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 تمهيد
 
يسر ين أن أقدم إىل أعضاء منظمة األغذية والزراعة وأصحاب املصلحة تقرير تقييم الربامج هذا الذي يصدر كل  

. والغرض الرئيسي من التقرير هو تزويد البلدان األعضاء والقراء اآلخرين مبوجز 2016-2015فرتة السنتني، والذي يغطي 
حتليلي عن االجتاهات الناشئة واملتكررة يف عمليات التقييم، ومناقشة النتائج األساسية، والثغرات والدروس املستفادة يف 

 عمل املنظمة. 
 
ق الستتتتتعراض مستتتتاةات منظمة األغذية والزراعة يف حتقيبدأ مكتب التقييم مؤخرا بستتتتلستتتتلة جديدة من التقييمات  

زيادة قدرة : 5م التقرير األول من هذه الستتلستتلة مستتاةة املنظمة يف حتقيق اسدف االستترتاتيجي أهدافها االستترتاتيجية. وقي  
أخر  إىل  ةتقييمات مواضتتتيعي ثالثة. وباإلضتتتافة إىل ذلك، قتدمت ستتتبل املعيشتتتة على الصتتتمود أمام التهديدات واألزمات

ثية ف مع تغري املناخ واحلد  من آثاره، واملعرفة بشتتأن األغذية والزراعة، وحفا املوارد الورااجلهاز الرئاستتي تغطي قضتتايا التكي  
واستخدامها بشكل مستدام. ويف أحد األمثلة عن تقييم يؤثر على القرارات اليت تتخذ يف جمال السياسات، بدأت املنظمة 

 اسرتاتيجية ملعاجلة القضايا املتصلة بتغري املناخ.باعتماد هنج أكثر 
 
ويتمثل دور املنظمة يف التنمية بالدرجة األوىل يف دعم عملية التنمية اليت تقودها البلدان من خالل توفري املقاييس  

الل تنمية القدرات خ املعيارية املتفق عليها دولياً، واإلحصاءات واملعلومات التقنية، وتقدمي الدعم على املستو  القطري من
تقييما الستعراض مساةات املنظمة على املستو  القطري، مبا يف  11وأنشطة املساعدة التقنية. وقد أجر  مكتب التقييم 

ذلك تقييمني يركزان على تقدمي الدعم للبلدان اليت متر  باألزمات. وعالوة على ذلك، وبغية دعم املساءلة والتعلم يف املنظمة، 
 تقييماً حبثت يف أداء برامج ومشاريع حمددة على األصعدة العاملية واإلقليمية والقطرية. 39تب أدار املك

 
ويقدم هذا التقرير ملخصاً عن نتائج التقييمات املذكورة أعاله. ويتربز امللخص التقدم الذي أحرزته منظمة األغذية  

ماتنا ها حنو حتقيق األهداف على الصعيدين العاملي والقطري. ويؤمل أن تستمر تقييوالزراعة حنو أن تصبح منظمة أكثر توج  
 يف مساعدة املنظمة على حتقيق نتائج أفضل من خالل تقدمي مشورة موثوقة واسرتاتيجية. 

 
 

 
Masahiro Igarashi 

 مدير مكتب التقييم
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 مقدمة 
 
النتائج الرئيسية املستخلصة من التقييمات اليت أجراها مكتب التقييم،  2017يلخص تقرير تقييم الربامج لعام  -1

 . 2016-2015ويعرض األنشطة واإلصالحات اليت أدخلها املكتب يف الفرتة 
 
، تتضمن مساةات 1نتائج حتليل تلوي لعينة مكونة من تسعة وثالثني تقريرا تقييميا 3إىل  1وتعرض األقسام من  -2

(، وبشأن القضايا املشرتكة 2واإلقليمي )القسم  العاملي(، وعلى املستويني 1رئيسية على املستو  القطري )القسم 
عرضًا للتقييمات اليت أجراها مكتب التقييم، فضال عن تدابري  4(. ويقدم القسم 3بني القطاعات )القسم 

اإلصالح لتحسني نوعية واتساق عمله، وتعزيز التعلم على مستو  املنظمة، وتعزيز املساءلة أمام أعضاء املنظمة 
 وأمانتها، وشركاء التنمية وأصحاب املصلحة. 

 
 القطريمساهمات منظمة األغذية والزراعة على المستوى  - 1القسم 
 

 األهمية االستراتيجية 1-1
 

يف تقييم "أةية برامج منظمة األغذية والزراعة ومواءمتها االسرتاتيجية مع أهداف التنمية الوطنية واألولويات  -3
 للغاية يف هذا الصدد  أو مرض   ( أن الربنامج مرض  يف املائة 87التقييمات ) معظماإلقليمية والعاملية"، وجدت 

 (.1)الشكل 
 

 األةية االسرتاتيجية : 1الشكل 

 
 

ووتجد أن برامج املنظمة ذات صلة وثيقة باحتياجات البلدان يف حواي نصف التقييمات. وهي تتماشى بشكل  -4
جيد مع األولويات واالحتياجات الوطنية على النحو احملدد يف وثائق وخطط السياسات الوطنية، وتتواءم بشكل 

مجهورية سبيل املثال، بوركينافاسو، والنيجر، و عام مع اسرتاتيجيات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية )على 
دان (. غري أنه يف بعض احلاالت أد  الدعم غري الكايف للعمليات اليت تقودها البلوغريهاالو الدميقراطية الشعبية 

                                                           
 يف وقت مبكر من فرتة السنتني أو قبلها.امج ظم هذه التقييمات درست أداء الرب ينبغي أن يدرك القراء أن مع  1

51% 33% 13% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

يتماشى مع األهداف الوطنية واإلقليمية والدولية1-1

مرٍض للغاية مرٍض  أداء مختلط غير مرٍض  غير مرٍض إلى حد كبير لم تتم معالجته



C 2017/4 2 

 

إىل اخنفاض يف مستويات املشاركة يف عمليات صنع القرار من جانب الشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين )مثل 
 وراثية(.املوارد ال

 
، أن أطر الربجمة القطرية أصبحت األداة االسرتاتيجية 5ووجدت بعض التقييمات، مثل تقييم اسدف االسرتاتيجي  -5

ويتم تطوير أطر الربجمة القطرية  2012.2الرئيسية لتوجيه أنشطة املنظمة على املستو  القطري، وال سيما منذ عام 
بالتعاون مع الشركاء الوطنيني من خالل حوارات السياسات واملناقشات بشأن القضايا االسرتاتيجية واألولويات 
القطرية. وتعكس أطر الربجمة القطرية احلالية األهداف االسرتاتيجية للمنظمة إىل حد  كبري، وتعاجل قضايا التنمية 

 د.الرئيسية يف البل
 
جه متامًا مع األهداف العاملية للمنظمة. وعلى و  تتماشىغري أن بعض الربامج القطرية اليت جر  تقييمها مل  -6

( وتعزيز القدرة على الصمود 3اخلصوص، كانت األهداف العاملية املتمثلة يف احلد  من الفقر )اسدف االسرتاتيجي 
لقطري. وعلى النحو املوصى به يف تقييم مساةة منظمة ( أقل تكاماًل على الصعيد ا5)اسدف االسرتاتيجي 

األغذية والزراعة يف مجهورية قريغيزستان، قد تستفيد أطر الربجمة القطرية يف املستقبل من حتليالت العوامل الدافعة 
، وآثارها على االقتصادات الريفية واإلنصاف؛ ومن شأن ذلك أن يساعد على إدماج الريفللحد  من الفقر يف 

 األهداف املتصلة بالفقر يف الربامج واملشاريع املقبلة. 
 
