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 من ادةالتجميعي بشأأأأأن الدروس املسأأأأتف عن تقديرها لعمل التقرير( تعرب إدارة منظمة األغذية والزراعة )املنظمة -1
ختللها  زمنيةفرتة  ى. وتقّر اإلدارة بالتحدي الذي واجهته أثناء إعداد هذا التقرير إذ غطّ نهجهول تطبيق إطار الربجمة القطرية

اليت  جمة القطريةطر الرب أن خالل اخلطوط التوجيهية لصأأأأأأأأأأأأياغة إدخال تغيري كبري على هنج صأأأأأأأأأأأأياغة أطر الربجمة القطرية، م
 .2015عام  ختص مرحلة ما بعد

 
طرية مل حيظ ويشأأأأري مكتت التقيي  إىل أن رإطار الربجمة الق بالتوصأأأأيات الواردة ت التقرير. ترحيبها اإلدارة بديوت -2

جمة القطرية، من الرب  أطر ن على املنظمة أن تعزز عمليةبعد بالدع  الكامل الذي يستحقه من املنظمة بأسرهار ويوصي ربأ
ا على روح اإلدارة موافقته علناملصأأأألحة وترتيبات اةوكمةر. وتخالل زيادة االهتمام بتحليل السأأأأياش ومشأأأأاركة أصأأأأحاب 

 عملية صأأأأأأياغة ت املنظمة بأكملهاالقطرية إىل مشأأأأأأاركة  هذه التوصأأأأأأية. ففي الواقع، تدعو اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة
. وفيما تقر القطري وبناء على طلت ممثل املنظمة، من خالل فريق الدع  قتضأأأأأأأأأأأأأأىكلها، حبسأأأأأأأأأأأأأأت امل  لربجمة القطريةأطر ا

اء حى العملي وخاصأأأأأأأة ت سأأأأأأأياش إ أأأأأأأفمن امله  اةفاظ على املن ،ال لتعزيز دور فرش الدع  القطريجمك أن هنااإلدارة ب
 رمسي على هذه الفرش.طابع 

 
ويقرتح مكتت التقيي  أن على فرش الدع  القطرية رأن تسأأأأأأأأأأأاعد ت  ليل السأأأأأأأأأأأياش وتقيي  االحتياجات، أو ت  -3

الدراسأأأأأأأأأات ذات الطبيعة االسأأأأأأأأأرتاتيجية اليت تقودها البلدان، لدت توفري أسأأأأأأأأأاس مت  لرتتيت األولويات االسأأأأأأأأأرتاتيجية 
لكن بغية جتنت و  أن يسأأأأأاعد ت اإلجراءات املقرتحةع  القطري وتصأأأأأمي  الربامج.ر وتوافق اإلدارة على أزه فوز لفريق الد

سأأأأأأأأت ما تنص عليه اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية، يرنصأأأأأأأأي الفريق املعجم بصأأأأأأأأياغة أطر الربجمة ، وحبتكرار اجلهود
بل اةكومة والبند من ق القطرية باسأأتخدام عيع  اليل السأأياقات القطرية املتاحة ) ا ت ذلد الدراسأأات اليت د إعدادها

الدويل واملؤسأسأات املالية األخرى، واجلامعات واملنظمات غري اةكومية ووكاالت األم  املتحدة والتحليل القطري املشأرتك 
 لألم  املتحدة(.

 
 ت اإلدارة بالتوصأأأأأأية اليت تقضأأأأأأي بجزشأأأأأأاء جلنة توجيهية ألطر الربجمة القطرية تتألة من ممثل  عن اةكومةوترحّ  -4

ترتيبات   أأأأأأأأأأأأعإىل و  القطرية الربجمة ألطر وتدعو اخلطوط التوجيهيةومنظمة األغذية والزراعة وشأأأأأأأأأأأأركاء رئيسأأأأأأأأأأأأي   خرين. 
 ممثل مع شأأأأأرتاكباال ،لحكومةل يعود أزه اإلدارة وتعترب. عنها واإلبالغ القطرية الربجمة أطر تنفيذمؤسأأأأأسأأأأأية من أجل رصأأأأأد 

 .التدابري تلد إرساء كيفية   ديد ،املنظمة
 
لالسأأأتنتال الذي يفيد أن عملية  ديد االشأأأرتاطات املرجعية للموارد قد  سأأأن  مع وتعرب اإلدارة عن تقديرها  -5

اقرتح مكتت التقيي  و  الوق ، ويوافق على أن هناك جمال بعد لتحس  تقديرات املوارد من أجل تنفيذ أطر الربجمة القطرية.
ى  رورة بناء القدرات وتوافق اإلدارة علعبئة املوارد والرصد والتقيي ر. وات لتقدير تبأن تقوم املنظمة بتعزيز رالقدرات واألد

