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 جلنة األمن الغذائي العاملي


 الدورة احلادية واألربعون 

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31روما، إيطاليا،  

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائييف سبيل إطار لرصد القرارات والتوصيات 

 


 للجنة(ا)تستدعي اهتمام جلنة األمن الغذائي العاملي  مسائل


اللجنة:إن

رص دالةدوروتسلطالضوءعلىأهمي جمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبالرصدتعربعنتقديرهالعمل)أ(

؛يفحتسنيفعاليةعملاللجنةوالتقييم

إط  ارلرص  دالق  راراووالتوص  ياوال   ادرألع  ن ن  ةا    ن"يفس  ليل CFS 2014/41/11بالوثيق  ةتس  لمب()

:اللجنةعلىوجهاخل وصمبايليتقوم،و"الغذائي


إط ارلرص دإع دادخط وأليفس ليلأولالذييق ربأه هل  ل1تأييداالقرتاحاملنهجيالوارديفامللحق(1)

؛السابق، ع راعاألعملاللجنةلجنةالالقراراووالتوصياوال ادرألعن


،إج راءتقي يمجمموع ةالعم لاملفتوح ةالعض ويةاملعني ةبالرص دأ اهةاللجنة،بالتعاون  ع نطلبال(2)

اللجنة،علىالنحواملشارإلي هيفأصحابامل لحةأساسيبشأنفعاليةاللجنةابتداًء نتنفيذ سحآراء

هتائجاملسحا ساس يةيفال دورأل،وإتاحةحتديثيشملتقريرًاعن1يفاالقرتاحاملنهجيالوارديفامللحق

ال اهيةوا ربعنيللجنة؛
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،لتكمي ل س حآراءجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبالرصدأ اهةاللجنة،بالتعاون ع نطلبال(3)

عل ىالنح واللجنةبتنفيذتقييماو عمقةعلىاملستوىالقطريعلىأساستط وعي،يفأصحابامل لحة

،رهًناباملوارداملتاحة؛1فيفاالقرتاحاملنهجيالوارديف لحقووصامل


ا  اه ة  نطل بال،ومهممارساتوأفضلمجنةعلى واصلةتلادلخرباتهالليفأصحابامل لحةتشجيع(4)

  نه ذاالوثيق ة،5تنظيمفعالياوعلىالنحواملشارإلي هيفالفق رأل نأجلهاوتعزيزالسللاستكشاف

رهًناباملوارداملتاحة؛


بأنتواصلجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةعملهابناءعلىهتائجالتقييماوا ساسية،سعًياإىلالتوصية(5)

 اإذاكاهتا هدافتتحقق،وس لل،علىتناول سائل اإذاحسباالقتضاء قاليم، ساعدألالللدانوا

.وسيرتتبع نه ذاا   رو  عفعاليةوأك راحلد نسوءالتغذيةواهعداما  نالغذائيعلىحنوأسرع

املتفقواإلجراءاوا هدافجمال،تشملتعريفاملؤشراواملشرتكة،لرصدالتقدماحملرزيفابتكاريةآلية

.وس وفي تعنيا خ رىأل ناملساعيالسابقةللجنةوحم اوالوالرص ددا ع راعاألالدروساملستفعليها

آلياوجديدألعلىأساسهياك لقوماللجنةوسوفتيفأصحابامل لحةمجيعواردأل ن راعاألتعليقاو

(.CFS: 2009/2 Rev.2 نالوثيقة(2)6قائمة)الفقرأل



وه يأال،توجيهي ةعل ىث ث ة ل اد يفوثيق ةإص  حاللجن ةاتفقأعضاء ن ةا   نالغ ذائيالع املي-1

و روه ةالتنفي ذثي ثتس تطيع؛وإقا ةروابط تينة عامليدانلضماناس تنادالعملي ةإىلالواق عاملع ا ؛الشمولية

يتم لو(.CFS: 2009/2 Rev.2الوثيقة ن3)الفقرأل.عضاءاللجنةاالستجابةللليئةاخلارجيةاملتغريألوالحتياجاوا 

عل ىتعزيزاملساءلةوتلادلأفضلاملمارساوإص ح نةا  نالغذائيالعاملييفوثيقةأحدا دواراليتأشريإليهايف

بغي ةالعناي ة نالواجبأنتس اعداللجن ةاللل دانوا ق اليم،حس باالقتض اء،حيثأهه"...،مجيعاملستوياو

"فعاليةوأك رمبسائل اإذاكاهتا هدافتتحقق،وسللاحلد نسوءالتغذيةواهعداما  نالغذائيعلىحنوأسرع

.(CFS: 2009/2 Rev.2 نالوثيقة(2)6)الفقرأل



اللجن    ةس    ل مت،2113يتُعق    دويفأكتوبريتش    رينا ولويفال    دورألا ربع    نيللجن    ةال    -2

1لجن ةالتقد ًاجيدًاحنوو  عإط ارلرص دالق راراووالتوص ياوال  ادرألع نباعتلارهاCFS 2013/40/8بالوثيقة

بطريقةواملمارساواخلرباوتلادلستمرارالأصحابامل لحةبالنسلةإىلشددوعلىأهميةدوراللجنةب فتها نربًاو

  رورألوعمليةالرصديفاجملاالواالسرتاتيجيةعلىمجيعاملستوياو)العاملي ةواإلقليمي ةوالوطني ة(يفجمالدورية

إحدىومت لت.صياغةتوصياواللجنةيفاملستقلل،مبايفذلكاستخدامالرصدوالتقييم نأجلحتسنيعملاللجنة

قيامبعملياوتقييمدوريةلفعالي ةاللجن ةيفجم الحتس نياليف"...التوصياواليتأقّرتهااللجنةيفدورتهاا ربعني

                                                      
.http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744a.pdf-CFS 2013/40 REPORTالوثيقة1

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744a.pdf
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ا طرالسياسية،السيماعلىاملستوىالقطري،ويفتعزيزاالتساقبنيأصحابامل  لحةو ش اركتهميفحتقي قا   ن

.2"الغذائيوالتغذية



ذاالطلب،هظ متأ اهةاللجنة،بدعم الي نأملاهياو ساهدألتقنية نفريقالدعمالتق ياملع يهلواستجابًة-3

ق دوخرباءوإثراءت  ميم س حأساس ي.وعُاحل ولعلى داخ و ناستشارية نأجلتقنيةبالرصد،حلقةعمل

2114هيسانأبريلي15و14ا غذيةوالزراعةيفرو ايفنظمةملالرئيسيحلقةالعمليف قر
املشاركنيبنيان ن.وك3

املنظماوتمونإىل نظم اواجملتم عامل دهيي،ينا  نالغذائيوالتغذيةوتقييمهما سأليتنيفجمالرصدخرباءتقنيو

التق ي.فريقالدعمنمية،وكذلك نأ اهةاللجنةوغرياحلكو ية،والقطاعاخلاص،ووكاالوا  ماملتحدألووكاالوالت

 راعاته ايفاملس حا ساس ي،للنظ رفيه ا  نأج لساسيةا عناصرالورك زوجمموعةالعملواملناقشاوالعا ةعلى

مجعاللياهاوومنوذجاملسح.وأساليب



املعني ةبالرص د،العضويةحلقةالعملهذا،شرعتأ اهةاللجنة،بالتشاور عجمموعةالعملاملفتوحةوبعد-4

.1يفإعداداالقرتاحاملنهجيالوارديفامللحق



واواص لياللجن ةأنيفامل  لحةعل ىأص حاب،ينلغ ي1وباإل افةإىلاالقرتاحاملنهج يال وارديفامللح ق-5

تقدماحملرز نأجلحتفيزالستوياوفعالياوتر يإىلتلادلاخلرباووأفضلاملمارساوعلىمجيعاملتنظيمتشجيع

أص حابامل  لحةأ اهةاللجنة،بالتعاون عأنتستكشفوتعّزز.وينلغي4الرئيسيةللجنةاملخرجاويفسليلتطليق

خ لالدوراوالعا ةللجنةويأوخ لفعالياوأخرىذاوصلةاليتقدُتعقدتنظيمهذاالفعالياوسللال لة،ويذ

با  نالغذائيوالتغذية.



