فيما شتم معاجلة أربعة أهداف أخرى على أهنا مجرتثة بني القطاعا  )األهداف 

 
 يُعد اس          تحداث اخلطط الوطنية لتحديد مقاص          د أهداف التنمية املس          تدامة وشنفيذها، عملية وطنية ال ميكن و  -77

ان قد أخذ بأهداف التنمية املس    تدامة، أن يقوم أي طرف خارجي بفرض    ها. وعلى الرغم من أن العديد من البلد
. وقد التزمت بعض البلدان بإجراء اس          تعراض          ا  طوعية االعتمادال يزال العديد من البلدان األخرى يف مردلة 

 ينبغي أن شس              تن  د يف احل  ال  ة املرلى إىل شقييم  ا  التق  دم احملرز يف حتقيق أه  داف التنمي  ة املس              ت  دام  ة.  28وطني  ة
نظمة األغذية والزراعة يف وض     مالئم يس   مح هلا بدعم مرل هذه املمارس   ا ، ال س   يما وإن الوثاال  من قبيل م

شلك املرشبطة بالنواشج ذا  الا     لة بأهداف التنمية املس     تدامة والواردة يف أطر الربجمة القطرية. وميكن أن شس     تفيد 
 املماثلة.ا من املعلوما  والتحليال  اليت ُيضطل  هبا أثناء االستعراضا  هذه األطر أيض  

 
                                                 

 )ms278a.pdf-http://www.fao.org/3/a( 2019-2018لفرتة لبرنامج العمل وامليزانية   26

27  )i6919a.pdf-http://www.fao.org/3/aFAO and the SDGs, 2017 ( 

 28 ent.un.org/hlpf/nationalreviewshttps://sustainabledevelopm 

http://www.fao.org/3/a-ms278a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919a.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/nationalreviews
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/nationalreviews
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 إدما  القضايا الجنسانية 2-3-3
 

كان إدما  البعد الجنساني في أطر البرمجة القطرية من خالل التقييمات القطرية للمساواة بين   -10النتيجة 
 ا من حيث التوقيت والجودة على السواء.الجنسين متفاوت  

 
لسياسة املنظمة املتعلرقة  ملساواة بني اجلنسني. وامتراال  شقرر اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة القطرية بأمهية شعميم ا -78

باملساواة بني اجلنسني، شُِعدر املكاشب القطرية التقييما  القطرية للمساواة بني اجلنسني من أجل حتليل األبعاد 
ر إىل حتديد ياجلنسانية وأوجه عدم املساواة القائمة والتحديا  يف القطاعا  الزراعية والريفية. وهتدف هذه التقار 

 ا يف معاجلة القضايا اجلنسانية.اجملاال  اليت ميكن أن شؤدي فيها منظمة األغذية والزراعة وشرثائها دور  
 

يف املائة( وض     عوا  24ا )بلد   13. واض     طل  29ا للمس     اواة بني اجلنس     نيا قطري  شقييم   47أجر  املنظمة د  اليوم و  -79
ا أرمينيا وشرثيا وشج           اد وزامبيتقييم قطري للمس           اواة بني اجلنس           ني، وهم ب 2015ا للربجمة القطرية بعد عام إطار  

قييم القطري . وجاء التوزمبابوي والس          لفادور والا          ني وطاجيكس          تان وغابون ولبنان وليربيا وموزامبيق والنيجر
. فادور وغابونلأرمينيا وزامبيا والس    للمس    اواة بني اجلنس    ني قبل أطر الربجمة القطرية يف أربعة من هذه بلدان، هي 

ووض     ِ  التقييم القطري للمس     اواة بني اجلنس     ني وإطار الربجمة القطرية ومت إص     دارمها بفارق ش     هور قليلة يف س     تة 
 نس     ني . وجاء التقييم القطري للمس     اواة بني اجلشرثيا وشج     اد وطاجيكس     تان ولبنان وموزامبيق والنيجربلدان، هي 