  من أجل  س  أهدات تعبئة املوارد، وعلى تعزيز األدوات لرصد أطر الربجمة القطرية.
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بأأأأأأأأأأأأأأأأر ديد قرير وأوصأأى الت ،ة القطرية مع اإلطار االسأأرتاتيجين اتسأأاش أطر الربجموأشأأار مكتت التقيي  إىل  سأأّ  -6
زتائج قابلة للتحقيق على املسأأأأأأأأأأأأتوى القطري ت ما خص أطر الربجمة القطرية، وذلد باالسأأأأأأأأأأأأتناد إىل زظريات تغيري  ددة 

توى القطري، ت اإلدارة بضرورة  س  زظريات التغيري على املسبو وح، تربط الربزامج امليداين باألهدات الوطنية.ر وترحّ 
اعدة تلد اليت حددهتا اةكومة وإطار عمل األم  املتحدة للمسأأأ فوشبجدرال زتائج إ أأأافية التوصأأأية  ولكنها ال توافق على

 اإلمنائية، وتلد املنصوص عليها ت إطار النتائج اخلاص  نظمة األغذية والزراعة.
 
اسأأتخدام النواتج بدالم من املخرجات كنقطة مرجعية رئيسأأية ت قياس األداء و ديد أهدات ويوصأأي التقرير بأأأأأأأأأأأأأأأأر -7

 ال توافق اإلدارة على هذه التوصية ألن املنظمة ال تتحمل املسؤولية الكاملة عن  قيق النواتج.و أطر الربجمة القطريةر. 
 
  ت أطر ت للتقيي  القطري للمساواة ب  اجلنسويوصي التقرير بأأأأأأأ ر مان اإلزتال واالستخدام ت الوق  املناس -8

ألداة االربجمة القطريةر. توافق اإلدارة على التوصأأأأأأأأأأأأأأية، وقد د التأكيد عليها ت اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية وت 
 املتعلقة بتعمي  املساواة ب  اجلنس  ت صياغة أطر الربجمة القطرية.
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 اإلدارة ردمصفوفة 
 إطار البرمجة القطرية نفيذت منوس المستفادة استجابة اإلدارة لتجميع الدر 

 توصية التقييم 

 استجابة اإلدارة
ياً مقبولة جزئ أو ،مقبولة

 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحاجة إلى المزيد 

من التمويل 
 أو ال( )نعم

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

يتعّين على منظمة األغذية : 1التوصية 
والزراعة أن تحّسن عملية إطار البرمجة 

 القطرية من خالل إيالء المزيد 
من االهتمام لتحليل السياق، ومشاركة 
أصحاب المصلحة، والترتيبات الخاصة 

 بالحوكمة.

توافق اإلدارة على أمهية إجراء/عع  اليل السأأأأأياقات ذات الصأأأأألة أثناء عملية صأأأأأياغة  تّمت الموافقة عليها.
من  2اليت هي من االشأأأأأأأرتاطات املنصأأأأأأأوص عليها    اخلطوة و إطار الربجمة القطرية، 

 اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية. 
طر اغة أصأأأأأأأأأأأأأأي وتوافق اإلدارة على  أأأأأأأأأأأأأأرورة تعزيز دور فرش الدع  القطرية طوال عملية

شكيل لدى ت عمليهنج الربجمة القطرية بأسرها، ولكنها تشدد على أمهية اةفاظ على 
يأأأة وتعترب اإلدارة أن الرتكيبأأأة النهأأأائيأأأة لفرش الأأأدع  القطر فريق الأأأدع  القطري الرمسي. 

فت أن تبقى رهن تقدير ممثلي املنظمة، وفقام ألولويات البلدان ومتاشأأأأأأيما مع توجيهات 
 جمة القطرية، بدع  من قائد الربزامج اإلقليمي. إطار الرب 
أن اخلطوط التوجيهية ألطر الربجمة القطرية تشأأأأأأأأأأأأأأأجع ممثلي املنظمة  اإلدارة علىوتؤكد 

رة أن وتعترب اإلداتوجيهيأأأة إذا طلبأأأ  اةكومأأأة ذلأأأد.  على أن يكوزوا جزءام من جلنأأأة
 .ذلد فت أن يظل رهن تقدير اةكومة املضيفة واملمثل القطري

مكتت االسرتاتيجية 
والتخطيط وإدارة 

 املوارد

يوزيو/حزيران 
2018 

 ال
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 توصية التقييم 

 استجابة اإلدارة
ياً مقبولة جزئ أو ،مقبولة

 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحاجة إلى المزيد 

من التمويل 
 أو ال( )نعم

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

يتعّين على منظمة األغذية : 2التوصية 
والزراعة أن تحّسن القدرات واألدوات 

لتقدير الموارد التي يتم تعبئتها، 
 والتقييم. وللرصد

ر مزيد من التوجيهات وبناء القدرات لتحسأأأأأأأأأأأ  تقدي على  أأأأأأأأأأأرورة توفريتوافق اإلدارة  تّمت الموافقة عليها.
أهدات تعبئة املوارد. وتالحظ اإلدارة أيضأأأأأأأأأأأأأأأأام من خالل التقيي ، أن املكاتت القطرية 

زيد حاجة إىل مألهدات بدقة أكرب، ما قد يدل على ا حجمام قادرة على  ديد األكرب
 من الدع  للبلدان اليت تكون فيها القدرات  دودة. 