 س اهمةتق ديمير  يإىلخطوألأوىليفسليلتقييمفعالي ةاللجن ة،ومب ابةوينلغياعتلاراالقرتاحاملنهجي-6

ودوراللجن ةيفترس ي 5أولية نأجلت وروتطويرإطارعملبشأنرصدالقراراووالتوصياوال  ادرألع ناللجن ة

.6ستوياواملساءلةوتلادلأفضلاملمارساوعلىمجيعامل

 
  

                                                      
.http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744a.pdf-CFS 2013/40 REPORTالوثيقة2
CFS Technical Consultative Workshop Report 14-15 April 2014علىاملوقعليزيةفحسبكتقريرحلقةالعمل تاحباللغةاإله3
اخلطوطالتوجيهيةالطوعيةبشأناحلوكمةاملسؤولةحليازألا را يو  ايدا مساكوالغاباويفسياقا  ن نةاالخمرجاوتشملأهم4

الغذائيالوط ي،واإلطاراالسرتاتيجيالعامليلأل نالغذائيوالتغذية.
.http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744a.pdf-CFS 2013/40 REPORTالوثيقة5
-إص ح نةا  نالغذائيالعاملي،CFS:2009/2 Rev.2الوثيقة6

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_A_K7197.pdf

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1314/Monitoring/CFS_Monitoring_Technical_Consultative_Workshop_Report_April_2014_DRAFT_27_04.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi744a.pdf
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 3امللحق 

 االقرتاح املنهجي


 مقدمة -أواًل



إطارشا لاستحداثأولخطوأليفسليلت وروحةيفهذاالوثيقةينلغياعتلاراملناهجوا ساليباملقرت-1

مب ابةإسهاميفدوراللجنةيفجمال،ب ورألخاصة،هوللرصدوالتقييم نأجلالرصديفسياقاللجنة.وهذااالقرتاح

.(1)ستوياوتلادلأفضلاملمارساوعلىمجيعاملاملساءلةيفدوراللجنةيفترسي إسهامالرصدوالتقييم،والسيما،



ويقّدمهذااالقرتاححملةعا ةعناملسائلاليتينلغي راعاتها،و ن منها:-2


 (؛1 راعاتهايفتقييمفعاليةاللجنة)القسماملعايريالرئيسيةاليتينلغي 

 تناوهل اع نطري قواج باملس توى"الالرفيع ة ن"املس ائلأولية نهجالتقييمالشا لاملوصىبهوجمموعة

 (؛2أساليبتقييمتكميلية)القسم

 أساليبالتقييماليتينلغي راعاتها  نأج لالتقييم اوا ساس يةوالدوري ةال حق ة،مب ايفذل كوصف

 (.3هطاقهاواملواردال ز ة)القسم



 الفعالية يف سياق اللجنة -ثانيًا



ر  نيريفه ذاالوثيق ة،غينلغيأنيشك لاملسحا ساسياملتوقعوالتقييماوالدوري ة،عل ىالنح واملت  وّ-3

رئيسينيوتكميليني،أي:


 العامليةواإلقليمي ةوالوطني ةال يتتس تطيعأنتس اعدعل ىحتس نيستوياودروس ستفادأل ناملاستخراج

 ؛فعاليةاللجنة

 والتغذيةعل ىالغذائيا طرالسياسيةاحملّسنةاملتعلقةمبسائلا  نجمالاللجنةيفريثزيتأي دىتعزتقييم

 العامليةواإلقليميةوالوطنية.ستوياوامل



العم لالس ابقجملموع ةالعم لاملفتوح ةإىلو(2)املتعلق ةبالرص دوالتقي يما دبياووباالستنادإىلاستعراض-4

مدد  ققيدق نتدائل اللجندة أو     اللجنة"باعتل ارافعالية،لكنتعريف"(3)العضويةاملعنيةبربها جالعملوا ولوياو

ويقومهذااالقرتاحاملنهجيعلىهذاالتعريف،ا  رالذييشّددعلىالتحقيقالتدرجييل  ثةهت ائج.توقع ققيقها

2115–2114عم لاملتع ددالس نواوللف رتأل توقعةتعززهااللجنة،علىالنحواملقتطف نوثيقةبرها جال
واملش ار(4)

.1إليهيفا دول
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اخلط وطاملخرج اوالرئيس يةللجن ة.وتتض منه ذااملخرج اوإىلذل ك،ينلغ يالتش ديدعل ىوباإل افة-5

التوجيهيةالطوعيةبشأناحلوكمةاملسؤولةحليازألا را يو  ايدا مساكوالغاباويفسياقا   نالغ ذائيال وط ي

املخرج اوويتس قالرتكي زعل ى(5)والتغذي ةاإلطاراالسرتاتيجيالعامليلأل نالغذائيو(اخلطوطالتوجيهيةالطوعية)

الرئيسيةللجنة عاملناقشاووالتوصياوالسابقةال ادرألعنجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعني ةبالرص د،ا   ر

.اليتحظتبالتأييدهاتوصياتاللجنةوقراراوإىلرصدمجيعالسعيالذيسل طالضوءعلىأههالينلغيللجنة
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ا  ديرتس ليطالض وءعل ىوج ودحت دياو عين ةيفتعريفاملقرتحبشأنفعاليةاللجنة، نالوبالنظرإىل-6

نفي ذها عا ةالرصديفسياقاللجنة نحيثو عالت وروالت ميمبشأنأهشطة فيدألذاوصلةبالرصدوالتقييموت

.2يفا دول وجزأل.وهذاالتحدياوحيثالتكلفةبطريقةفعالة ن


املتوقعةهلدفالعامللجنةوهتائجها:ا1ا دول
 


  هلدف العام للجنةا


لللشر والتغذية الغذائي ا  ن وتعزيز التغذية سوء و ن ا وع  ن احلد يف املساهمة

 أمجعني

  
 

  

 

 (6)نتائل اللجنة
 النتيجةجيم النتيجةباء النتيجةألف

تعزيزالتنسيقالعامليبشأن

 سائلا  نالغذائي

 والتغذية

حتسنيالتقارببني

السياساوحولالقضايا

لأل نالغذائيا ساسية

 والتغذية

تعزيزاإلجراءاوالوطنية

واإلقليميةاملتعلقةبا  ن

 الغذائيوالتغذية

 عند تصميم تقييمات فعالية اللجنة اليت مت مواجهتها: التحديات 4اجلدول 
 
و سؤولياوليست 3  ؤشراووأهدافوأدوار للنتائجلديه  ف ً  والمتلكإطاًرا برهاجًما أو  شروًعا اللجنة

 بشأنا داء.حمددألو تفقعليها سلًقا

ُت 4 اللجنة تًدى نعد حكو ياستشارًيا الدولطائفةيشمل(7)دوليوجهاز  نا هاوالفاعلة، ن منها

املتحدأل،و نظماواجملتمعاملدهي،والقطاعاخلاص،واملنظماواملاليةواخلريية،وأجهزألا عضاء، ا  م

.وينطويهذاا  رعلىأنتعتمدفعاليةاللجنةيفحتقيقهتائجهااملتوقعةعلىأصحابامل لحة نموغريه

 العامليةواإلقليميةوالوطنية.املستوياو هاوالفاعلةاملعنيةعلىجهودوقدراومجاعيةلكلا

ليستالقراراووال 1 وأهم اللجنة عن علىأساسهاترجاخمتوصياوال ادرأل يقوم فتنفيذها قاهوهًيا،  لز ة

 طوعي.