 .زمبابوي والاني وليربيا، هي بعد إطار الربجمة القطرية يف ثالثة بلدان
 

 مت حتديد الس     ياس     ا  الوطنية املتعلرقة باملس     اواة بني اجلنس     ني واألطر التنظيمية األخرى ذا  الا     لة وشفا     يلها و  -80
 ياغةص     يف أطر الربجمة القطرية يف البلدان العج     رة اليت جر  فيها التقييما  القطرية للمس     اواة بني اجلنس     ني قبل 

  جلنس          نياا ما افتقر التحليل إىل املعلوما /البيانا  املا          نرفة حبس          ب ة أو أثناءه. ولكن غالب  هذه األطر األخري 
س       ترناء أرمينيا والس       لفادور ديث أُدرجت جمموعة ثبرية من البيانا  املا       نرفة حبس      ب إمن أجل دعم التقييم، ب

 نس         انية ظور مراع للقض         ايا اجليف حتليل الس         ياق. ويف أطر الربجمة القطرية العج         رة هذه، انعكأ من اجلنس         ني
يف اجملاال  ذا  األولوية إلطار الربجمة القطرية. ولكن ال يزال هناك جمال إلدخال التحس              ينا  يف ما يتعلرق 

 .اجلنسنيباملؤشرا  املانرفة حبسب 
 

 النس      بة ب ا أن القدرة على املس      توى القطري ال شزال متررل مج      كلةالدظت بعض شقييما  الربامج القطرية أيض        و  -81
بدأ   املس          اواة بينهما. ويف غواشيماال ونيكاراغوا مرال  هذه بني اجلنس          ني وشعميم  للمس          اواةإىل التعزيز الفعال 

ا  املس   اواة بني اجلنس   ني يف برناجمها بطريقة منهجية ولكنها شواجه التحديشعميم املنظمة باختاذ اخلطوا  إلدماج 
  سسا  العامة.يف شوفري الدعم الفين املنهجي إىل املؤ 

                                                 
 ا للمساواة بني اجلنسني فقط.ا قطري  شقييم   22شلقى الفريق   29
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 االستنتاجات والتوصيات -3
 
 االستنتاجات 3-1
 

: في السنوات القليلة األخيرة، أصلحت منظمة األغذية والزراعة البرمجة على المستوى القطري 1االستنتا  
باالستناد إلى التعلم التكّيفي المؤسسي. ولكن لم يحظ إطار البرمجة القطرية حتى اآلن بالدعم الكامل الذي 

تحقه من المنظمة بأسرها. فتملك هذه األخيرة المعارف والوسائل للحرص على قيام أولويات إطار البرمجة يس
 القطرية على أفضل المعارف الفنية والمتعّلقة بالسياق.

 
، أصلحت منظمة األغذية والزراعة الربجمة على املستوى القطري باالستناد إىل التعلم املاضيةيف السنوا  القليلة  -3

مول هذه العملية، شوجيها  وأدوا  إطار الربجمة القطرية اليت شتسم بالج منثجزء التكيرفي املؤسسي. وقد طورر ،  
ا إىل اإلجراءا  املنجودة. وهناك شوافق على أنه ودسن اإلعداد والوضوح؛ وم  ذلك، م شرتجم التوجيها  دائم  

 اإلطار. "ما قبل إطار الربجمة القطرية" ولتنفيذ هذا ميكن شوفري دعم فين وعملي أفضل لتحسني اإلعداد ملردلة
 
 بأنه ميكن أن شزيد املنظمة من الدعم الذي شقدمه وأن شتعاون  30أوصت التقييما  االسرتاشيجية األخريةو  -4

ياقا  سناد أطر الربجمة القطرية إىل التحليال  ذا  الالة للسإم  احلكوما  واجلها  الفاعلة احمللية للحرص على 
ائية( عرب ا يف مردلة أبكر )عندما شتم صياغة اخلطط اإلمنواحملرثا  اإلمنائية احمللية. وميكن أن شتدخل املنظمة أيض  

شقدمي اإلسهاما  يف التجخياا  الوطنية/املواضيعية أو االستعراضا  الطوعية أو التقييما  القطرية املوددة. 
 ة.ه األخرية يف وض  مالئم للمسامهة يف مرل هذه العمليوشض  القدرا  الفنية اليت شتمت  هبا املنظمة هذ