 الشراكات والتنسيق 1-2

 
بوجه عام، لوحا أن عملية الالمركزية عززت التنسيق مع الشركاء الوطنيني، وال سيما السلطات احلكومية،  -7

ت من إقامة شراكات متنوعة مع أصحاب املصلحة اآلخرين. وساعد إدماج وحدات تنسيق الطوارئ وإعادة ومك ن
 التأهيل السابقة ضمن املكاتب القطرية على تعزيز الشراكات والتنسيق على الصعيد القطري.

 
وقد زاد هذا  لتنفيذ املشاريع. 3عموماً، أقامت املنظمة شراكات مثمرة مع املؤسسات احلكومية املركزية احلكومة. -8

التعاون من شعور امللكية لد  احلكومات، مما يسهم يف استدامة نتائج املشاريع. غري أنه يف بعض احلاالت، 
تشارك احلكومات بشكل كاف يف مبادرات املنظمة يف البلد، أو أنه مل يتم إبالغها عنها، مما أثار الشكوك  مل

ت. ويف حاالت أخر ، مل تتمكن املنظمة من إقامة شراكات فعالة بسبب عدم  بشأن فعالية واستدامة التدخال
 كفاية القدرات احلكومية. وتبني أن العالقات والتعاون مع السلطات أضعف بكثري على الصعيد احمللي.

 
تنسيق ال جمموعات( 1)أنشأت املنظمة آليات فعالة للمشاركة مع اجلهات املاحنة، مبا يف ذلك،  الشركاء يف املوارد. -9

 نفذت مشاريع يف نفس القطاع )مثل فريق التنسيق املعين باألمن الغذائي املمول من املفوضية بني اجلهات املاحنة
ليشيت(؛  للمعلومات واإلنذار املبكر بشأن األمن الغذائي يف تيمور مستداماً  وطنياً  األوروبية، والذي وضع نظاماً 

( اللجان التوجيهية العاملية/اإلقليمية )اليت أدت إىل احلصول على متويل أمريكي ملشروع كبري معين مبرض احلمى 2)
                                                           

 من أحد العوامل الرئيسية الدافعة سذا التطور. 2010كان التقييم االسرتاتيجي للربجمة القطرية لعام    2
ت الصحة، والتعليم، االسلطات احلكومية الرئيسية: وزارات الزراعة ولكن أيضاً الغابات، واملياه والري ، والثروة احليوانية والبيئة، فضال عن وزار   3

 واملالية، واالقتصاد والتنمية، وخمتلف اللجان/اإلدارات ملصايد األمساك والغابات.
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القالعية يف باكستان، وكذلك متويل متعدد األطراف لربامج تعىن باإلحصاءات الزراعية والريفية على الصعيدين 
 العاملي واإلقليمي(. 

 
ربت منظمة األغذية والزراعة عموماً كعضو بارز يف الفريق القطري لألمم املتحدة، وقد اعتت  وكاالت األمم املتحدة. -10

عملت بالشراكة مع وكاالت أخر  لألمم املتحدة )على سبيل املثال، يف بوركينافاسو، ودول شرق الكارييب 
ات اإلنسانية، يف األزم وبربادوس، ومجهورية قريغيزستان، والنيجر(. واعترب تعاون املنظمة مع الوكاالت األخر 

وال سيما مع برنامج األغذية العاملي واليونيسف، فعااًل )على سبيل املثال، يف مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب 
السودان(. ومن األمثلة عن املبادرات املشرتكة الفعالة، مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة لتعزيز قدرة البلدان النامية 

ري الصحة والصحة النباتية، أو برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة على الوفاء مبعاي
عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، للتكيف مع تغري املناخ واحلد  من آثاره. غري أنه كانت هناك 

اسو، واململكة العربية بيل املثال، يف بوركينافحاالت فوتت املنظمة فيها فرصة املشاركة يف الربجمة املشرتكة )على س
 السعودية، وماي(.

 
ظمات أقامت املنظمات شراكات قوية مع املن املنظمات الدولية، واجملتمع املدين، واجلهات الفاعلة غري احلكومية. -11

لبحوث الزراعية ل يةاالستشار  اجلماعةواللجان اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وكذلك مع منظمات دولية أخر  )مثل 
الدولية والتنوع البيولوجي الدوي يف املوارد الوراثية؛ واملنظمة العاملية لصحة احليوان يف جمال صحة احليوان؛ 
وأغريكورد، وهي شبكة من املنظمات غري احلكومية اليت سا صالت هيكلية مبنظمات املزارعني واملنظمات الريفية 

ت غري احلكومية مفيدة بوجه عام. غري أن مشاركة اجلهات اجد أن الشراكات مع املنظميف جمال احلراجة(. ووت 
الفاعلة غري احلكومية ظلت يف معظم احلاالت على مستو  التنفيذ، ومل تتحول إىل شراكات اسرتاتيجية لتحقيق 

لى املستو  كثر فعالية عأهداف اسرتاتيجية مشرتكة. ويف املقابل، بدا أن الشراكات مع اجلامعات واملعاهد هي أ
 االسرتاتيجي.

 
ال تزال الشراكات مع القطاع اخلاص يف املراحل األوىل مع وجود استثناءات قليلة )مثل، وتجدت  القطاع اخلاص. -12

ة ، وهندوراس، ونيكاراغوا، وزامبيا، ومجهورية الو الدميقراطيوغواتيماالأمثلة على زيادة املشاركة يف السلفادور، 
(. وعلى النحو املوصى به يف تقييم مساةة املنظمة يف دول شرقي البحر الكارييب وبربادوس، جيب على الشعبية

املنظمة أن تطور صالت قوية مع القطاع اخلاص إلنشاء سالسل قيمة فعالة. ولذلك، ينبغي للمشاريع املستقبلية 
 لتعزيز الشراكات مع القطاع اخلاصأن "توي اهتمامًا أكرب لقو  السوق والفرص، وينبغي أن تكون مصممة 

 ومنظمات املزارعني".
 