الغذائيوالتغذية،وكذلكاتهامبستوىعاٍل نالتعقيدهظًراإىلتعددأبعادا  نرجتتسمهتائجاللجنةوخم 2

 عتلار.أخوذألبعنياالوالوطنية(امل،املستوياواملتعددأل)املستوياوالعاملية،واإلقليمية

.وتنطلعالعملياوالسياسيةبالك ري ن تدرجًايشكلتغيريالسياساوأ ًرايفغايةالتعقيدوليسبالضرورأل 5

العملاملؤثرالقوىوا هاو ول لتقييم املتفاعلة. ،يفأي كانكان،حتدياو فاهيميةسياسيًاالفاعلة

  هه بنييوتقنية العزو( السلب)أو اإلجراءاو عبحتديد  ن ا  ر وجيعلهذا املرجوأل. شلهوالنتائج

 .(8)املستحيلتوقعب قةالنتائجاحملتملةجملموعة نا هشطةاملتعلقةبالسياسية

يتعلقبالسياقاحملددللجنة، نال عبجًداحتديدالروابطبني واملعززألاإلجراءاووفيما املؤثرألسياسًيا

الرئيسيةللجنة(وأيتغيرييفالسياساوالعامليةواإلقليميةوالوطنيةاملؤثرأليفا  نالغذائياملخرجاو)أي

 والتغذية.
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حتدياوالرصدوالتقييماملوصوفةيفسعًياإىل عا ةبشأناللجنة،(9)"تغيريهظريةيكون ناملفيدو ع"وس-7

ًجا ستخدً اب ورألشائعة نأجلتوجيهرصدوتقييما عم الللتغيريهه.ويفالواقع،يشك لإعدادهظرية2ا دول

تل ارامنوذًج ا نطقًي اع نطريق ةت  وراملؤثرألسياسًيا.ولكنتعريفهظريةالتغيرييفسياقالعملاملؤثرسياسًياباع

أليفالسياساوأويفحياألالناس.وتتضّمنالسياساوجمموعةرجواواملغيريالتتؤديإىلإجراءلا هشطةاملؤثرألسياسًيا

 ص حابةعلى ايلي:تعزي زالتغ يريالس لوكيرئيسيب ورألؤثرألاملالسياسيةتحسيناوتنطويالو(10) نالعملياو

خ رى؛و  مانتغ يريإجرائ ي؛والس ياقامل ؤثرا فاعل ةاله اوا التزا اوال دولوتشجيع؛وامل لحةا ساسيني

.(11)أصحابامل لحةا ساسينياملؤثريفالسلوكيسياسًيا؛والتغيري



إجراءقرتحاللجنة،ُي عت وربشأنتقييمفعاليةللغايةاحملددأللووهظريةالتغيرياملذكورألأع اجووفًقالنه-8

أساس ية(والتكميلي ةللتقي يم)أودواف ع  احفعاليةاللجنةبالرتكيزعلىجمموعة ناملع ايريالش ا لةبشأنحتليل

مبوجب ع ايريالتقي يمىلافرتاض فاداأّن"ا داءالسليم".ويستندههجهظريةالتغيريللجنةإ3ةيفا دولاملعرو و

املرجوأل.هاهتائجقتقّدم"بفعالية"يفسليلحتقيللجنةإحرازّولااملقرتحةخي



 بشأن تقييم فعالية اللجنة ة املقرتحيريا: املع1اجلدول 

 معايري التقييم نتائل اللجنة

 )دوافع النجاح األساسية(

 التعاريف

 معايري التقييم( تقيس ذا)ما

 النتيجة ألف

تعزيز التنسيق العداملي  

بشدددأن مسدددائل األمدددن 

الغذائي والتغذية

 دىإ كاهيةأنيع ا  نت دىاللجن ةا ولوي او أهميةاللجنة1

ذاوال لةبا  نالغذائيوالتغذيةعلىاملستوياو

 العامليةواإلقليميةوالوطنية

نياملعن يأص حابامل  لحةكللاللجنةمشل دى الشموليةواملشاركة 2

 النشطةتهمو دى شارك

 دىتعزي زاللجن ةالتنس يقالع امليبش أنا   ن التنسيقواالخنراط 3

الغذائيوالتغذيةواملشاركةيف نت دياوو ل ادراو

 عامليةوإقليميةذاوصلة

 النتيجة باء

قسددا التقددار  بددا 

السياسدددددات حدددددول  

لألمن  األساسيةالقضايا 

 الغذائي والتغذية

 

او)    لرج  اللجن  ةخموتعزي  ز   دىإهت  اج تقاربالسياساوتعزيز 4

التوص  ياوالسياس  يةواالس  رتاتيجياوالسياس  ية

السياس   ية(متاش   ًيا    عاخلط   وطالتوجيهي   ةو

 ا ولوياوالعامليةواإلقليميةوالوطنية

القائم  ةعل  ىاخت  اذالق  راراو 5

 ا دلة

 

   دىاس  تنادالق  راراووالتوص  ياوال   ادرألع  ن

 نةإىلا دلةاللج
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،  ع راع األبي اناللجن ةاملتوقع ةعلقةبنت ائجإىلا وصافاملت3وتستند عايريالتقييماملقرتحةيفا دول-9

 نهت ائجاللجن ةاملتوقع ةرؤيةاللجنةوطليعةالتوصياوالسياسية.ويرتلطكل عيار ن عايريالتقييمبنتيجة عينة

النتائجاملتوقعة.هذاغريأّنبعضاملعايرياملقرتحةجيوزأنتطّلقعلىأك ر نهتيجة ن



( عا  ةً6إىل1وب اء  نهت ائجاللجن ة)املع ايري  نلفملعايرياملت لةبالنتيجتنيأ،يعا تقييماعمو او-11

 نتدىاللجنةيفجمالتعزيزالعملياواالستشاريةوتقديم نتوج اوتر  يإىلترس ي التغ يريالس لوكيألقدررئيسيًة

ص احلةامل  لحة،ويض منالتغ يريا خ رى،مم ايش جعالتزا  اوال دولوا ه او صحابامل لحةا ساس يني

لطللاووالعملياولإشارألرئيسيةإىلحتليل دىاستجابةاللجنةيماإلجرائي.ويشريتقييماملعايرياملتعلقةبالنتيجةج

،س عًياإىلحتس نيالس ياقالسياس يوالتغ يريالس لوكيامل ؤثريفنياإلقليميوال وط ياملؤثرأل،علىاملستويالسياسية

.امل لحةا ساسينيأصحاب



 نهلتقييم ال -ثالثًا



ومتاشًيا ع عايريالرصدوالتقييمواملمارس اوا ي دألاملقلول ةعل ى1بالنظرإىلالتحدياواملذكورأليفالقسم-11

مبجموع ة  ن" س ائل3هطاقواسع،يقرتحهذااالقرتاحاملنهجيأنترتلط ع ايريالتقي يماملش ارإليه ايفا  دول

تقييم اودوري ةأساس يةوالحق ة.وت ردتنفي ذ.و ناملتوقعتناولهذااملسائلعنطري ق(12)التقييمالرفيعةاملستوى"

