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       تمهيد 
 
           ِّ                                                                                    يســــرين أن أقدِّم تقريرنا عن تقييم الربامج الذي يصــــدر كل ســــنتني والذي يتضــــمن أبرز النتائج اليت توصــــل إليها  

                          من اجلهود لتطبيق �جها اخلاص                    ً ، بذلت املنظمة مزيداً     2018 -    2017                                       مكتب التقييم يف املنظمة. وخالل فرتة الســــــــــــــنتني 
        . وخلصت                                                                                              بالتخطيط االسرتاتيجي. وركزت بعد ذلك تقييماتنا املواضيعية على إسهامات املنظمة يف أهدافها االسرتاتيجية

    ً                                           عدداً من التحديات يف ســعيها إىل تكييف �جها األســاســي.         كمنظمة                                     إىل أن منظمة األغذية والزراعة واجهت    ات       التقييم
                                                             على التغلب على هذه التحديات وحتقيق مزيد من التقدم يف مهمتها.   هتا                   م تقاريرنا يف مساعد         ُ    ونأمل أن ُتساه

 
                  ً . ويقتضــــــــــــــي ذلك جهوداً     2030                                     ُ    ً                           وقد عقد اجملتمع العاملي العزم على الدفع ُقدماً خبطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام  

            ِّ                                بوســـــعنا، كمقيِّمني، تقييم إجراءات كل منظمة مبعزل                     لدعم احملتاجني. ومل يعد             علة اإلمنائية  ا   الف       اجلهات               متضـــــافرة من مجيع 
        ً                                            جه حالياً وظائف التقييم لدى احلكومات واملنظمات الدولية  ا                                           عن األخرى، بل جيب وضــــــع اجلهود يف ســــــياق أوســــــع. وتو 

                                                                                                  التحدي املعقد املتمثل يف كيفية إجياد أفضــــــــــــــل طريقة لتقدمي أدلة تقييمية مفيدة تســــــــــــــاعد على حتقيق أهداف التنمية 
                                                                                                  ســـتدامة. واختذ مكتب التقييم يف املنظمة خطوات حنو تقدمي إســـهامات هادفة واإلمســـاك بزمام القيادة يف هذه الســـاحة   امل

                                                                                الفاعلة، وسيواصل، خالل فرتة السنتني املقبلة، االبتكار من أجل التغلب على هذا التحدي.        اجلهات               اليت تتعدد فيها 
 

 
Masahiro Igarashi 

                   مدير مكتب التقييم 
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                         تحقيق األهداف االستراتيجية  - 1
 

                                                        تناولت األهداف االســــــرتاتيجية للمنظمة خالل فرتة الســــــنتني. واقرتحت         تقييمات                       أمت مكتب التقييم ســــــلســــــلة   - 1
بالً ميكن للمنظمة من خالهلا متكني نُظم زراعية وغذائية     ات             نتائج التقييم              شـــــاملة ومتســـــمة                  ُ  ً                         ُ                   الرئيســـــية الثالثة ســـــُ

                                                            )، والقضــــــــــــــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــــــــــــوء التغذية (اهلدف  4                (اهلدف االســــــــــــــرتاتيجي           بالكفاءة
  . 1 ) 2               اهلدف االســرتاتيجي                                                              )، وجعل الزراعة والغابات ومصــايد األمساك أكثر إنتاجية واســتدامة ( 1          االســرتاتيجي 

                               ج املتعلقة بقضـــايا من قبيل أزمات                                         ً                 هذا التقرير أبرز مالمح هذه التقييمات، فضـــالً عن تقييمات الربام  يف  ُ   ِّ  ونُقدِّم 
                                              ، والربامج الوطنية املتعلقة بالقدرة على الصمود.                السلسلة الغذائية

 
           ً                            يزال مناســــباً بدرجة كبرية يف كل هذه اجملاالت.     ما                                                   واالســــتنتاج الشــــامل الذي توصــــلنا إليه هو أن عمل املنظمة   - 2

      ً                                               أســــــــــــاســــــــــــاً من خالل تدخالهتا الســــــــــــياســــــــــــاتية واملعيارية وامليدانية،         قدمتها                إســــــــــــهامات إجيابية             وكان للمنظمة 
                                                                                               وإن كان بوســعها تعزيز دورها يف التنســيق بني اجلهات الفاعلة الرئيســية وإســداء املشــورة بشــأن االســرتاتيجيات، 

                                           وتيسري املعرفة بشأن حتقيق األهداف االسرتاتيجية.
 