  المقارنةالمزايا  1-3
 

وعلى الصعيد  برامج فعالة.لوضع من التقييمات بالدور القيادي للمنظمة يف هتيئة الظروف يف املائة  60أقر ت  -13
ا اكتسبت اجملاالت املواضيعية، إذ أهنالقطري، مت التعرف على الدور القيادي ملنظمة األغذية والزراعة يف عدد من 
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مراقبة املبيدات، ، و يةواحليوان يةصحة النباتالمسعة كمركز امتياز يف جماالت األمن الغذائي والتغذية، والزراعة، و 
 واحلراجة ومصايد األمساك. 

 
اإلقليمية  لالستجاباتوقد بترهنت قدرة املنظمة على وضع السياسات واخلطط من خالل القيادة والدعم املقدمني  -14

 تالألمن الغذائي والتغذوي يف منطقة البحر الكارييب. وكان هذا هو احلال أيضا يف عملية وضع مشروع سياس
األمن الغذائي والتغذوي يف ترينيداد وتوباغو. وقد اكتسبت املنظمة من خالل خربهتا يف إدارة برامج الرقابة على 

 املبيدات دورا فريدا مقارنة بالوكاالت الدولية األخر .
 

سيني. ويف يوأظهرت منظمة األغذية والزراعة قدرهتا على الدعوة إىل إقامة حتالفات مع الشركاء اإلمنائيني الرئ -15
مشروع "تعزيز إدارة املوارد احلرجية وتعزيز مساةتها يف التنمية املستدامة، واستخدام األراضي، وسبل العيش"،  
كانت قدرة املنظمة على إشراك أصحاب املصلحة احلكوميني املعنيني يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات من 

شات السياسات وزارات الزراعة والبيئة على حد سواء. ويف أحد عوامل النجاح الرئيسية. ويف بريو، مشلت مناق
باكستان، ربطت املنظمة بني األفراد واملوارد من اخلدمات البيطرية االحتادية واحمللية وخدمات وزارة الزراعة يف 

ارا و الواليات املتحدة، لتشكيل شبكة فعالة ملكافحة مرض احلمى القالعية. كما بدأت منظمة األغذية والزراعة ح
بشأن السياسات على الصعيد الوطين بشأن قضايا من قبيل األمن الغذائي والتغذوي، ومصايد األمساك املستدامة، 

 واخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية، وإنفاذ قوانني الغابات.
 

سنة من  60والزراعة أكثر من منظمة األغذية  اكتسبتوفيما يتعلق بإدارة الغابات من أجل التنمية املستدامة،  -16
وطنية واإلقليمية ال األصعدة ت املوارد احلرجية لصنع السياساتاخلربة يف جمال حصر الغابات، وعززت قاعدة معلوما

والدولية. ويشمل ذلك مجع البيانات للتقييم العاملي للموارد احلرجية، فضال عن تقدمي الدعم إىل البلدان لتقييم 
 واستخدام تكنولوجيات االستشعار عن بعد لرصد التغريات يف املناطق احلرجية. القطرية ةالوطني حالة غاباهتا

 
غري أن املنظمة مل حتدد بوضوح خربهتا يف بعض اجملاالت ونوع املساعدة اليت ميكن أن تقدمها )مثل التكيف مع  -17

ة من قدرة احملدودة للمكاتب القطرية الصغري تغري املناخ واحلد من آثاره، واحلماية االجتماعية(. وقد قل صت القدرة 
املنظمة على قيادة تنسيق السياسات القطرية واإلقليمية، وتقدمي املشورة التقنية على وجه السرعة. ويف السياقات 
اإلنسانية، تعرقل الدور القيادي للمنظمة بسبب أوجه القصور التشغيلية، وعدم كفاية القدرات الرباجمية، وعدم 

 رية يف سري العمل ولد  املوظفني.االستمرا
 

 اإلنجازات الرئيسية 1-4
 

يف  36( على أهنا حققت األهداف املعلنة، وحواي ثلث الربامج )يف املائة 51مت تقييم حواي نصف الربامج ) -18
( على أهنا حققت بعض األهداف. وحبسب أنواع النتائج، أتعطيت نسبة أعلى من الرضا "ألثر السياسات" املائة

أو أعلى(، مقارنة "بتنمية القدرات"  يف املائة 54و"الفوائد الكبرية ألعضاء اجملموعة املستهدفة" )كالةا بنسبة رضا 
 أو أعلى على التواي(. يف املائة 33و يف املائة 41و"تعبئة املوارد" )نسبة رضا 
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 : األثر والنتائج احملققة2الشكل 

 
 

واستندت هذه التقييمات إىل حتقيق النتائج املرجوة من الربنامج، وليس إىل إجنازات املنظمة؛ وبالتاي، فإن عددا  -19
حلكومية والعوامل ا من العوامل اخلارجية قد أثر على حتقيق املنظمة لكامل األهداف املعلنة، مبا يف ذلك التغيريات

السياسية األخر ، والكوارث الطبيعية، والنزاعات. كما حددت التقييمات العوامل الداخلية التالية اليت ينبغي 
 معاجلتها، وال سيما يف تصميم املشاريع والربامج:

 
  لك النهج اخلاص ذترتبط جودة الربنامج ومستو  النتائج احملققة ارتباطا وثيقا بنوعية عملية التصميم. ويشكل

بالسياق، استنادا إىل تقييمات منتظمة لالحتياجات، والعملية التشاركية اليت تسمح للربنامج باالستجابة بشكل 
 أفضل خلصائص اجملموعات املستهدفة.

  ينبغي أن تكون مكونات الربنامج متماسكة ومرتابطة، ومدعومة بنظرية واضحة للتغيري، وينبغي أن تراعي التغريات
 السياق الناشئ عن األبعاد االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية. يف

  القطرية حمددة بشكل مفرط على مستو  األنشطة، على الرغم من أهنا حتدد  الربجمةال ينبغي أن تكون أطر
ة( عندما يكون ين ذلك من متابعة الفرص الناشئة )املالية أو التقنأهداف الربامج واألعمال املزمع تنفيذها. وسيمك  

 ذلك مرغوبا فيه.
  .يتطلب وضع هنج ابتكارية وقتا وموارد من أجل اختبار وتكييف كل هنج مع سياق البلد أو اجملتمع املستهدف

وينطبق ذلك بشكل خاص عندما يهدف االبتكار إىل إحداث تغيريات سلوكية )مثل النهج الرتبوية، واعتماد 
 ل كبري بالعوامل االجتماعية والثقافية.ممارسات جديدة والتمكني( تتأثر بشك

  جيب أن يكون اإلطار الزمين للربنامج واقعيًا لتحقيق النجاح؛ غري أنه غالبا ما يكون هناك تباين بني جداول
املاحنني والوقت الالزم لتحقيق النتائج. وينبغي أن يتم التخطيط حبرص، مع إيالء االعتبار الواجب للوقت الالزم 