 
ا إىل العناص   ر املتعددة األوجه اليت شتألف منها أهداف التنمية املس   تدامة واإلجراءا  املتعددة التخا   ا   ا  نظر  و  -5

 ليل منهجي الالزمة إلجراء التغيريا  التحولية اليت شدعو إليها املنظمة، حتتاج ص              ياغة أطر الربجمة القطرية إىل حت
باملج     اورا   اجودة للس     ياق )وحتليل للنزاعا  عند احلاجة(. وينبغي أن شس     رتش     د أطر الربجمة القطرية أيض        وذو 

رة والج   املة وأن شرص   دها اهلياثل احلكومية املناس   بة عن ثرب. ومن املفرتض أن يس   مح ذلك للمنظمة بأن  امليس   ر
 كوما  وأصحاب املالحة احملليني.شربرت موقعها ثجريك شنموي اسرتاشيجي وموثوق للح

 
: ال يعد إطار البرمجة القطرية بعد أداة فعالة لتعبئة الموارد، والرصد، والرقابة. وهو يميل إلى فقدان 2االستنتا  

أهميته في مرحلة التنفيذ الفعلي بسبب قّلة األدوات والقدرات لدعم نهج برنامجي وبسبب التقدير غير الواقعي 
 للموارد.

 

                                                 
 .bd600e.pdf-/3/ahttp://www.fao.org( متاح على املوق : 3إن شقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف احلد من الفقر يف الريف )التوصية   30
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تطلب النهج الربناجمي الوارد يف مفهوم إطار الربجمة القطرية إدارة اسرتاشيجية للاياغة والتنفيذ وحتديد وضعية ي -6
احلرص على اشساق وسائل املنظمة )املوارد البجرية واملالية، والقدرا  الفنية والعملية( عن الربامج. وينطوي ذلك 

 طرية.وشعبيتها من أجل املسامهة يف حتقيق النواشج الق
 
يف دني ميكن أن يعربر رف  مس             توى أهداف شعبية املوارد عن التزام املنظمة بتحقيق أثر أثرب يف البلد، ميكن أن و  -7

 ا ماداقية املنظمة للخطر بسبب شوقعا  الجرثاء العالية.شعررض األهداف الطمودة جد  
 

نبغي طار االستراتيجي للمنظمة ولكن ال يزال ي: باتت أطر البرمجة القطرية متوائمة بصورة أفضل مع اإل3االستنتا  
ا لإلدارة المستندة إلى النتائج على المستوى القطري. ويتسم االهتمام بالنواتج القطرية إلطار ا متين  أن توفر أساس  

البرمجة القطرية وسلسلة النتائج المتكاملة التي تربط هذه النواتج صعودا  باألهداف الوطنية وأهداف التنمية 
وفر  ببرنامج المنظمة الميداني وأنشطتها األخرى األمر الذي يمستدامة والتي يدعمها تحليل دقيق للسياق، ونزوال  ال

إلدارة إطار البرمجة القطرية، بأهمية محورية بالنسبة إلى النهج البرنامجي الذي يتيح اإلدارة الفعالة  التحتيةالبنية 
 المستندة إلى النتائج.

 
يج          كل إطار الربجمة القطرية، على املس          توى التنظيمي، األداة اليت شس          مح بإجراء ختطيط فعال  من املتوق  أن -8

وبتحديد األولويا  من أجل حتقيق النتائج املؤسسية للمنظمة على املستوى القطري. ومت إيالء االنتباه د  اآلن 
 ب عن ذلك من نتائج متباينة، لض              مان اشس              اق خمرجا  إطار الربجمة القطرية م  خمرجا  املنظمة م  ما شرش

 يف دني أنه م يتم إيالء االهتمام الكايف للتخطيط االسرتاشيجي ولتحديد األولويا  على املستوى القطري.
 