                                 ُ                    ملة ومشــرتكة بني القطاعات (مثل �ج الُنظم الغذائية)، ودمج                                        وأدخل اإلطار االســرتاتيجي للمنظمة مفاهيم شــا  - 3
                                  هذه املفاهيم إىل أنشــطة ملموســة ينطوي                                                                العناصــر الرئيســية ملعاجلة التحديات اإلمنائية الرئيســية. وثبت أن ترمجة 

   ســل                      ُ                                                                   على حتديات؛ واســتمرت الُنهج القطاعية التقليدية يف اهليمنة على احلوار مع الشــركاء (حول حتســينات ســال
ّ      ، شـّكل ذلك     داخلي             على املسـتوى ال                                               القيمة ومواصـفات سـالمة األغذية على سـبيل املثال). و     ً             حتديًا يف ما يتعلق      

  .2                                     نقل املفاهيم اجلديدة إىل املوظفني يف امليدان ب
 
                          األمن الغذائي وسوء التغذية         وانعدام      الجوع   1 - 1
 

                        أعمال املنظمة من أجل دعم         اســتمرت  و                                                              من األمور احليوية للحد من اجلوع وســوء التغذية وجود التزام ســياســي.   - 4
                                                  قائم على احلقوق لضــــــــمان دمج احلق يف الغذاء يف التشــــــــريعات            األخذ بنهج               يف التشــــــــديد على         الســــــــياســــــــات 

                             مبا يتجاوز الزراعة، وإن كانت                                                                    والســــــــياســــــــات والربامج الوطنية. وجنحت املنظمة يف العمل يف فريق مع الوزارات
                               ال تزال يف حاجة إىل توسيع مداها. 

 
                                                                                         وعملـــت املنظمـــة مع اجلبهـــة الربملـــانيـــة ملكـــافحـــة اجلوع يف أمريكـــا الالتينيـــة والبحر الكـــارييب إلصــــــــــــــــدار قوانني   - 5

                                                                                         بشـــــــأن األمن الغذائي والتغذوي. وأقامت عالقات شـــــــراكة مع احلكومات احمللية لتنفيذ الســـــــياســـــــات والربامج، 

                                                           
 PC 124/3و PC 122/3، والوثائق www.fao.org/evaluation على العنوان التايل:لمزيد من التفاصيل، انظر تقييمات األهداف االسرتاتيجية ل  1
 . PC 125/3و
 ).PC/126/5 ،2019الوثيقة (ة من عمليات تقييم األهداف االسرتاتيجية التقرير التوليفي بشأن النتائج والدروس املستفادانظر ، لمزيد من التحليلل  2

http://www.fao.org/evaluation
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                                                          ُ                        وعملت يف شــــــــــراكة مع اجلماعات االقتصــــــــــادية اإلقليمية لوضــــــــــع ســــــــــياســــــــــات وأُطر قانونية واســــــــــرتاتيجيات 
           ع احملاصيل.                                                                    بشأن مسائل ترتاوح بني التغذية املدرسية واالستثمار الوطين يف الزراعة وتنوي

 
                                                ُ                                         وأفضــــــــــــت كثرة اجلهات الفاعلة، ومبادرات الســــــــــــياســــــــــــات، والُنهج، واملنتجات املعرفية يف جمال األمن الغذائي   - 6

ً                                                          باس واملنافســة بدًال من مضــافرة اجلهود لبناء كتلة حرجة من أجل حتقيق تقدم مســتمر.  ت                   والتغذوي إىل بعض االل                
                                                                                      وميكن للمنظمة اســـــــــــــتخدام قدرهتا التنظيمية على أداء دور أكرب يف حتقيق تقارب بني الســـــــــــــياســـــــــــــات وإعداد 

                                                   ملخصات جتميعية للسرديات اليت تساعد على اختاذ القرار. 
 

                          تقييم مشروع أصوات الجياع   :1      اإلطار 
 

                     ً                                    عن أن املشــــــــروع كان فعاالً بدرجة كبرية يف إنشــــــــاء منتدى عاملي لألمن               أصـــــــوات الجياع          كشــــــــف تقييم 
                                                                                         الغذائي والتغذوي لكل األعضــــاء. وأثبت املعيار العاملي الذي وضــــعه املشــــروع لقياس خربة الناس يف األمن 

     ً بلــداً     22  يف       2017            يقـه منـذ عـام  ب  تط   أ     ، وبـد       التكلفـة                                         الغـذائي عن فـائـدتـه كمؤشــــــــــــــر قوي وفعـال من حيـث 
ُ               يف الدراسات االستقصائية اُألسرية الوطنية.                          