أدهاا.4املسائلالرفيعةاملستوىاملؤقتةيفا دول

 



اسرتاتيجيةالتواص لاخلاص ة 6

 باللجنة

   دىق  درألفعالي  ةاللجن  ةعل  ىالتوعي  ةب  أهم

اواللجن  ةوإذك  اءال  وعيب  ا  نالغ  ذائيرج  خم

ا ه  اوص  اهعةالق  راراويفأوس  اطوالتغذي  ة

 املستوياوعلىمجيعوأصحابامل لحةاآلخرين

 النتيجة جيم 

تعزيددددز اءجددددراءات 

واءقليميدددة الوطنيدددة 

املتعلقة باألمن الغذائي 

 والتغذية

 دىتسهيلاللجنةال دعمالفع الوإس داءاملش ورأل قابليةاللجنةل ستجابة 7

 رًداعلىطللاوواردأل نا قاليموالللدان

السياس يةعملي اوالللجنةيفالتأثرياإلجابي دى تأثرياللجنة 8

عنطريقوالوط ينياإلقليميتعزيزعلىاملستويوال

 تهاالرئيسيةوتعزيزهاتقديمخمرجا

أص  حابامل   لحة   دىا   ت كأعض  اءاللجن  ةو االستيعابالقدرألعلى 9

اللجن ةعل ىخمرج اوقدراوعل ىتطلي قأه م

 والوط ينياإلقليمياملستوي
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:تقييم"املسائلالرفيعةاملستوى"4ا دول
 


 معايري التقييم



 الرفيعة املستو  املسائل

إىلأي   دىتكتس  بالق  راراووالتوص  ياوال   ادرألع  ناللجن  ةأهمي  ة أهميةاللجنة 3

ا ولوياوالقطرية؟[ومتاشًيا ع]بالنسلةإىل


هلجتّسدالقراراووالتوصياووالتوصياوالسياسيةال  ادرألع ناللجن ة

 ؟جتسيًدا ناسًلااملسائلالطارئة

اللجنة شمولني؟يفأصحابامل لحةكونمجيعيإىلأي دى واملشاركةالشمولية 4


 بنشاطيفعملياواللجنة؟أصحابامل لحةساهميشاركويإىلأي دى

عالي  ةيفتعزي  زالتنس  يقالع  امليبش  أنإىلأي   دىتش  اركاللجن  ةبفالتنسيقواالخنراط 1

لسياساواملتعلقةبا  نالغذائيوالتغذية؟ا


إىلأي دىتشاركاللجنةب ورألاسرتاتيجيةوبناءأليفاملنتدياواإلقليمي ة

والعاملية نأجل ماناالتساقالسياسيلألهميةبالنسلةإىلا  نالغذائي

امل ؤمتر،واللجن ةالدائم ةللتغذي ة،و2115ع امبع د  اأي:والتغذية؟)

،وال ماهييجمموع  ةالعش  رينجمموع  ة،وبالتغذي  ةال  دوىلال   اهياملع   ي

(وغريذلك،الربها جالشا لللتنميةالزراعيةيفأفريقيا

الرئيسيةللجن ةاالتس اقالسياس ي)عا ودًي ااملخرجاوإىلأي دىتعززالتقاربتعزيزسياسة 2

؟وغريذلكوأفقًيا(، نحيثاالسرتاتيجياوواخلطوطالتوجيهيةوامللاد 


الرئيسيةللجنةيفالتقاطاملداخ وال واردألاملخرجاووإىلأي دىتنجح

؟نياملعنيأصحابامل لحة نمجيع

ص  نعالق  راراوعل  ىأس  اس 5

ا دلة

إىلأي دىتستندالقراراووالتوصياوال ادرألعناللجنةإىلأدلة؟


ة نأجلدعمعملي اوص نعق راراو اهيدرجةتناسباآللياوالقائم

ا دلة؟القائمةعلىاللجنة

التواص ل 6 اخلاص ةاسرتاتيجية

باللجنة

إىلأي دىت لسللتواصلاللجنةبشأنالقراراوواملخرجاوالرئيس ية

؟نياملناسلأصحابامل لحةإىل


للجن  ةخمرج  اواللجن  ةنيالت  ابعص  حابامل   لحةأنش  ريإىلأي   دى

الرئيسية؟


؟وإقليمينيوط يوتوصياو ن ستويدإىلاللجنة سائلإىلأي دىتِر
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مجعاملعلو اوال ز ةللردعلىاملس ائلاملتعلق ةبغرضوا ساليبأك رتناسًلا نغريهاالنهجتكونبعض-12

املتعلق ةفائ دأل س توىالدق ة،واملوثوقي ة،وال  نش أن.و4بالتقييما ول يالرفي عاملس توىاملش ارإلي هيفا  دول

عل ىأس لوبالتقي يماملعتم د.وتتس مأس اليبالتقي يمأنيعتمدباملعلو اواملمكناحل ولعليها،علىهطاقواسع،

لغاي ةاحمل ددأللو  عت  ورعتماده ا.و  نأج لامبستوياوخمتلفة نالتعقيدوجيوزأنتستلزم  واردخمتلف ةال

ال حقة،واختيارأسلوبالتقييماملناسباستناًدارئيسًياإىل:)أ("قابليةوت ميم،تستندالتقييماوالدوريةا ساسيةو

تقييم"العناصراليتجيبتقييمها؛)ب(عمقالتحليلالذيسيجرى؛)ج(املوارداملاليةواللشريةاملتاحة.



 عا ة سائلالتقييمالرفي عحاملقرتبالنظرإىلتنوعوتعقيداملسائلاليتتتناوهلا عايريالتقييماملقرتحة، ن-13

عنطريقتنفيذأساليبتقييمتكميلية.وب ورألخاصة،تتضّمنأساليبالتقييماملقرتحة4املستوىاملعرو ةيفا دول

للنظريفإجراءتقييمدوريأساسيوالحق ايلي:


 اللجنة؛يفأصحابامل لحة سحآلراء 

 ختارأل نالللدان.رييفعينةُ عملياوتقييم عمقةعلىاملستوىالقط 



ه جإ  افيةُهأسلوبنيتكميليني.وباإل  افةإىلذل ك،لك نالنظ ريفمب ابةوينلغياعتلارهذينا سلوبني-14

فيه ا؛أص حابامل  لحةوالطللاواحملددألال واردأل  نأعض اءاللجن ةوهتمامأخرىوأساليبتقييم،علىأساساال

أفض لاملمارس اوعل ىمجي علك نأنتش مله ذاا   ورتل ادلوكذلكعل ىت وافرامل واردلت  ميمهاوتنفي ذها.و

؟أصحابامل لحةلجنةطللاواملشورألالواردأل نإىلأي دىتليبالل ستجابةقابليةاللجنة 7


 لحةإىلاللجن ة  عاملأصحابتناسبالطللاوالواردأل نت دىإىلأي

أهدافهذااللجنةوهتائجها؟

داخلططالوطني ةواإلقليمي ةاملتعلق ةب ا  نالغ ذائيوالتغذي ة دىجتسيتأثرياللجنة 1

التوص ياووالق راراويفه ذاالش أنأص حابامل  لحةوغريها نخط ط

ال ادرألعناللجنة.