 دارية مثل املشرتيات والتوظيف.للعمليات اإل
  ج تكيفية لإلدارة أتاحت تطوير التصميم مع مرور الوقت،  بعضحققت الربامج نتائج إجيابية من خالل هنت

 باالستفادة من الفرص اجلديدة اليت أفادت املبادرات القائمة.
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تغري املناخ،  وعرب املهام األساسية. ففيتفاوتت درجة اإلجنازات يف جماالت العمل املواضيعية، وعرب املستويات،  -20
على سبيل املثال، كان هناك اخنراط جيد يف املنتديات العاملية، ولكن التقدم كان هامشيا فقط على صعيد 
البيانات والتوجيهات على املستو  القطري. وكان العمل املتعلق باملوارد الوراثية لألغذية والزراعة أكثر فعالية من 

ثر منه يف دعم تنمية القدرات. وكان عمل النظم اإليكولوجية البحرية أك املتصل بالسياساتاملعياري/ناحية العمل 
جناحًا يف جوانب التنسيق واإلدارة على الصعيد اإلقليمي، منه يف دعم إدماج االتفاقات يف السياسات الوطنية 

 وتنفيذها. 
 

في غيانا، على سبيل املثال، دعمت منظمة األغذية والزراعة وهناك عدد من األمثلة على اإلجنازات اإلجيابية. ف -21
نتجني، أكرب إىل األسواق واملعلومات بالنسبة للمستهلكني، وامل الً ر وصو شركة التسويق اجلديدة يف غيانا، مما يس  

دارة واملصنعني الزراعيني، واملصدرين. ويف بنن، جنحت منظمة األغذية والزراعة يف تطوير القدرات الوطنية إل
مبيدات اآلفات املتقادمة، اليت مل تكن موجودة من قبل. ويف النيجر، أدت تربية احليوانات إىل زيادة إنتاج 
املستفيدين ودخلهم، مع حتسني الوضع االجتماعي للنساء الضعيفات، وزيادة توافر احلليب لألطفال، وقدرة 

كر لألمن  مجعها النظام الوطين للمعلومات واإلنذار املباألسر على توفري املال. ويف تيمور ليشيت، أدت األدلة اليت
مرسوم للحد من اآلثار السلبية إصدار ، وإىل 2005األمن الغذائي لعام  اتالغذائي، إىل تنقيح وتعديل سياس

حلفا  ةلواردات األرز على اإلنتاج احمللي. ويف ترينيداد وتوباغو، وتضع مشروع للتعاون التقين مع مرفق البيئة العاملي
التنوع البيولوجي عن طريق توطيد نظام املناطق احملمية، وبناء القدرات يف جمال إدارة حفا الغابات واحلد من 

 تدهورها. 
 

، يةاحليوانو  الصحة النباتيةوقدمت املنظمة الدعم يف جمال تنمية القدرات يف عدد من البلدان يف جماالت مثل  -22
والتنمية الريفية من خالل تيسري الوصول إىل االئتمان، وإدارة الغابات بشكل مستدام، واإلحصاءات الزراعية، 
والتجهيز الزراعي، وسالسل القيمة. كما مت دعم اسيئات التنظيمية املعنية باملنتجات الغذائية ومصايد األمساك 

 والغابات. 
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 والزراعة على المستوى العالميمساهمات منظمة األغذية  - 2القسم 
 

 األهمية االستراتيجية  2-1
 

استجابت املنظمة عموماً بشكل جيد للسياقات العاملية املتغرية مثل الزيادة الكبرية يف التجارة العاملية للمنتجات  -23
اظ على النباتية/احليوانية من أجل احلفالزراعية يف السنوات األخرية، أو احلاجة الناشئة إىل منع انتشار األمراض 

التنوع البيولوجي. وكانت االسرتاتيجيات والربامج العاملية للمنظمة متسقة متاماً مع األولويات العاملية، واستجابت 
مبادراهتا الدولية واإلقليمية لالحتياجات الوطنية اسامة، على سبيل املثال، مع العمل املتعلق باإلحصاءات الزراعية 

 . والريفية أو مع الربنامج احملس ن للحوكمة العاملية للحد من اجلوع
 

ومت االعرتاف باخلربة الفنية للمنظمة وتقديرها يف جماالت مثل الزراعة، والثروة احليوانية، واألراضي الزراعية، والري   -24
ج املعيارية مت االعرتاف باملقاييس والنواتاألمساك. وباملثل،  ومصايدواحلراجة  وإدارة املياه، وإدارة املوارد الطبيعية

 للمنظمة يف عدد من القطاعات، مبا يف ذلك حوكمة الغابات، وصحة احليوان، وإدارة مبيدات اآلفات.
 

كما حافظت منظمة األغذية والزراعة على مركزها كمنتد  حكومي دوي عاملي ملناقشة جمموعة واسعة من  -25
ام األمن هنج حتليلي مشرتك لتحليل انعدوضع القضايا املتصلة باألغذية والزراعة. واستجابت لطلب من أجل 

 الغذائي، وقياس القدرة على الصمود والتغذية.
 

ان باستطاعة املنظمة أن تستجيب بشكل أكثر وضوحًا جلدول األعمال العاملي املتطور، ويف بعض اجملاالت، ك -26
املطالبة مبركز حموري يف برنامج العمل اجلديد املتعلق واإلبالغ عن ذلك بشكل أفضل. وكان بإمكان املنظمة 

تباع ها والدعوة إىل ابالقدرة على الصمود يف جماالت اإلجراءات اإلنسانية، وذلك من خالل إعادة تصميم براجم
هنج جمتمعية وموجهة حنو األسواق، بدال من مواصلة املساعدة اليت تركز على توزيع املستلزمات من دون مقابل. 
وكان هذا التحول معرتفًا به جيدًا يف بعض التدخالت، على سبيل املثال يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ولكنه 

 تمع اإلنساين الدوي األوسع نطاقاً. وكان باإلمكان الدعوة ألةية الزراعة يفيكن مرئيا مبا فيه الكفاية يف اجمل مل
 .4جدول األعمال العاملي املعين بتغري املناخ بطريقة أكثر فعالية

 
  التركيز االستراتيجي واالتساق 2-2

 
وفر اإلطار االسرتاتيجي املراجع فرصة لزيادة الرتكيز على عمل املنظمة. وبوجه عام، تبني أن برامج املنظمة تتماشى  -27

بشكل وثيق وتتسق مع األهداف االسرتاتيجية، مع بعض االستثناءات اليت تكون فيها املواءمة أقل وضوحاً. 
ية ب أساسا لألولويات الوطنية، مع األولويات العاملوشكلت مواءمة أولويات أطر الربجمة القطرية، اليت تستجي

 واإلقليمية حتدياً.
 