 
                                         الزراعة والغابات ومصايد األسماك المستدامة  2 - 1
 

     أمهية         ازدياد                                                                                     أدت احلاجة املتزايدة إىل تعميم األغذية والزراعة املســـــــــــــتدامة يف اســـــــــــــرتاتيجيات التنمية الوطنية إىل   - 7
                                                                                               جهود املنظمة ومبادراهتا يف جمال الدعوة. وكان ملبادئ األغذية والزراعة املســــــــتدامة دور حموري يف دمج املفاهيم 

         للمنظمة.           والربناجمية                                            الرئيسية لالستدامة الزراعية يف األعمال التقنية 
 

                       ل تعزيز اإلنتاج الزراعي    َّ                                                              وقدَّمت املنظمة إســـــــــهامات هامة يف صـــــــــياغة االســـــــــرتاتيجيات واخلطط الوطنية من أج  - 8
                                                             ُ                       املســــــــــتدام. ومع ذلك، مل يتحقق ســــــــــوى تقدم حمدود يف تنفيذ املمارســــــــــات والُنهج املشــــــــــرتكة بني القطاعات 

    َّ                                         يتعنيَّ على املنظمة حتســني دمج حتليل املقايضــات احملتملة  ســ                                           على النطاق املطلوب وبطريقة تكفل طول مدهتا. و 
                                  بني االستدامة واإلنتاجية يف مبادرهتا.

 
                                                                                          وينبغي للمنظمة زيادة جهود تعزيز مبادئ األغذية والزراعة املســــــــــــــتدامة وصــــــــــــــياغة خطوط توجيهية واضــــــــــــــحة   - 9

                                             ُ      ُ   ِّ                  ُ                  بشـــــــــأن ممارســـــــــات دعم تنفيذها، مع توضـــــــــيح النماذج والُنهج. ويُقدِّم كل إطار جديد من أُطر الربجمة القطرية 
                                                                       لرتمجة املبادئ وما يرتبط هبا من إجراءات إىل نتائج حمتملة على املستوى القطري.      فرصة 

 
     َّ                                                                                       ويتعنيَّ على املنظمة تشــــــجيع غرس ثقافة قائمة على النتائج وحتديد الدروس املســــــتفادة للمســــــاعدة على تكرار   -  10

                  راعة ومصـــــــايد األمساك                                   يف تكوين شـــــــراكات لتحقيق اســـــــتدامة الز       تقدم                                 املمارســـــــات الزراعية املســـــــتدامة. وحتقق 
            اليت تتجـاوز                                                                               والغـابـات، لكن ال تزال هنـاك حـاجـة إىل القيـام بـاملزيـد من أجـل الوصــــــــــــــول إىل موارد الشــــــــــــــركـاء 

                                                                   املسامهات املالية، مبا يشمل اخلربة الفنية، والشبكات، والدعوة، واالستثمار.
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                           حيازة األراضي ومصايد األسماك  ل                                                       : تقييم الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة 2      اإلطار 

         والغابات
 

                                                                           الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك           كشف تقييم 
                  ياســـــات بشـــــأن احليازة         نقاش الســـــ     على            َّ                                أن املنظمة مكَّنت خمتلف اجلهات الفاعلة من التأثري     عن          والغابات

                                                                                     من خالل التوعية إىل جانب تدخالت فائقة اجلودة يف جمال تنمية القدرات. وخلص التقييم إىل أن حتسني 
ُ                       حوكمة احليازة حتقق على األرجح من خالل تدخالت هادفة إىل تعزيز اُألطر املؤســــــــــــــســــــــــــــية والتشــــــــــــــغيلية                                                           

                    ت فيه آليات احليازة.                 َّ                        ُ ِّ ومن خالل الدعم احملدَّد على املستوى احمللي الذي طُبِّق
 

                                                 : الدروس المستفادة من تقييم مرفق البيئة العالمية3      اإلطار 
 

                            مع امللوثات العضــــوية الثابتة،                       مرفق البيئة العالمية                                               يتعامل مســــار العمل اجلاري منذ أمد طويل بتمويل من 
              ُ           ً                                                                    وهي مواد سامة ُتسبب أمراضاً خمتلفة، مثل السرطان واالضطرابات اإلجنابية. وخلص تقرير التقييم التوليفي 