أص حابع دأل ؤلف ة  نإهشاءالدولأوإههايفصددإهشاء نتدياو دى

والتغذية.لتناولاملسائلاملتعلقةبا  نالغذائي تعددين  لحة

نياللجن ةعل ىاملس توييفأص حابامل  لحةقدراوستخدمإىلأي دىُتاالستيعابعلىالقدرأل 9

لتسهيل"االتساقالعا وديالسياسي"؟اإلقليميوالوط ي


عتمدامللاد والقراراووالسياساواملتعلقةباللجن ةيفُتإىلأي دىُتجّسدي

املؤسساوالوطنيةواإلقليمية؟
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.ويفههايةاملطاف،جي وزالنظ ريفهط اق(13)بنيالدوراوافرتأل وللجنةفعالياوعا ةأثناءمبايفذلك–املستوياو

.(14)تقييمكا لبشأناللجنة



 أساليب التقييم ونطاقه -ًارابع



ق رتحإج راءتقي يمبش أنفعالي ةاللجن ة)تقييم اودوري ةُي ع راعاألهوعاملعلو اوال ز ةوتوافراملوارد،-15

بتقييماو عمقةعلىاملس توىالقط ري.الحقةعلىحدسواء(عنطريق سحآراءأهم للغياللجنةوتكميلهأساسيةو

ويتيحهذاالقسمتفاصيلبشأنغرضا ساليباملقرتحة،وهطاقها،وطرائقتنفيذها،والكلفةاملقدرألهلا.



 يف اللجنة أصحا  املصلحةمسح آراء  -لفأ


 عنحال ةفعالي ةاللجن ة،  عسريعةيفاللجنة"إىلتقديمحملةأصحابامل لحةير ي" سحآراء:الغاية

 .3يفا دولاملذكورألفعاليةاللجنةلىكل عيار ناملعايريالتسعةبشأنعالرتكيز

 إّنطليعةاملسحاملقرتح"هوعية".وسوفيتم لتنفيذايفمجع،وتوحيد،وتق ديمتق اريربش أنآراء:النطاق

"أداءاللجنةيفإطار"ال دوافعا ساس يةللنج احووجهاوهظرعّلرعنها للغونأساسيونبشأن دىحسن

(.وسوفيركزاملسحعلى" سائلالتقييمالرفيعاملستوى"املشارإليهايفا دول3)املرجعا دولاحملددأل

،مماسوفيستخدمإلعداداستلياناستق ائي ف لسوفيكون تاًحا"علىش لكةاإلهرته ت"بواس طة4

 غياللجنة.مناذجخمتارأل ن لل

 جمعبياهاواملسحباس تخداماس تليانهيكل يفي هأس ئلة تع ددألا جوب ةسوفُت:أسلوبمجعاللياهاو

حالا س ئلةواللياه اوب  ورألاإلشارألإىلآرائهمووجهاوهظرهم.وسوفُتلمستطلعنيوبياهاو،ممايتيحل

أسئلةلكل عيارتقييم(.وفيما5)حوالي3يفا دولاملذكورألحمددألإىلكل عيار ن عايريالتقييمالتسعة

 .إبداءاملشاركنييفاملسحتعليقاويفهذاال دديتعلقبلعضا سئلة،سوفتتاحإ كاهية

 مم لنيعنشملينلغيأنيتضّمنمنوذجاملسحجمموعة توازهة نالناحيةا غرافيةوا نساهيةت:النموذج

ق رتحأنحت ّددك لدائ رأل  نال دوائراالهتخابي ةللجن ةا ه اواملللغ ةللجنة.وُيكلالدوائراالهتخابية

يفأوساطالدوائراالهتخابيةللجنةال يتجي ب س حتوازنالرئيسيةاليتجيب سحآرائها.وينلغيحتقيق

ءاللجنةو ابنيعضو نأعضاجهاو للغةلكل5و3آرائها.و نالناحيةامل الية،ينلغي سحآراء ابني

  نكلفئة شاركةللللدالواحد.5و3

 قدمتقريربشأنهت ائجاملس حللجن ةبغي ةحتس نيعم لاللجن ةيفسوفُي:اللياهاووتقديمتقارير عا ة

املعلو  اوي تمإرج اعب  فةس رية.ول ناجملي لنياملستقلل.وسوفجيريتناولكلاملعلو اواملقد ة ن

ولنتعرضأيهتيجة قابلةباعتلارهااستنتاجاو ستقلة.وسوفتوح داجمليلنيبالنسلةإىلفرادىاملقد ة

اللياهاواجملموعةوتقدميفتقاريرباستخدامههجالسجل.وب ورألخاصة،يقرتحأنيتجسدك ل عي ار  ن

  رٍض5ٍضأبًداويكونرقمغري ر1،حيثيكونرقم5إىل1 عايريالتقييمالتسعةيفهطاقرقمي)أي ن
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(ثسب2(النتائجالشا لة؛)1للغاية(.وسوفتوحدهتائجاملسحوسوفتقدميفشكلتقريروفًقاملايلي:)

 (ثسبهوعالدائرألاالهتخابيةللجنة)أيأعضاءاللجنةواملشاركنيفيها(.3اإلقليم؛)

 دري نخفض ةااملسحعلىشلكةاإلهرتهت،إذيستفيد  ن نت دياو فتوح ةامل  يقومسوف:طرائقالتنفيذ

يفغضونشهرأوشهرين نذ(.وينلغيالردعلىاملسحSurvey Monkeyشركةالكلفة تاحةيفالسوق)أي

 علىشلكةاإلهرتهت.إط قه

 ك ي.دوالرأ ري91111نفي ذاح والي س حاآلراءوتلت  ميمكلف ةاإلمجالي ةاملق درألتللغال:كلفةاملقدرألال

ت  ميماملس حية س ؤوليت وىلكلفةإبرامعقد ع ستشاربش أنالرص دوالتقي يمويتضّمنهذااملللغ ايلي:

دوالرأ ريك ي(؛وتك اليفتنفي ذ11111دوالرأ ريك ي(؛وتك اليفالرتمج ة)41111أشهر)4حلوالي

وإ كاهي  ةش  راء نت  دىعل  ىش  لكةتك  اليفعق  داستش  اريدوالرأ ريك  ي،مب  ايفذل  ك11111املس  ح)

كلف ةعق داملستش اربش أندوالرأ ريكي،مبايفذلك31111اإلهرتهت(؛وإعدادتقريربشأناملسحوهشرا)

الرصدوالتقييمملدألشهرينوأ ورأخرى(.



 تقييمات معمقة على املستو  القطري -باء


 تجرى"تقييماو عمقةعلىاملستوىالقطري"يفبلدان تطوعةأعربتعنرغلته ايفاملش اركةس:(15)الغاية

إىلإجراءحتليلشا لوعميقبشأنفعاليةاللجنة.وتكّملعملياوالتقييم اتمرينالرا ي شاركةكا لةيفال

حتليلعلىاملستوىالقطريبشأنحتدي دإجراءامل لحةيفاللجنة"عنطريقأصحابيتوقع ن" سحآراء

.وس وفتس اعداالس تنتاجاوا ساسيةالنجاحا سلابا ذريةللقيوداملفرو ةعلىفعاليةاللجنةودوافع

والدروساملستفادألعلىتعزيزالعملياوواإلجراءاوالوطنيةاملساهمةيفإحرازتقدميفس ليلحتقي قأه داف

علىحتديد"أفضلاملمارساو"،مم اير يإىلتوثي قالنم اذجالناجح ةتركيزىلاللجنةوهتائجها.وسوفيو

 اليتسوفتنس يفسياقاوأخرى.