                                                           
 استجابة لتوصية التقييم. 2016وتضعت اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشأن تغري املناخ ومت اعتمادها يف هناية عام   4
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ومن خالل ختصيص املوارد لألهداف االسرتاتيجية بدال من أن تكون حبسب القطاع، أصبحت منظمة األغذية  -28
 والزراعة منظمة أكثر استتتتتتتتتتتترتاتيجية، بتحطيم الصتتتتتتتتتتتتوامع القطاعية، وربط مستتتتتتتتتتتتارات العمل بشتتتتتتتتتتتتكل أفضتتتتتتتتتتتتل. 

ني أن املشتتتاريع قد أستتتهمت بنجاح يف األنشتتتطة االستتترتاتيجية واملشتتترتكة بني القطاعات، وقدمت أمثلة جيدة وتب
على الشراكات بني اإلدارات والشراكات املتعددة التخصصات. ومن جهة أخر ، مل تفض الرتتيبات املؤسسية 

هتمام كاف إلدارة ا على ستتتتتتتتتتتتتتبيل املثال، مل يتبدلبلدان. فدائماً إىل بناء أوجه التآزر والتكامل فيما بني األقاليم وا
املعارف اليت كان من شتتتتتتتتتأهنا تستتتتتتتتتهيل تبادل املعارف واخلربات عرب املكاتب على الصتتتتتتتتتعيد العاملي، ومع توطيد 

 عملية الالمركزية، فإن بناء نظام إدارة املعارف هذا سيكون مهماً لتعزيز الفعالية. 
 

 اإلنجازات الرئيسية 2-3
 

االعرتاف بأن توفري مصدر موثوق للمعلومات واألطر التقنية املوحدة هو من أوجه القوة للمنظمة. ومت توفري ومت  -29
عدد من املنتجات واخلدمات املعرفية للحكومات الوطنية، وجمتمع البحوث واجملتمع األكادميي، واملنظمات 

وبتوفريها  بالتميز التقين سذه املنتجات واخلدمات عموما الدولية، واجلهات اإلمنائية الفاعلة األخر . ومت االعرتاف
لقاعدة أدلة للسياسات والربامج. ومت االطالع على قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة على 
 اإلنرتنت، ونشرة حالة األغذية والزراعة، واملنتد  العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية، بشكل كبري، وأشري إليها

يف كثري من املنشورات اليت استعرضها النظراء، كما متت اإلشارة إليها على اإلنرتنت. وساةت االسرتاتيجية العاملية 
لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية يف تنسيق النظم اإلحصائية الزراعية، وستساعد البلدان على تلبية متطلبات 

ه اجلوفية املتصلة بالزراعة. وأتنتج عدد من الوثائق الفنية عن إدارة امليا البيانات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة
 وحوكمتها، مما عزز األساس العلمي سذا اجملال الذي مل يتم البحث فيه بطريقة كافية.

 
اً  يكما وضعت منظمة األغذية والزراعة أطرا ومناذج تطبق على الصعيد القطري. واعتترب هنج الزراعة الذكية مناخ -30

لتصنيف املتكامل اكمساةة هامة من جانب املنظمة يف تعزيز املمارسات الزراعية اليت تستجيب لتغري املناخ. ووفر 
مؤشر القدرة على الصمود ومنوذج التحليل، معلومات موحدة وأدوات حتليلية لشركاء األمن الغذائي و  ملراحل

التنمية لرصد حاالت األمن الغذائي وتصميم الربامج خالل حاالت األزمات. وعزز برنامج مرفق الغابات واملزارع 
اعتتمدت املي للغابات. و هنجًا يس ر أوجه التآزر بني القطاعات وأدمج املنظورات احمللية يف جدول األعمال الع

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة. وطتبقت مناذج مدارس املزارعني احلقلية ومناذج احلدائق 
 املدرسية يف عدد من البلدان اليت حتتاج إىل تعزيز قدرة سبل العيش ملواجهة الكوارث. 

 
للبلدان لالستفادة من هذه املنتجات واخلدمات. ومتت مساعدة عدد وقدمت بعض الربامج العاملية أيضاً الدعم  -31

من البلدان، على سبيل املثال، يف وضع اسرتاتيجيات زراعية لتغري املناخ، ولرصد انبعاثات الكربون واإلبالغ عنها 
ها يف البلدان ر برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهو يف إطار 
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ودعمت االسرتاتيجية العامية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية إدماج النظم اإلحصائية الزراعية  5.النامية
 املتسقة يف أطر مؤسسية على الصعيدين اإلقليمي والوطين.

 
ث السياق لتلبية مة من حيويف الوقت نفسه، وجد املستفيدون أن املواد التقنية للمنظمة غالباً ما تكون غري مالئ -32

االحتياجات احمللية. وقد مت تطوير هذه املواد دون مشاركة كافية من املستخدمني على املستو  الوطين. وعالوة 
على ذلك، غالبا ما شكلت حمدودية قدرات التنفيذ على املستويات دون الوطنية عائقا أمام التطبيق الفعال 

لتشغيلية ملنظمات الغابات واملزارع، سيتعني زيادة تطوير القدرة امرفق يف برنامج  للمعرفة والنهج. فعلى سبيل املثال،
منتجي الغابات واملزارع، وزيادة الوعي بشأن حقوقهم من أجل التأثري الفعال على السياسات. وباملثل، لضمان 

ات يف مؤسسات ينبغي بناء القدر استدامة االسرتاتيجية العاملية لتحسني إجنازات اإلحصاءات الزراعية والريفية، 
ملية اإلقليمية الفرعية، وينبغي مواصلة تطوير اخلطوط التوجيهية التقنية لتحسني ع التدريب واللجان اإلحصائية

 ة البيانات يف املؤسسات الوطنية.التحقق من صح
 

 اإلطار االستراتيجي المراجع
 

"ال ميكن التقليل من أةية وجود إطار مشرتك للنتائج، مع عدد من املخرجات والنواتج اليت تسهم فيها مجيع مكاتب 
تكافئاً م لقد خلق اإلطار االسرتاتيجي اجلديد جماالً "املنظمة. وعلى حد قول أحد املشاركني يف استقصاء للموظفني 

تقييم مساةة منظمة األغذية والزراعة   --." ‘ألغذية والزراعةكمنظمة واحدة من أجل حتقيق أهداف منظمة اللعمل  
 .5يف اسدف االسرتاتيجي 

 
  

                                                           
ادرة تعاونية بني ، هو مباالنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض  5

على  لمنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، من أجل مساعدة البلدان النامية على احلصو 
 سيلة للحد  من صايف االنبعاثات لغازات الدفيئة.التمويل من أجل تعزيز إدارة الغابات كو 
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 منظمة األغذية والزراعة في القضايا المشتركة بين القطاعات اتمساهم - 3القسم 
 