                   مبيدات اآلفات لتوفري         حاويات                                                              إىل عدد من الدروس ســــــــلط فيها الضــــــــوء على فعالية �ج دورة احلياة إزاء 
                                                                                حوافز جلهات الفاعلة يف ســــــــالســــــــل القيمة من أجل حتســــــــني إدارة النفايات وفرض رســــــــوم على مبيدات 

       ُ                                               ، أو الُنهج اإلقليمية الفعالة من حيث التكلفة، مثل املرفق                   الســــــــــــــليم من النفايات                     اآلفات لتمويل التخلص
                مبيدات اآلفات.                  املخاطر النامجة عن                األفريقي للحد من 

 
   ُ                                                الُنظم الزراعية والغذائية الشاملة والمتسمة بالكفاءة  3 - 1
 

                    ُ                                                             مفهوم املنظمة بشــــأن الُنظم الزراعية والغذائية وتوســــيع نطاقه واالســــتفادة من أوجه التآزر         اســــتيعاب            ميكن زيادة  -  11
                       ُ   ِّ ُ                                                    ُ                       بني الربامج االســرتاتيجية. وتُعربِّ أُطر الربجمة القطرية بشــكل متزايد عن املواضــيع املرتبطة بالُنظم الزراعية والغذائية 

                                         مية سالسل القيمة، وسالمة األغذية وموصفاهتا.                                                     الشاملة واملتسمة بالكفاءة، مبا يف ذلك إعطاء األولوية لتن
 

                                                                                                      وتتمتع املنظمة مبيزة نسبية يف صياغة املواصفات، وتوفري البيانات، وتعزيز البيئات املواتية لتنمية سالسل القيمة.   -  12
              بعض الثغرات يف        ، تظهر                   ُ            على أســــــــــــــاس مفـاهيم الُنظم الغـذائيـة                                  عنـدمـا يتعلق األمر بتوفري دعم متكـامـل      ولكن 

  .                                                    القدرات يف جماالت من قبيل دعم األعمال الزراعية واالستثمار
 

                                                                                                وســاهم مركز االســتثمار التابع للمنظمة بدور كبري يف حتقيق نتائج، خاصــة يف أوروبا الشــرقية. وأكد إدراج دعم   -  13
         ت كافية                  ُ          أهداف املنظمة. وال تُقام اتصــــــاال   إىل                                                      االســــــتثمار كأحد املخرجات املتميزة أمهية ذلك الدعم بالنســــــبة 

                                         واخلربة الفنية الالزمة لتعبئة األموال من أجل                   افتقار إىل القدرات                                            مع املؤســســات املالية اإلقليمية والدولية، وهناك 
                                                                 دعم التجارة واألسواق وتنمية سالسل القيمة، خاصة يف املكاتب امليدانية. 
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                          ُ           بالتجارة عندما تعلق األمر بُنظم مراقبة                                                         وكانت املنظمة تعمل يف ســــــــاحة مكتظة باملســــــــاعدات التقنية املتصــــــــلة   -  14
ّ   وارتبط كثري من املســــــاعدة الثنائية بالوصــــــول التفضــــــيلي، مما أّدى    .                  ســــــالمة األغذية وجودهتا            تضــــــييق نطاق    إىل                                                      

           ً   البلدان منواً،     أقل     فئة    يف                                                                       مشــــــاركة املنظمة. وكان من الصــــــعب ضــــــمان املوارد لدعم البلدان اليت مل تكن مندرجة 
                                                            الصــغرية املمولة من امليزانية العادية لتقدمي معظم مســاعداهتا يف جمال        شــاريع                ىل االعتماد على امل               مما دفع املنظمة إ

                 مواصفات األغذية.
 
ُ                                                 قدرة ُسبل كسب العيش على الصمود في وجه التهديدات واألزمات  4 - 1       
 

           ً       ً                                                                  املنظمة دوراً رئيســــــياً يف بناء القدرة على الصــــــمود يف مواجهة أزمات ســــــالســــــل األغذية بفضــــــل مكانتها      أدت  -  15
ُ    ومساهتا اليت تؤهلها ألن تكون الوكالة الرائدة يف جمموعة من قضــــــــــايا الســــــــــلســــــــــلة الغذائية اليت ترتاوح بني اُألطر                                                                                           
                      ُ                                                                  التنظيمية واملواصـــــــــفات ونُظم اإلنذار املبكر على األرض، واالســـــــــتجابة للطوارئ. واتســـــــــمت شـــــــــراكة املنظمة 
                                                                                              مع املنظمة العاملية لصــــــحة احليوان، باعتبارمها الوكالتني املشــــــاركتني يف الدعوة إىل عقد اجتماعات حول اإلطار 