ميكن أن شتطور أطر الربجمة القطرية خلدمة اإلدارة املس  تندة إىل النتائج على املس  توى القطري من خالل رس  وخها و  -9

ي شج          رح ثيف شس          اهم الربامج امليدانية واملخرجا  يف حتقيق النواشج القطرية، األمر الذ يف نظريا  التغيري اليت
 اسيساهم يف املقابل يف بلو  األهداف الوطنية وأهداف التنمية املستدامة. وينبغي أن شعكأ نظريا  التغيري أيض  

نسني واالستدامة رل املساواة بني اجلالنواشج اليت ميكن حتقيقها واليت شساهم يف بلو  األهداف األخرى للمنظمة، م
 البييية.

 
 التوصيات 3-2
 

ن عملية إطار البرمجة القطرية من خالل إيالء المزيد  -1التوصتتتتتتتتتية   يتعّين على منظمة األغذية والزراعة أن تحستتتتتتتتتّ
 من االهتمام لتحليل السياق، ومشاركة أصحاب المصلحة، والترتيبات الخاصة بالحوكمة.

 
 دة:اإلجراءا  املقرت 

 
   ينبغي إضفاء الطاب  الرمسي على فرق الدعم القطرية وشضمينها موظفني قد عملوا عن ثرب م  البلد أو

 ميلكون اخلربة ذا  الالة به.
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  يتعنير على فرق الدعم القطرية أن شقدم املساعدة يف حتليل السياق، أو شقييم االدتياجا ، أو إجراء و
 اشيجية هبدف شوفري أساس متني لتحديد األولويا  االسرتاشيجيةالدراسا  الوطنية ذا  الطبيعة االسرت 

 وشاميم الربنامج.
  ينبغي أن متلك أطر الربجمة القطرية جلنة شوجيهية شجمل امرلني عن احلكوما  ومنظمة األغذية والزراعة و

 والجرثاء الرئيسيني اآلخرين.
 

، قدرات واألدوات لتقدير الموارد التي يتم تعبئتهايتعّين على منظمة األغذية والزراعة أن تحّسن ال -2التوصية 
 وللرصد والتقييم.

 
 اإلجراءا  املقرتدة:

 
   ا.ا لتعبية املوارد وأساليب لضمان جودهت واضح  حتسني التوجيها  من أجل وض  أهداف معللة شعليال 
  إدراج خطط الرصد والتقييم يف أطر الربجمة القطرية.و 

 
مة أن تقوي أطر البرمجة القطرية بوصفها أداة فعالة لإلدارة المستندة إلى النتائج على يتعّين على المنظ -3التوصية 

 المستوى القطري.
 

 املقرتدة: اإلجراءا 
 

 حتديد النواشج اليت ميكن حتقيقها على املستوى القطري يف أطر الربجمة القطرية باالستناد إىل نظريا  التغيري 
 باألهداف الوطنية. الواضحة، م  ربط الربنامج امليداين

   ا عن املخرجا  ثنقطة مرجعية أساسية لقياس األداء وحتديد األهداف يف ما يتعلرقاستخدام النواشج عوض 
 بأطر الربجمة القطرية.

  احلرص على إنتاج التقييما  القطرية للمساواة بني اجلنسني واستخدامها يف الوقت املناسب يف أطر الربجمة
 القطرية.

 
 :( هلذا التجمي  على املوق  اإللكرتوين ملكتب التقييما على التقرير الكامل )مبا يف ذلك املرفق ميكن االطالع

http://www.fao.org/evaluation/ar/ 
 

 المرفقاتقائمة 
 

 قائمة الوثائق اليت مت الرجوع إليها -1 املرفق
 شخاص الذين أجريت معهم مقابال قائمة األ -2املرفق 
 الدراسة االستقاائية ملمرليا  املنظمة -االستبيان -3املرفق 

http://www.fao.org/evaluation/ar/
http://www.fao.org/evaluation/ar/
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 (2015استعراض وثائق أطر الربجمة القطرية )املوضوعة بعد عام  -4املرفق 
 حتليل شقدير املوارد -5املرفق 
 اشساق التقارير املتعلرقة بإطار الربجمة القطرية -6املرفق 