 وسوفيركزالتحليلعلىكل،سوفجتمعالتقييماوالقطرية علو اوهوعيةوكميةعلىحدسواء:النطاق

ىلقياسفتكّيف عالسياقاوالوطنية(سعًياإ)سو3املشارإليهايفا دولالتسعة عيار ن عايريالتقييم

1خاصعل ى  ايل ي:املعي ارتركيزاحملددأل.وسوفي با ساسيةالنجاحدوافعا داءالقطرييفإطار

زي زالتق اربالسياس يا فق ي)تع4)أهميةاللجنةفيمايتعلقبا ولوي اوواالحتياج اوالوطني ة(؛املعي ار

)قابليةاللجنةل س تجابةيفتللي ة طال با ه داف7مودي منا هدافالقطريةللتقييماو(؛املعياروالع

)تأثرياللجنةيفتعزيزالعملياوالسياس يةيفا ه دافالقطري ةللتقييم او(؛8القطريةللتقييماو(؛املعيار

، عإي ءجنة،و لادئهاوقراراتهاطرعملاللا هدافالقطريةللتقييماو االستيعابعلىأل)القدر9املعيار

اخلطوطالتوجيهيةالطوعيةواإلطاراالسرتاتيجيالعامليلأل نالغ ذائيتركيزخاصعلىحتليل دىتطليق

 (.يفاملا يياحلا روالتغذية

 وىالقط رياملعلو اوال ز ةللتقييماواملعمق ةعل ىاملس تيتماحل ولعلىسوف:أساليبمجعاللياهاو

أص حابامل  لحة.ويتض منه ذاا   رمج عآراءوحتليلهاعنطريقمجع علو اورئيسيةوثاهويةوطنية

ب ا  ناملعني ة،وك ذلكاس تعراضالسياس اوالوطني ةم"(ووجهاوهظ رهوط يلآلراء)أي" سحنيالوطني
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تقييمسيما، نأجل)والذاوال لةالغذائيوالتغذية،واالسرتاتيجياوواالست ماراووغريها ناإلجراءاو

  دىتطليقوياهطلاقاملشورألالسياسيةاملعززألللجنةواخلطوطالتوجيهية(.

 مج عاعل ىباإلشارألإىلمجعبياهاورئيسية،ينلغيأنيركز" سحاآلراءالوط ي"امل ذكورأع  :النموذج

يفاللجن ة،مب ايفوطن يني   لحة ص حاب ناملللغنيالرئيسينياملم لنيآراءأعربعنهامنوذج توازن

(؛و نظماووالتعليميةذلك:املؤسساواحلكو يةاملعنية) نمجلةأ ورأخرى،القطاعاوالزراعيةوال حية

العا ل ةوأل،واملنظماوالدوليةالعا ةا خرىاملعني ةاجملتمعاملدهي؛والقطاعاخلاص؛ووكاالوا  ماملتحد

 العا لةيفالللد.الوطنيةوالدوليةيفالللد؛واملنظماوغرياحلكو ية

 سوفت اغتقاريربشأنالتقييمالقطريمتاشًيا ع" عايريالتقييميف نظو ة: عا ةاللياهاووإعدادتقارير

،ت  فس رديةيفتق اريردرجتوّحداملعلو اوالرئيسيةوال اهويةاملتاحةوسوفت.وسوف(16)"ا  ماملتحدأل

 حتليلكل عيار ن عايريالتقييمالتسعةبشأنفعاليةاللجنة.هتائج

 ناملتوقعأنيستلزمتنفيذتقييماو عمقةعلىاملستوىالقط ريح واليش هرين  نالعم ل:طرائقالتنفيذ 

ني ستقلنيدوليني)واحد نهم ا ستش اررفي عاملس توىي ؤازرادفريقيتألف ن قّيَمللللدالواحد،علىي

  نالغ ذائيالعملياوالسياسيةالوطنيةوالدوليةاملتعلقةب اد لتد (،حيظيانخبربأليفجمال ستشارواح

أس  ابيع   نالعم  لالتحض  ريييف3:ح  واليتش  مله  ذاالف  رتألالرص  دوالتقي  يم.ووالتغذي  ةويفجم  ال

  ياغةأسابيع نالعم لاملي داهي)بع  اوللل دانمنوذجي ة(؛ح واليأس لوعنيل3املكتبياملنزل؛حوالي

تنفي ذالعم لاملي داهي،ا   رال ذيينلغ يأنيس ّمياحلكو  اواملض يفةأنتدعمالتقريرالنهائي.وينلغي

ك ّل نظم ةا غذي ةس تطيعيوديرع نطري قممارس ةالتقي يم.التق  سؤولنيعنالوصلبنيفري ق نسقني

ال دعماللوجس يتعن دواق ّد يالع املي،وال  ندوقال دوليللتنمي ةالزراعي ةأنا غذي ةبرها جوالزراعة،و

.وينلغي ناقشةاالستنتاجاوا وليةللتقييماو عاحلكو  اواملض يفةأثن اءا ي اما خ ريألللعم لاإل كان

 داهي.املي

 التقييم  اوت   ميم.وتلل  غالكلف  ةاملق  درأللالتنفي  ذوالت   ميمينلغ  يالنظ  ريفتك  اليف:الكلف  ةاملق  درأل

دوالرأ ريكي.ويتضّمنذلكاملللغ  ايل ي:كلف ةعق د ستش اريفجم الالرص دوالتقي يم51111حوالي

دوالرأ ريك ي(؛تك اليفحتق ق11111دوالرأ ريكي(؛تك اليفالرتمج ة)31111أشهرتقريًلا)3ملدأل

دوالرأ ريك ي(.11111جمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبالرصدالتابعللجن ة  نت  ميمالتقي يم)

ح د.ويتض ّمنذل كامللل غ  ادوالرأ ريكيلللل دالوا51111وتقّدرالكلفةاملقّدرأللتنفيذالتقييماوثوالي

كلفةعقد ستش ار لت د مل دألدوالرأ ريكي(؛21111املستوىملدألشهرين)كلفةعقد ستشاررفيعيلي:

أس  ابيع3دوالرأ ريك  ي(؛تك  اليفالس  فروب  دلاملعيش  ةالي  و يلشخ   نيمل  دأل11111ش  هرين)

 دوالرأ ريكي(.5111دوالرأ ريكي(؛أ ور تفرقة)15111)



ييموالرصدأسستهاخمتلفاملؤسساووا ه اوالفاعل ة،مب ايفقائمةبشأنالتقأهظمةو ناملتوقعأنتتيح-16

ذلكاحلكو اوالوطنية،واملؤسساواإلقليمية،ووكاالوا  ماملتحدألوبراجمها،واملنظماوغرياحلكو ي ةوا ه او

م نظمةا غذي ة داخ وإ افيةيفالتقييماواملعمقةاملقرتحةعلىاملستوىالقطري.وعلىسليلامل ال،تقّيا خرى

وبراجمه ا(الق دراوالوطني ةوسياس اوا   نالغ ذائيوالتغذي ة،1)يفسياقاهلدفاالس رتاتيجيبالفعلوالزراعة
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ذل ك،يش ملاإلط اراالس رتاتيجييفالعامل.وباإل افةإىلبلدًا41يفمنوذج ناالست ماراواالسرتاتيجيةويفجمال

الربه ا جالش ا لللتنمي ةالعامليوهظامالتقييموالرصدتقي يمق دراواحلكو  ة.فف يأفريقي ا،لل كا غذيةربها جل

هظاً اشا ً للرصدوالتقييم.والبّد نزيادألاستكشافالتكا ل عجهاوفاعلةأخرى.الزراعيةيفأفريقيا



اآلراءاملقرتح ة، س حا.وس وفيت يحتنفي ذوخيتلف"عمقحتليل"أسلوبيالتقييماملقرتحنياخت ًفاك لريً-17