  .3                                                 العاملي لألمراض احليوانية العابرة للحدود، بأمهية حامسة
 

                                                                                             وحققت املنظمة نتائج إجيابية كثرية من حيث األنشـــــطة املعيارية والســـــياســـــاتية والربناجمية لتعزيز قدرة ســـــالســـــل   -  16
                                              ً                                            األغذية على الصــمود، ولكنها مل تتمكن من ضــمها مجيعاً حتت إطار أو �ج واحد لالســتفادة من أوجه التآزر 

                      املنظمة باعتبارها اجلهة            عزز مكانة              يف املســـــتقبل أن ي                                                    بني البلدان واألقاليم واملســـــتويات. ومن شـــــأن القيام بذلك
                                                                                    اليت بوسعها زيادة مستوى االنتباه واالهتمام والتمويل يف هذا اجملال الرئيسي من جماالت العمل.

 
                                                                          ً املنظمة يف حاالت الطوارئ وبراجمها يف جمال القدرة على الصـــمود يف الســـياقات اهلشـــة قدراً             وحققت تدخالت   -  17

             متت مراعاهتا                      ُ                                                      أكرب من الفعالية عندما نُفذت من خالل مؤســــــــــســــــــــات قائمة بالفعل ومنظمات جمتمعية وعندما 
نت النتائج األطول أجًال  ً  يف التصـــــميم اســـــرتاتيجيات التصـــــدي اليت كانت قائمة بالفعل لدى الســـــكان. وحتســـــَّ                    َّ                                                                 

                                                                            عندما كانت التدخالت شاملة وعندما عاجلت حتديات السكان على اختالف أنواع هشاشتهم. 
 

      قائم    ي           ُّ ل تصـــــــــــميم تكيُّف                                                                     ومن املمارســـــــــــات اجليدة لتعزيز الرتابط بني العمل اإلنســـــــــــاين والتنمية والســـــــــــالم إدخا  -  18
                            ها يف املوارد باملرونة املطلوبة  ء     َّ                  . وزوَّد ذلك املنظمة وشـــــــــركا     شـــــــــاريع   وامل         القطرية                           على املخاطر يف تدخالت الربامج

                                                                     الختيار أفضل استجابة ممكنة يف مواجهة األزمات وكذلك محاية املكاسب اإلمنائية.
  

                                                           
 العابرة للحدود.انظر التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة احليوان بشأن اإلطار العاملي ملراقبة األمراض احليوانية   3
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                        معالجة المواضيع الشاملة  - 2
 
        الجنسين             المساواة بين   1 - 2
 

  ِّ                                                                                  قدِّمت املنظمة كربى إســـهاماهتا يف املســـاواة بني اجلنســـني على صـــعيد الســـياســـات واالســـرتاتيجيات، وهو جمال   -  19
                                                                                          حرص فيه النظراء اإلقليميون والوطنيون على معاجلة قضـــــــــايا املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني على الرغم من أن معظم 

                                 ً         على املسـتوى اجملتمعي وكانت هتدف أسـاسـاً إىل حتقيق                          باملسـاواة بني اجلنسـني تركزت        املتصـلة             تدخالت املنظمة 
                        كفاية األولويات السياسية                                                                       التمكني االقتصادي للمرأة. وواجهت املنظمة حتديات يف بعض البلدان بسبب عدم

                          ً    ً   وعدم فهم تلك القضايا فهماً جيداً.    ،                      قضايا املساواة بني اجلنسني ل            تلك البلدان         توليها            واملالية اليت 
 

                              . وأدى ذلك إىل تقييد الفعالية     فنية                                                               واســــــــــــــتمر كثري من الشــــــــــــــركاء يف النظر إىل املنظمة باعتبارها وكالة زراعية   -  20
                      قرهبا من اجملتمعات احمللية                                                                           من حيث املشــاركة يف القضــايا االجتماعية واملعيارية. وينبغي للمنظمة أن تســتفيد من 

                                            كجهة فاعلة رئيســــــية يف قضــــــايا املســــــاواة بني اجلنســــــني    ا                                               وســــــجلها احلافل بالنجاح يف جمال الزراعة لتبوء مكا�
                                                                                               يف املناطق الريفية، وينبغي أن تســــــــتخدم خربهتا يف القطاع الزراعي والريفي لبناء شــــــــراكات اســــــــرتاتيجية وطويلة 

                                    ُ                      األجل مع اجلهات الفاعلة الرئيسية اليت تُعىن باملساواة بني اجلنسني.
 