  تنمية القدرات 3-1
 

كانت تنمية القدرات إحد  الطرائق األساسية للمساعدة اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة. ومن بني الربامج  -33
دعمًا متكاماًل لتنمية القدرات مشل املستويات البيئية الفردية  (يف املائة 63)اليت جر  تقييمها، قدمت األغلبية 

على التدريب الفردي. وكانت هناك ثروة من األدلة  (يف املائة 24)، يف حني ركز حواي ربعها والتمكينيةواملؤسسية 
امللموسة على أنه قد متت تنمية القدرات مع خمتلف الفئات املستهدفة. ومع ذلك، كان من األصعب حتديد 

 . ملعارفااآلثار الطويلة األجل واألعلى مستو ، مثل على البيئية السياساتية، والرتتيبات املؤسسية، ونظم 
 

ومن العوامل اليت أدت إىل جناح تنمية القدرات: زيادة استخدام اخلربات احمللية واملؤسسات الوطنية، والعمل على  -34
مستويات متعددة من النفوذ، وتقييم االحتياجات على املستويني الفردي واملؤسسي، وبناء جمموعة أساسية من 

لت أنشطة املتابعة ما بعد التدريب. ومن ناحية أخر ، مشاملوظفني املدربني إىل جانب بناء القدرات املؤسسية، و 
االهتمام باحتياجات تنمية القدرات على املستو  دون  كفايةعوامل الضعف: عدم كفاية االستهداف، وعدم  

الوطين، والرتكيز على التدريب الفين مع إيالء اهتمام حمدود للجوانب التشغيلية واإلدارية، والرتكيز على تدريب 
ابط و األفراد خارج السياق املؤسسي حيث حيتاجون إىل استخدام املهارات املكتسبة، واالفتقار إىل أوجه التآزر والر 

 مع املبادرات واخلدمات األخر ، وعدم كفاية املوارد املخططة لتنمية القدرات.  
 

 بشأن تنمية القدرات
 

"منت املنظمات غري احلكومية من خالل التدريبات، واكتساب املعرفة التقنية الكافية لتنفيذ مشاريع أخر  تتعلق باألمن 
والزراعة، طورت هذه املنظمات غري احلكومية مستو  أعلى من اخلربة الغذائي. ومن خالل شراكتها مع منظمة األغذية 

 .على الصمود يف جنوب السودان منظمة األغذية والزراعة للقدرةتقييم برنامج  - -نة." وقدرة تشغيلية حمس  
 

 المساواة بين الجنسين 3-2
 

ر إىل اجلنساين، على الرغم من أنه ينبغي النظالحظت التقييمات بعض أوجه النجاح يف تعميم مراعاة املنظور  -35
 تاهذا املؤشر باالقرتان مع غياب إطار معياري يف التقييمات السابقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق أهداف سياس

وعلى الرغم من هذا التحديد، قدمت التقييمات بعض األفكار املفيدة  6املنظمة يف جمال املساواة بني اجلنسني.
 بشأن التقدم العام يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين والعوامل املساةة. 

 
تقييماً أن الرتكيز على املساواة بني اجلنسني إما كان اسرتاتيجياً أو عنصراً هاماً من  11فعلى سبيل املثال، تبني يف  -36

تقييماً أن املساواة بني اجلنسني مل تكن أولوية يف الربنامج. وأشارت  14عناصر الربنامج املقي م؛ ولوحا يف حواي 

                                                           
  .2016بدأ تطبيق اإلطار التحليلي القياسي يف عام   6
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لفوائد املتعلقة سني التغطية، والتوعية، وابعض التقييمات إىل اجتاه إجيايب هام يف جهود املنظمة الرامية إىل حت
املوضوعي على املساواة بني اجلنسني يف مجيع جوانب تصميم املشاريع وتنفيذها. وكانت أهم العوامل  بالرتكيز

 املساةة كالتاي:
 

 وخطط نيأشارت التقييمات إىل مواءمة جيدة بني عمل املنظمة واألولويات الوطنية اليت تعاجل التفاوت بني اجلنس 
 العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. 

  تبني أن تصاميم املشاريع تركز بصورة متزايدة وقوية على املنظور اجلنساين. ويف احلاالت اليت افتقرت فيها وثائق
ملساواة ااملشاريع إىل الرتكيز على املساواة بني اجلنسني، وجدت التقييمات أن اجلهود التصحيحية لتطبيق مبادئ 

 بني اجلنسني كانت تبذل أثناء التنفيذ. 
  مت إدماج األبعاد املتصلة باملساواة بني اجلنسني يف الدراسات االستقصائية واألدوات التحليلية. وهذا أمر مهم مبا

 سني نأنه من غري املرجح أن تغطي البيانات املصنفة اليت تصدرها البلدان مجيع األبعاد املتصلة باملساواة بني اجل
 يف القطاع الزراعي والريفي.

  كان هناك ارتفاع يف تقدير واعتماد صانعي السياسات للمنشور الرئيسي املعنون "حالة انعدام األمن الغذائي 
". ويف بعض احلاالت، قد يكون ذلك قد أسهم يف زيادة االهتمام والنظر يف 2011-2010يف العامل للفرتة 

 القضايا اجلنسانية يف السياسات والربامج. 
  اضطلع أخصائيون متخصصون يف املساواة بني اجلنسني يف املنظمة بدور أساسي يف تيسري إصدار اخلطوط

م مراعاة املنظور بات. وقد طورت الربامج هنجاً مبتكرة لتعميالتوجيهية، والتوعية، واملشورة التنقية، والندوات، واملناس
 اجلنساين داخل املنظمة.

 
 التغذية 3-3

 
توافرها و أشتتتتتتتتتتتتارت العديد من التقييمات إىل أن املنظمة قد ستتتتتتتتتتتتاةت يف حتستتتتتتتتتتتتني نوعية بيانات األمن الغذائي  -37

ملستتتتتتتتو  التنستتتتتتتيق التقين بشتتتتتتتأن التغذية على اوإمكانية احلصتتتتتتتول عليها؛ وأهنا قد لعبت دورا قياديا يف عمليات 
الوطين، وأهنا استتتتتتتتتتتتجابت الحتياجات الشتتتتتتتتتتتركاء من خالل تطوير القدرات إلدماج التغذية يف تدخالت الزراعة 
واألمن الغتتذائي. وظلتتت التحتتديتتات يف قتتدرات احلوكمتتة املتعتتددة القطتتاعتتات/اجلهتتات الفتتاعلتتة، وقتتدرات تنفيتتذ 

 7لوطين الذي يتعد  نطاق وصول املنظمة.السياسات، على املستو  دون ا
 

من اسرتاتيجية املنظمة بشأن التغذية من أجل "زيادة املعارف واألدلة لتعظيم تأثري نظم األغذية  1ووفقا للناتج  -38
والزراعة على التغذية"، دعمت منظمة األغذية والزراعة السياسات الرئيسية، وصياغة االسرتاتيجيات، وعمليات 

ر على الصعيد الوطين، وذلك بشكل أساسي عن طريق تعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية، وإصدار صنع القرا
، ووضع أدوات حتليلية، وإجراء دراسات استقصائية عن األمن الغذائي جودةذات  إحصاءات يف الوقت املناسب

 والتغذية، واستخدام املؤشرات والتحاليل لدعم عملية صنع القرار.
 