اإلدارة على وجوب إشأأأأأأأأراك عيع الشأأأأأأأأركاء املعني ،  ا ت ذلد شأأأأأأأأركاء املوارد وتوافق 
عات الفجوة ب  التوقما سأأأأأأأيسأأأأأأأه  ت سأأأأأأأد  ت عملية الصأأأأأأأياغة ،ؤسأأأأأأأسأأأأأأأات املاليةوامل

 وتشدد اخلطوط التوجيهية اةالية ألطر الربجمة القطرية على هذه الفكرة. واإلجنازات.
لتعبئة املوارد لكل مكتت من املكاتت توصأأأأأأأأأأأأي اإلدارة بضأأأأأأأأأأأأرورة و أأأأأأأأأأأأع خطة عمل و 

القطرية على أن فري  ديثها سأأأأأأأأنويام، وهي سأأأأأأأأتعدل اخلطوط التوجيهية إلطار الربجمة 
  القطرية بناء على ذلد.

يوزيو/حزيران  شعبة تعبئة املوارد
2018 

 ال
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 توصية التقييم 

 استجابة اإلدارة
ياً مقبولة جزئ أو ،مقبولة

 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة

 اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو التعليقات بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحاجة إلى المزيد 

من التمويل 
 أو ال( )نعم

 )و( )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(

يتعّين على المنظمة أن تقوي : 3التوصية 
أطر البرمجة القطرية بوصفها أداة فعالة 

 لإلدارة المستندة إلى النتائج
 على المستوى القطري.

تّمت الموافقة عليها 
  1جزئياً 

سأأأأأأتوى ارة القائمة على النتائج على املإلداملتواصأأأأأأل ل تعزيزالتوافق اإلدارة على  أأأأأأرورة 
املسأأأأأأأأتوى  تغيري علىلل سأأأأأأأأ  صأأأأأأأأياغة زظريات  اإلمكانب وتعتقد اإلدارة أنّ القطري. 

حلقات عمل ت املكتت اإلقليمي للشأأأأأأأأأأأأأأأرش األدىن و ال أفريقيا القطري، ولذا تعقد 
واملكتت اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب  شأأأأأاركة ممثلي املنظمة ومسأأأأأاعدي 

 ممثلي املنظمة.
ال توافق اإلدارة على  رورة إدرال أهدات إ افية لنواتج إطار الربجمة القطرية. وتقاس و 

ظمة على املسأأأأأأأأأأأتوى القطري من خالل املخرجات اليت ترتبط املسأأأأأأأأأأأامهة املباشأأأأأأأأأأأرة للمن
ري مرة كل تقّي  النواتج على املسأتوى القطات املؤسأسأية وبالنواتج املؤسأسأية. و باملخرج

 سنت  من خالل تقيي  النتائج على مستوى املنظمة.
اعتبارها املرجعية ب فقطوال توافق اإلدارة على التوصأأأأأأية اليت تقضأأأأأأي باسأأأأأأتخدام النواتج 

وهذا ألن املنظمة غري مسأأأأأأؤولة مباشأأأأأأرة عن ة لقياس األداء و ديد األهدات. الرئيسأأأأأأي
لى مسؤولة وخا عة للمساءلة بشأن النتائج امللموسة املنفذة ع أهنا قيق النواتج فيما 

 املستوى القطري )املخرجات(. 
كأداة   ة باملسأأأأأأأأأأأاواة ب  اجلنسأأأأأأأأأأأ وتود اإلدارة اإلقرار بأمهية التقييمات القطرية اخلاصأأأأأأأأأأأ

 جمة القطريةأداة إطار الرب تسأأأأأأأأأأأأتوجت  ،في الواقعت إعداد أطر الربجمة القطرية. ف مفيدة
ل مرحلة املسأأأاواة ب  اجلنسأأأ  تنفيذ تقيي  قطري للمسأأأاواة ب  اجلنسأأأ  خالب املتعلقة

 عع املعلومات عن البلد. 

شأأأأأأأعبة السأأأأأأأياسأأأأأأأات 
االجأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأأيأأأأأأأأأة 
واملؤسأأأسأأأات الريفية، 

 املكاتت اإلقليمية

  ال يوجد

 

                                                      
 مت  املوافقة على العمل املوصى به واملتعلق باملساواة ب  اجلنس   1

https://workspace.fao.org/osp/cpf/Guidelines/CPFTool3.pdf