                                                      والية املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية، ولكن ينبغي حتديثها كي  ب           سني ذات صلة                             وال تزال سياسة املساواة بني اجلن  -  21
ُ   ِّ                                                                              ُّ                تُعربِّ عن التطورات اخلارجية، مثل أهداف التنمية املسـتدامة، وجماالت العمل الناشـئة، مثل تغريُّ املناخ، واهلجرة، 

                   لتنفيذ ورصــــد التقدم  ل   مل                                                                        وبناء القدرة على الصــــمود، واحلماية االجتماعية. وينبغي أن تكون مصــــحوبة خبطة ع
       احملرز. 

 
      موظفني       تعيني                                على تعميم املســـاواة بني اجلنســـني، مثل                الطابع املؤســـســـي                             اســـتثمرت املنظمة يف آليات إلضـــفاء   و   -  22

                                                                                           معنيني بالشـؤون اجلنسـانية يف املكاتب اإلقليمية ودعم شـبكة جهات االتصـال املعنية بالشـأن اجلنسـاين. وحتتاج 
                أعماهلم التقنية.                             على تعميم املساواة بني اجلنسني يف         الفنيني                                      املنظمة يف املستقبل إىل تعزيز قدرة املوظفني 

 
        التغذية  2 - 2
 

                                                                                          أدى ازدياد األمراض غري املعدية إىل تعميق الوعي بأن اســـــــــــرتاتيجيات مكافحة ســـــــــــوء التغذية جيب أن تتجاوز   -  23
                                                                                     التدخالت اخلاصـــــــــــة بالتغذية وأن تشـــــــــــمل تغيريات يف بيئات األغذية. واضـــــــــــطلعت املنظمة بأعمال رئيســـــــــــية 

                          ُ                                  برامج الوجبات املدرســــــــــــــية، والُنظم الغذائية والوقاية من البدانة،        يف جمال                                 يف حوكمة األغذية يف أمريكا الالتينية 
                                                             واألمناط الغذائية، ويف أفريقيا لتعزيز القدرة على تعميم التغذية                           من خالل تعزيز التنوع احملصــــــــــــــويل         ويف آســــــــــــــيا 

                                                 يف اخلطط الوطنية للزراعة واالستثمار يف األمن الغذائي.
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                                           الدويل الثاين املعين بالتغذية باالشــرتاك مع منظمة                    يف الدعوة إىل املؤمتر       اركتها                              وأظهرت املنظمة قيادة قوية يف مشــ  -  24
                ، ودعم اإلجراءات     2025 -    2016                                                 الرتويج لعقد األمم املتحدة للعمل بشــــأن التغذية للفرتة    ويف    ،             الصــــحة العاملية

                      املتحدة الدائمة املعنية                   ً                    . وجنحت املنظمة أيضاً يف استضافة جلنة األمم     2030                           املتخذة من أجل حتقيق خطة عام 
    َّ                            وقدَّمت الكثري من املنافع املتبادلة.         الرئيسي                  بالتغذية يف مقرها

 
                                                                                     ُ       َّ   وتعلقــت أهم إجنــازات املنظمــة بــالــدعوة والتوعيــة على املســــــــــــــتوى العــاملي أكثر من التنفيــذ الفعلي للُنهج اجملرَّبــة   -  25

                                   يف كثري من األحيــان إىل القــدرات املرتبطــة                                                            والقــدرات يف امليــدان. وافتقرت املكــاتــب القطريــة التــابعــة للمنظمــة
          بالتغذية.
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                       أدوات التنفيذ الرئيسية            االستفادة من   - 3
 
  ُ                   ُأطر البرمجة القطرية  1 - 3
 

                 ، وأصــــــــدرت توجيهات  ي                               ُّ القطري باالســــــــتناد إىل التعلم التكيُّف                   لرباجمها على املســــــــتوى                 ً أجرت املنظمة إصــــــــالحاً   -  26
                                          . وهناك اعرتاف قوي بتطور الربجمة القطرية منذ             التشــــاور اجليد                                        وأدوات جديدة لوضــــع برامج شــــاملة قائمة على 

                    ُ                                             ، ولكن التوجيهات مل ُترتجم يف كل احلاالت إىل اإلجراءات واملنتجات املنشودة.    2014    عام 
 

                      ضـــــــمان اســـــــتناد الربامج إىل            أن يســـــــاهم يف                              اجلهات الفاعلة احلكومية واحمللية                          من شـــــــأن تعزيز الشـــــــراكات مع   و   -  27
                                                        ويســـتصـــوب أثناء تنفيذ الربامج اتباع نظام أكثر فعالية لتيســري                                        ِّ    حتليالت دقيقة للســـياقات احمللية والعوامل احملرِّكة. 