                                                           
 فقط من التقييمات اليت أجريت يف فرتة السنتني قد درست اجلوانب املتعلقة بالتغذية، فإنه جيب أخذ النتائج يف املائة  28بالنظر إىل أن   7

 يف هذا القسم حبذر.



C 2017/4 12 

 

الوقت نفسه، أشارت بعض التقييمات إىل الفرص الضائعة اليت كان الدعم التقين حمدودًا فيها، ومل تكن ويف  -39
 ، ومل تكن التغذية فيها يف صدارة جدول األعمال للسياسات، ومل يتضمن فيهاكافية فيها  قاعدة األدلة للمشاريع

دة ح أن تعمل املنظمة مع وكاالت األمم املتحالربنامج أو املشروع جوانب التغذية املتعددة بشكل واضح. واقرتت 
ة، والشراكات اليت ميكن للمنظمة من خالسا توفري املعرفة التقنية للزراعة املراعية للتغذي األخر  إلجياد أوجه التآزر

 مع االستفادة من دعمها من خالل العمل امليداين للوكاالت األخر . 
 

ة من أجل التغذية"، عملت املنظمة بنشاط لتعزيز األغذية والزراعبشأن "حتسني إدارة نظم  2وبالنسبة للناتج  -40
التعاون والتنسيق بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة على املستو  املركزي، وال سيما من خال دعم وزارات الزراعة 

يضاً يف التنسيق كت املنظمة أ. وشار وتنفيذها القطاعات للتغذية متعددةيف وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية 
املشرتك بني الوكاالت من أجل التغذية حتت قيادة منسق مبادرة اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية 

يف عدد من البلدان، ووفرت القيادة التقنية للشركاء ذات الصلة. ويف عدد من احلاالت، اضطلعت  8لد  األطفال
  تقسيم التغذية، وتعزيز احلوار الشامل وإنشاء جلان وأفرقة عاملة. املنظمة بدور رئيسي يف عملية

 
 بشأن "تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية واحمللية لصياغة وتنفيذ السياسات والربامج  3وبالنسبة للناتج  -41

القطاع الزراعي  مساةةالرامية إىل حتسني الوضع التغذوي"، قدمت منظمة األغذية والزراعة املساعدة التقنية لزيادة 
تحديد أولويات القدرة لاالستثمارات الزراعية، و لتحسني مراعاة التغذية يف  يف االسرتاتيجيات املتعددة القطاعات،

على الصمود ذات الصلة بالتغذية. كما دعمت املنظمة التدريب بشأن تقييمات االحتياجات ووضع أطر لتنمية 
 القدرات متعددة القطاعات.

 
د ركزت جهود املنظمة عمومًا على تعزيز القدرات التقنية للمنظمات الوطنية من أجل وضع سياسات وق -42

واسرتاتيجيات وبرامج تتعلق باألمن الغذائي والتغذية. ولتحقيق النتائج املرجوة، كان من الضروري استكمال ذلك 
ية واألسر. كما  مستو  اجملتمعات احمللجبهد يرمي إىل تعزيز قدرات التنفيذ على املستويات دون الوطنية وعلى 

كانت هناك حاجة إىل دعم من احلكومة ومن أصحاب املصلحة املتعددين، وإىل خطة لتوسيع نطاق جهود 
 التغذية واحلوكمة التقنية على حد سواء.

  

                                                           
سف، وبرنامج ي، هي مبادرة تعاونية بني منظمة األغذية والزراعة، واليوناجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية لد  األطفال مبادرة  8

قض ن األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، والصندوق الدوي للتنمية الزراعية، ملساعدة حكومات البلدان اليت تتحمل عبئاً كبرياً بسبب
 ذية لد  األطفال واألمهات، على تعجيل توسيع نطاق اإلجراءات الغذائية والتغذوية.التغ



13 C 2017/4 

 

 التقييم في منظمة األغذية والزراعة  - 4القسم 
 

 2016-2015 لتقييمات التي أجريت في فترة السنتينا 4-1
 

تقييماً على املستو  القطري، ركز اثنان  11، أجر  مكتب التقييم يف املنظمة 2016-2015خالل فرتة السنتني  -43
تقييمات مواضيعية ملساةة  أربعةبلداً؛ و  61يف  9تقييماً للمشاريع 39منها على االستجابات اإلنسانية لألزمات؛ و

العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات؛ والتكيف مع تغري املناخ ل بمنظمة األغذية والزراعة يف قدرة ست 
. كما أجري تقييم 10والتخفيف من آثاره؛ واملعارف يف قطاعي األغذية والزراعة؛ وحفا املوارد الوراثية واستخدامها

قابة فعالة على ر مستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة للجهاز الرئاسي يف املنظمة لضمان أن توفر وظيفة التقييم 
املساءلة والتعلم. وكان عدد عمليات تقييم الربامج القطرية اليت أجريت يف فرتة السنتني هذه أكرب بكثري مقارنة 

 بأربع تقييمات أجريت يف فرتة السنتني السابقة.
 

 (2016-2015: عدد التقييمات اليت أجريت حبسب اإلقليم ونوع التقييم )1الجدول 
تقييمات  المجموع

 مواضيعية
تقييمات على  تقييمات للمشاريع

 المستوى القطري
 

 أفريقيا 5 14  19
 آسيا واحمليط اسادئ 1 7  8
 أوروبا وآسيا الوسطى 1 2  3
 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 3 4  7
 الشرق األدىن ومشال أفريقيا 1 1  2
 بني األقاليم  6  6

 عاملي  5 4 10
 المجموع 11 39 4    54

 2016ديسمرب/كانون األول  5نات اعتبارا من ااملصدر: مكتب التقييم؛ البي

 
. وخالل هذه 2016-2015نفقات مكتب التقييم للتقييمات اليت أجريت يف فرتة السنتني  2يعرض اجلدول  -44

مليون دوالر أمريكي  3.73تقييمات، منها: المليون دوالر أمريكي على  6.24الفرتة، أنفق مكتب التقييم 
مليون دوالر أمريكي لتقييم املشاريع والربامج املمولة من مصادر من خارج امليزانية.  2.5وللتقييمات الرئيسية، 

 وكان هناك تباين كبري يف تكلفة التقييمات، حسب النطاق املواضيعي واجلغرايف.
 