ب ورألخاصة،حملةعنالفجواوالرئيسية،و واطن عفاللجنة،وقوتها،علىحنوسريعوبتكلفة نخفض ة.غ ري

أّنهذاا سلوباليعترب ناسًلالتحديدا سلابا ذريةهلذااملسائل.وهلذاالسلبينلغيأيًضا راع األأه واعأك  ر

ا نالتقييماواملركزألعلىالتحليلالقطري.ولكنأنيكونتنفيذالتقييماواملعمقةعل ىاملس توىالقط ريأ  ًراتعمًق

أدهاابع ض  واطنالق وأل5 كلًفا،رهًنابعددالللداناليتسوفينظربشأههاوبعمقالتحليلا اري.ويوجزا دول

نةاملقرتحةيفهذاالوثيقة. نتقييماوفعاليةاللجخاصنيلنوعنيوالضعف


: واطنقوألو عفأساليبالتقييماملقرتحةبشأنفعاليةاللجنة5ا دول
 

  واطنالضعف  واطنالقوأل أساليب التقييم

 س        حآراء 3

أص         حاب

يفامل       لحة

اللجنة

كلفةاملنخفض ةللتنفي ذ)االس تفادأل  ن نت دياوال

املسحاإلداريعلىشلكةاإلهرتهتاملفتوحةامل ادر

والقائمة(


إ كاهيةتغطي ةتك اليفالت  ميمبواس طةا   وال

املوجودأل


لك  نع  رضالنت  ائجا ولي  ةيفال  دورألال اهي  ة

وا ربعنيللجنة

تعتمدصحةالنتائجعل ىهوعي ةمن وذج

واملللغ   ةا ساس   يةال   يت ا ه   ا

االت البهاوحجمه


لكنأنيكون عدلالرد نخفًضا


    نغ   رياملناس   بحتدي   دا س   لاب

ا ذريةملسائلفعاليةاللجنة

التقييم        او 4

املعمق   ةعل   ى

املس          توى

القطري

   ناملناس  بأك   رحتدي  دا س  لابا ذري  ة

الض   عف،و    واطنالق   وأل،للفج   واو،و    واطن

لتحسنيواجملاالو نأجلا


تكمي  ل س  حاآلراءبةتاح  ة علو   او س  تقاأل   ن

    ادررمسي  ة)   نقلي  لإح   اءاورمسي  ة،

وسياساووطنية تعلقةبا  نالغ ذائيوالتغذي ة،

(واملعلو اوا وليةاجملموعةعلىاملس توىوغريها

القطري


إتاحةاملداخ وعنطريقآلي اوقائم ةيفجم ال

أخوذألبعنياالعتمادعلىعددالللداناملب

وعلىعم قالتحلي ل،لك نأناالعتلار

تكونالتقييماو كلفة


املوارد)اللش ريةواملالي ة(البد نحشد

تنفيذالللت ميمو


وج  ودخم  اطرلتك  اثرجه  ودالرص  د

والتقييماليتتلذهلاجهاوفاعلةأخرى


 تعلق  ةلك  ن م  ع علو   اوثاهوي  ة

با  نالغذائيوالتغذيةلدعمالتقييم او
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ب االقرتان  عقرتحإجراءتقييماوأساسيةبش أنفعالي ةاللجن ة،إىلاالعتلاراوالواردألأع ا،ُيوباالستناد-18

علىأساستوافرامل وارداملالي ة.وينلغ ي2115عامأثناءوالتقييماواملعمقةعلىاملستوىالقطري" سحاآلراءاملذكور

باستخدامهتائجالتقييماوا ساسيةالستعراضالتقدماحملرز. نتظمةيففرتاواإلجراءاوتكرارهذا

  

والتقييم)العامليةواإلقليميةوالوطنية نها(الرصد


أصحابامل  لحةقدراو عمقلالسماحباستعراض

القراراووالتوصياوال ادرألعناستيعاب نأجل

اللجنةعلىاملستوىالوط ي

أنتستغرقوقًتا
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 اخلتامية اهلوامش


                                                      
 (1)

النسخةالنهائية-إص ح نةا  نالغذائيالعامليCFS:2009/2 Rev.2 نالوثيقة قتطفاو
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev

_2_A_K7197.pdf
(2)

يعّرف"قا وسامل طلحاوا ساسيةيفجمالالتقييموالنتائجالقائمةعلىاإلدارأل"ال ادرعن نظمة

لتنميةيفامليداناالقت اديالفعاليةيفإطار  دىحتقي قأه دافالت دخ واإلمنائي ةأوالتعاونوا

املتوقعحتقيقها، ع راعاألأهميتهاذاوال لة.وتعترب نظمةالتعاونوالتنميةيفامليداناالقت ادي

لإلغاثةاإلمنائي ة.وع ادأل  اتق ّيمفعالي ةاإلغاث ةاإلمنائي ةا ساسية"الفعالية"أحد عايريالتقييم

التكميلي ةالتالي ة:ا همي ة؛والفعالي ة؛واالس تدا ة؛وا ث ر.ا ساس يةباالقرتان ع عايريالتقييم

ويشريعددكلري ناملؤسساوالضالعةيفالتعاونال دولي  نأج لالتنمي ة،و نه اوك االوا   م

حتادا وروبيووكاالوالتعاونال نائي،إىل عايريالتقييمالتابعةملنظمةالتعاونوالتنميةاملتحدألواال

للرص    دوالتقي    يم.ههجه    ايفاملي    داناالقت     اديامل    ذكورألأع     ا     نأج    لتعري    ف
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf

(3)
ال روابطب نييفالس ابق،هاقشتجمموعةالعملاملفتوحةالعضويةاملعنيةبربها جالعملوا ولوي او

اإلطاريالقائمعلىالنت ائجلو  عبره ا جرص د.وبن اءعل ىوالنهجعملبرها جالعملوا ولوياو

راجتعريفعمليملايسمىب "فعالية نةا   نالغ ذائيذلك،يطلقهذااملنطقهنا نأجلاستخ

العاملي"علىأساسث ثهتائجاستخد ت نأجلتوجيهعم لاللجن ةعل ىالنح وامل ذكوريفيف

برها ج-CFS 2013/40/9 نالوثيقة61إىل58برها جالعملاملتعددالسنواو.أهظر:الفقراو ن

-2115-2114ا        نالغ      ذائيالع      امليالعم      لاملتع      ددالس      نواوللجن      ة

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI036a.pdf.
 (4)

2115-2114العملاملتعددالسنواوللجنةا  نالغذائيالعامليبرها ج
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/PWP-

Programme_of_Work_and_Priorities_/MI036_CFS2013_40_9_Rev1_formatted_en_C
OMPILED.pdf

(5)
وختضعحالياهتيجتانإ افيتانرئيسيتانللجن ةملفاو  اوأالوهم ا ل اد  ن ةا   نالغ ذائي

بالت  دي هع داما   نةالعملاملعنيوخطةالعامليبشأناالست ماراملسؤوليفهظمالزراعةوا غذية

الغذائييفا ز اواملمتدأل.