                      ليمي واإلقليمي الفرعي.                                                  يف الوقت املناسب يف سائر املنظمة، خاصة على املستويني اإلق        الفنيني          دعم اخلرباء 
 

      اإلبالغ       وجرى          ُ                                                                             ومل تســــــــــــــتخدم أُطر الربجمة القطرية بفعالية من أجل اإلدارة القائمة على النتائج أو تعبئة املوارد.   -  28
                         تصـــــــــــــــل بــاألهــداف االســــــــــــــرتاتيجيــة.   امل                                                        عن تنفيــذ الربامج من خالل نظــام الرصـــــــــــــــد العــاملي التــابع للمنظمــة 

                    إمنائية أعلى. ومل يكن                                                                          وعلى املستوى القطري، افتقر كثري من الربامج إىل سالسل نتائج تربط األنشطة بأهداف 
  ة   ّ عيّ                                                                                             ّ هناك أي نظام للحوكمة على املســــتوى القطري لرصــــد التنفيذ. وكانت متطلبات املوارد يف وثائق الربامج تطلّ 

                                          ُ     يات األنشطة باالستناد إىل املوارد الفعلية املـُعبأة.                                                     أكثر منها واقعية دون أن يكون هناك أي نظام لرتتيب أولو 
 
              تعبئة الموارد  2 - 3
 

                                                     �ج تعبئة املوارد/التمويل حنو دور أوســـــــــــع وأكثر اســـــــــــرتاتيجية    من                                    أوصـــــــــــت تقييمات كثرية بأن تتحول املنظمة   -  29
                                                                       يف الدعوة والتنسيق هبدف ضمان التمويل للقطاعات اليت تدخل ضمن نطاق واليتها. 

 
      تضـــطلع         الفنية ُ                                                                                وأُدخلت حتســـينات على آليات وظيفة تعبئة املوارد، وباتت فرق الربامج االســـرتاتيجية والوحدات   -  30

          ُ  ِّ                               املوارد. وُقدِّمت إســـــــــــــهامات كبرية يف تعبئة املوارد    يف       شـــــــــــــركاء  ال          والعمل مع                     يف التغليف والتســـــــــــــويق         بدور أكرب 
                                     ُ    اجلهات املاحنة املؤســـــــســـــــية يف جماالهتا، ذلك أ�ا تُعد     مع                           اليت حتتفظ بعالقات طويلة األمد               الشـــــــعب الفنية   من 

                                         املعارف املتخصصة يف املنظمة واألقرب إىل األرض.       حائزة 
 

ّ   شـــــــــّكل   و   -  31 ً                                             تفضـــــــــيل توجيه التمويل للمشـــــــــاريع احملددة بدقة بدًال من النتائج املرتابطة واملتعدد القطاعات واألكثر                                             
                  امليزانية الذي ميكن          من خارج        التمويل                أمام احلفاظ على         لرئيسية           التحديات ا    أحد         ً                  تعقيداً يف اإلطار االسرتاتيجي

                                                         َّ                . ويف ضـــــــوء ازدياد حتول التمويل الثنائي حنو املســـــــتوى القطري، تبنيَّ أن قدرات تعبئة                    التنبؤ به وغري املخصـــــــص
     نظـــام                                                                                 املوارد يف املكـــاتـــب القطريـــة غري كـــافيـــة يف كثري من األحيـــان، وهو مـــا فـــاقمـــه حتول بعض املـــاحنني حنو 

ّ          متّكنـــت يف عـــام       نظمـــة      لكن امل  و                                   ً     ً         العطـــاءات التنـــافســــــــــــــيـــة الـــذي تطلـــب وقتـــًا كبريًا لإلعـــداد.          من تعبئـــة      2018 



C 2019/4 Programme Evaluation Report 

13 

ّ    غايتها احملّددة     مع   ا  ً شـــــيً  ا  ومت            االســـــرتاتيجي،    ها     إلطار    ا   ً دعمً                    من املســـــامهات الطوعية         أمريكي      دوالر    اليني  م       978.4          
 4            لفرتة السنتني.