                                                           
 يشمل ذلك عمليات تقييم ليس فقط للمشاريع بل أيضاً برامج ممولة من مصادر من خارج امليزانية.  9

 متوفرة عند الطلب. 2016-2015القائمة الكاملة للتقييمات اليت أجريت يف فرتة السنتني   10
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 (2016-2015: النفقات ومتوسط التكلفة حبسب نوع التقييمات )2الجدول 
 المجموع 

 )بالدوالر األمريكي(
 التكلفةمتوسط 

 )بالدوالر األمريكي(
  عدد التقييمات

 التقييمات املواضيعية 4 459 866 1 839 465
 التقييمات على املستو  القطري 11  

981 122 1 373 140 8  تقييمات الربامج القطرية 
976 767 992 255 3  زماتاليت تواجه أ تقييمات الربامج يف البلدان 

 تقييمات املشاريع 39  
581 163 1 83 112 14  املشاريع العاملية واملشرتكة بني األقاليم 

850 523 836 74 7  املشاريع اإلقليمية 
399 819 552 45 18  املشاريع القطرية 

 .2016ديسمرب/كانون األول  5املصدر: مكتب التقييم؛ البيانات اعتباراً من 
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 : تقييمات الربامج القطرية3الشكل 
 

11
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 تقييمات املشاريع :4الشكل 
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 جدول أعمال إصالح مكتب التقييم وما بعده 4-2
 
، هبدف حتسني أةية 2014خالل فرتة السنتني هذه، واصل مكتب التقييم عملية اإلصالح اليت بدأها يف عام  -45

، أجر  املكتب تقييمًا ذاتيًا جلدول 2016التقييمات اليت أجرهتا املنظمة، ونوعيتها وفائدهتا. ويف فرباير/شباط 
، 2017-2016. وأد  ذلك إىل جتديد جدول األعمال للفرتة 2015-2014أعمال اإلصالح اخلاص به للفرتة 

 ونشر نتائج التقييمات.مع زيادة الرتكيز على بناء قدرات املوظفني 
 
قدم مكتب التقييم آلية لتعزيز مشاركته يف وظائف التقييم للحكومات الوطنية يف مجيع مراحل ، 2015ويف عام  -46

تقييمات الربامج الوطنية. وكان الغرض من ذلك ضمان مساةة برامج املنظمة مساةة فعالة يف األولويات 
السياسات الوطنية ذات الصلة. كما أن اآللية هتدف أيضا إىل دعم  واالحتياجات الوطنية، وكذلك يف أهداف

تنمية قدرات التقييم داخل احلكومات. ويعتزم املكتب كذلك إنشاء شبكة مهنية لوظائف التقييم يف الوزارات 
لتحديد أولويات استخدام االستشاريني  اتذات الصلة مبجاالت عمل املنظمة. وأخرياً، وضع املكتب سياس

الوطنيني يف مجيع عمليات التقييم، من أجل حتسني قدرات التقييم الوطنية ولعكس السياق الوطين على حنو 
 أفضل يف تقييماته. 

 
، توسيع نطاق توظيف أعضاء فريق التقييم من خالل 2014اإلصالح األخر  اليت بدأت يف عام ومن مبادرات  -47

الدعوة العامة العاملية اإللزامية، إىل جانب اإلعالنات يف وسائل اإلعالم الوطنية حيثما ينطبق ذلك. وجر  تعميم 
 ا اجلهد وقد أد  هذالدعوة إىل املقي مني على نطاق واسع من خالل الشبكات اإلقليمية واملهنية للمقي مني. 

من أفرقة التقييمات متوازنة يف املائة  75، كانت 2016حتسني التوازن بني اجلنسني يف أفرقة التقييم: ويف عام إىل 
 من الناحية اجلنسانية وفقا للمعيار الذي وضعه املكتب، وبلغت نسبة املقي مات اإلناث اللوايت عينهن 

غري املتوازنة من الناحية اجلنسانية،  يف املائة 26التعلى ذلك، من بني أفرقة التقييم . وعالوة يف املائة 49املكتب 
من األفرقة عضوا متخصصا يف التحليل  يف املائة 96إناث. وأخرياً، تضمنت منها كانت بقيادة يف املائة  57

 . 2013عن مستو  عام  يف املائة 71اجلنساين، مما ميثل زيادة بنسبة 
 
 وكجزء من جدول أعمال اإلصالح اخلاص به، حدد مكتب التقييم احلاجة إىل زيادة فعالية أنشطة االتصال  -48

اليت يضطلع هبا. وكان هذا األمر ذا أةية بشكل خاص، نظرا إىل الفهم احملدود بني أصحاب املصلحة لدور 
تيجية للمنظمة ق األهداف االسرتاعمليات التقييم يف عمل املنظمة، ولوضع التقييمات كعنصر أساسي يف حتقي

بشكل عام. وبالتاي، وتضعت خطة اتصاالت بالتشاور مع مكتب االتصاالت يف املنظمة. وعرض مكتب التقييم 
 أيضاً استخدام األفالم الوثائقية املرئية كأداة لإلبالغ عن نتائج التقييمات إىل أصحاب املصلحة املباشرين.

 
قة ملنظمة تعاونه مع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، وشارك بنشاط يف عدد من أفر وواصل مكتب التقييم يف ا -49

 العمل التابعة له، ومع شبكات تقييم أخر . وساهم املكتب بنشاط يف أعمال التقييمات اإلنسانية املشرتكة 
اإلجيايب كة التعلم دة، فضال عن شببني الوكاالت يف إطار اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت التابعة لألمم املتح

، نظم مكتب التقييم باالشرتاك مع برنامج األغذية 2015ويف عام  للمساءلة واألداء يف جمال العمل اإلنساين.



C 2017/4 18 

 

العاملي، والصندوق الدوي للتنمية الزراعية، والشراكة العاملية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث 
من أهداف التنمية املستدامة "القضاء  2ولية، حلقة دراسية تقنية دولية بشأن تعزيز قابلية حتقيق اسدف الزراعية الد

على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة"، ومجع ممثلني عن احلكومات الوطنية 
 بلداً. 38وجمتمع التقييم املهين من 

 
 ، عترض تقرير التقييم املستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة على جلنة الربنامج 2016ويف نوفمرب/تشرين الثاين  -50

 يف املنظمة، وأشار التقرير إىل التقدم احملرز يف حتسني وظيفة التقييم يف املنظمة يف فرتة السنتني السابقة. 
اءلة والتعلم فيذ التوصيات املتفق عليها لتعزيز املسوبناء على طلب اللجنة، وضع مكتب التقييم خطة عمل لتن

 التنظيمي، وحتسني إدماج االعتبارات اجلنسانية يف تقييماته.
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