(6)
إىل2115–2114للجنة،تشريوثيقةالربها جاملتعددالس نواوللف رتأللفوفيمايتعل قبالنتيجةأ

 ايلي:يتم لدوراللجنة هةالتنسيقالعالييفتوفريقاعدألشا لةوقائمةعل ىا دل ةللمناقش ة

إلقليمي ةو نظم اووالتنسيق نأجلتعزيزالعم لالتع اوهيب نياحلكو  اوواملنظم اوالدولي ةوا

اجملتمعاملدهيوالقطاعاخلاصوأصحابامل  لحةاآلخ رينذويال  لة،عل ىحن ويتماش ى  ع

احتياجاوالللدان.وهيمتارسهذاالدوربشكلرئيسي نخ لاملناقشاواليتت دوريفجلس تها

لتغذي ةوا هش طة  اب نيالعا ة،مبايفذلكالنظريفاملل ادراووا ط راملتعلق ةب ا  نالغ ذائيوا

الدوراواليتتدعمعملاللجنة.أ االنتيجةف تراعيفقطالتنسيق مناللجن ةهفس هاب لأيًض ا

http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/2754804.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/PWP-Programme_of_Work_and_Priorities_/MI036_CFS2013_40_9_Rev1_formatted_en_COMPILED.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/PWP-Programme_of_Work_and_Priorities_/MI036_CFS2013_40_9_Rev1_formatted_en_COMPILED.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/PWP-Programme_of_Work_and_Priorities_/MI036_CFS2013_40_9_Rev1_formatted_en_COMPILED.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/PWP-Programme_of_Work_and_Priorities_/MI036_CFS2013_40_9_Rev1_formatted_en_COMPILED.pdf
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طريقةعملاللجنة عامللادراوواملنتدياواملهمةا خرىعلىاملستوينيالعامليواإلقليمي.وقدينفع

ألللمواردويفحتديدال غراوعلى س توىامل وارد.التنسيقأيًضايفالتشجيععلىاستخدامأك ركفاء

ويفإطارالنتيجةباء،يتحققدوراللجن ةيفالتقري بب نيالسياس او  نخ  لص ياغةتوص ياو

،وأطرأخرىللسياساو،اس تناًدارتاتيجياودوليةو لاد توجيهية تعلقةبالسياساو،وتطويراس

واملساهماوعلىاملستوينيالوط يواإلقليميو شورألاخلرباءإىلأفضلاملمارساووالدروساملستفادأل،

التقريببنيالسياساو زيًدا  نالتكا  لواالتس اقيتضمنوآراءخمتلفأصحابامل لحة.وسوف

أفقًيا)بنيالدولواملنظماووأصحابامل لحة،و اإىلهنالك(وعا ودًياكذلك) ناملستوىاحملل ي

والعك سب العكس(.وحتظ ىه ذاالنتيج ةمبزي د  نال دعم  نخ  لو  عالعامليىإىلاملستو

اسرتاتيجيةات الللجنةتر يإىلتوعيةصاهعيالق راراوبتوص ياواللجن ةوع ربحض وررئ يس

اللجنةيفاملنتدياوالرئيسية.وفيمايت لبالنتيجةجيم،دوراللجنةيفتسيريدعماخلط طالوطني ة

الغذائيوالتغذية)كالسياساووالربا جواإلجراءاوا خرىوغريذلك(يشملال دعمواإلقليميةلأل ن

ياملشورألبشأنو عوتنفيذورصدوتقييماخلططللقضاءعلىا وعوحتقيقا  نالغذائيوالتغذية،

أيًضارهناستناًداإىل لاد املشاركةوالشفافيةواملساءلة.أ االتقدمعلىصعيدهذاالنتيجةفسيكون

اس  تجاباواللجن  ةلللل  دانوا ق  اليمواعتم  اداملش  ورألوا دواووا س  اليبوا ط  رال  يتت  دعم

االستجاباواملنسقةالناجتةعنإجراءاواللجنة.

(7)
تستخدموثيقةإص حاللجنةعلارأل"املنتدىالدوليواحلكو يالدولي"باإلشارألإىلاللجنة.

(8)
 A guide to monitoring and evaluating policy influence, Harry Jones, Overseas

Development Institute (ODI), 2011
(9)

منوذًجايفّس رطريق ةتوق عإج راءيعّرففريقا  ماملتحدألاملع يبالتقييمهظريةالتغيريباعتلارها"

هظريةالتغيري،ب ورألعا ةبشكلرسومبياهية،تدخلكييؤديإىلآثار توخاألأم  حظة.وتلّين

سلس لة  ناالفرتا  اووال روابطال يتتق ومعليه االع ق اوالس لليةاملقرتح ةب نيامل داخ و،

 ".املستوياوواملخرجاو،والنتائج،واآلثارعلىخمتلف

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
 ,Knowledge Utilization and Public Policy Processes: A Literature Review, S. Neilson(10)

International Development Research Centre (IDRC), 2001
(11)

 A guide to monitoring and evaluating policy influence, Harry Jones, Overseas
Development Institute (ODI), 2011

(12)
ت قل" سائلالتقييمالرفيعةاملستوى"الرتكيزعلىعملياوالتقييماملتوقعةبزيادألتو يحا واه ب

الواجبالنظرفيهاعندتقييمأداءاللجنةيفإطار عايريالتقييماملختلفة.وتوجداملسائلالعا ةال يت

 حةودقيق ة  ناملس ائلا ك  ريتعنيعلىالتقييماوأنتقدمإجاباوبشأهها.وتساعدجمموعةوا

أهميةعلىتوجيهت ميمالتقييماوالواجبتنفيذها،بضمانأنتكون ركزألوقابل ةل إلدارألوفعال ة

بياهاوالتقييماواليتيتعنياختيارها،لكنحتويلتناولالكلفةو فيدأل.وحسبطريقةحيث ن

 سائلالتقييمإىل" ؤشراو".
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اخلطوطالتوجيهيةالطوعيةالتابعةللجنةحدثجاحملتملةهلذاالنوع نالنهجيفيتم لأحدالنماذ(13)

غواتيم اال،والفلي لني،وس رياليونالتج ارباملت  لةيتلادل تفي هذوال2114املعقوديف ايويأيار

بعمليةاعتماداخلطوطالتوجيهيةالطوعيةعلىاملستوىالوط ي.

 (14)
املستقللوعلىأساستوافراملواد،لكنالنظرأيًضايفهطاقتقييمكا لللجنة.وينلغيأنيش مليف

 م عالتخ   اوخ رباء تع ددألأفرق ةالعامليةواإلقليميةوالوطنية،مبشاركةاملستوياوهذاا  ر

املعلو اوالرئيسيةوال اهويةوحتليلها.

(15)
العر ةللتقييمإىلالللداناملتطوعةإلبداءرغلةيفاملشاركةالكا ل ةيفينلغيأنيستندحتديدالللدان

التمرين.و نأجلالنظريفالنتائجاملوحدألملختلفالتقييماوالقطريةعلىالنحواملطلقعلىاللجن ة

  نجمم وعع دداللل دانيفاملائ ة21ويفاملائ ة11ككل،ينلغيإدراجمنوذجمت يلييرتاوحب ني

 عضاءيفاللجنة،ممايضمنتوازًهاإقليمًياوإقليمًيافرعًيا ناس ًلا.والينلغ ياعتل ارمن وذجأص غرا

للجنة.غريأّههوحسلماأشريإلي هس ابًقا،ير  يةويأواإلقليميةالعامليالفعاليةمت يلًيالتحديد دى

أيًضاإجراءهذاالتقييماوعلىاملستوىالقطريإىلتوليدالتعليم نأجل ساعدألالللدان"اخلا  عة

للتقييم"علىتعزيزالعملياوواإلجراءاواملساهمةيفأهدافاللجنةعلىاملستوىالوط ي.وبناءعلى

هذاالنوع نالتقييمأهمي ةحت ىإذاك انيقت  رعل ىع ددقلي ل  نذلك،سوفيكتسبتنفيذ

الللدان.

(16)
فريقا  ماملتحدألاملع يبالتقييم

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22