 
        أفريقيا    مع         للتضامن        األمانة      حساب        : تقييم 4      اإلطار 

 
               ُ                                أن هذا الصندوق ُيشكل آلية متويل مالئمة ومهمة وأ�ا          أفريقيا    مع         للتضامن        األمانة      حساب           أظهر تقييم 

              وسالمة األغذية،    ،                مثل توظيف الشباب   ،                                                     أساسية يف متويل اجملاالت املواضيعية ذات األولوية لعمل املنظمة
                                                                                     والقدرة على الصــــــــــمود. وســــــــــاعد الصــــــــــندوق املذكور على تعزيز الشــــــــــراكات مع اجلهات الفاعلة اإلمنائية 

                                                             الرئيسية، مثل االحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. 
 
              تنمية القدرات  - 3 - 3
 

        الفنية                                                                                   اســـتمر االعرتاف خبربة املنظمة يف تنمية القدرات على مســـتويات متعددة تراوحت بني الدعم يف اجملاالت   -  32
                                                                                                 الرئيسية، مثل رصد الغابات، واحلد من خماطر مبيدات اآلفات، وبناء القدرات املؤسسية، وهتيئة بيئات متكينية، 

                                                  ووضع اخلطوط التوجيهية واالسرتاتيجيات وأدلة التدريب. 
 

                 �ج مدارس املزارعني                                                   جناح املنظمة يف بناء القدرات يف املناطق الريفية، مثل                             ّ وهناك أمثلة ملموســـــــــــــة عديدة تبّني   -  33
                                 ً     ً      اإلقليمية واحمللية كانت مرتبة ترتيباً جيداً ســـاعد        شـــاريع                                           وأظهرت األدلة املنبثقة عن التقييم أن أنشـــطة امل         احلقلية.

                               من املتوقع أن يســاعد ذلك على دعم   و          الشــاملة.          والفنية                                 تعزيز القدرات التنظيمية واملؤســســية        لبنات          على إرســاء 
                                             دور املنظمة القيادي يف تنمية القدرات املؤسسية. 

 
ــ     التقل "         الزراعيني                  ً     ً                 وحققــت املنظمــة تقــدمــًا كبريًا يف جتــاوز النظراء   -  34                            دعم تنميــة القــدرات املؤســــــــــــــســــــــــــــيــة     حنو   "   دين ي

                                                                 ً              واملالية على ســــبيل املثال. وبالنظر إىل أن اإلطار االســــرتاتيجي يشــــمل أهدافاً إمنائية أوســــع،                   لدى وزارات البيئة 
                                                                                                ينبغي أن تواصـــل املنظمة توســـيع املدى الذي تصـــل إليه يف بناء القدرات ليشـــمل وزارات، مثل وزارات التعليم، 

                                                                 والصحة، واهلجرة، وشؤون املرأة، حول القضايا ذات الصلة بوالية املنظمة.
 

                                                                : تقييم االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية 5      اإلطار 
 

ُ  ِّ                                                                                         ُميثِّل برنامج االســــرتاتيجية العاملية أكرب جهد على اإلطالق لتحســــني اإلحصــــاءات الزراعية والريفية يف البلدان 
            قرتح التقييم  ا   ً     بلداً. و     82      ً    مشـــــــاركاً من      960          َّ  وثيقة، ودرَّب      119      ً    ً         موضـــــــوعاً حبثياً، وأصـــــــدر     45                النامية، إذ أجنز 

   ً          ً                                                                              حتوالً اســرتاتيجياً من توليد البيانات حنو اســتخدامها يف املرحلة املقبلة، خاصــة من جانب مقرري الســياســات، 
                                                                                             والتحول من اإلحصاءات الزراعية الصرفة حنو البيانات املتعلقة بالرتابط بني الزراعة والتنمية الريفية.

  

                                                           
 ).FC 175/7-PC 126/2(الوثيقة  2018 – املدة منتصف الستعراض التوليفي للمزيد من التفاصيل، انظر التقرير  4
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                    الشراكات والتحالفات  4 - 3
 

        وازدياد    ، ة                قائمة على الشراك                  اسرتاتيجية متخصصة                                       ً     ً      ازدادت حافظة شراكات املنظمة وتنوعت تنوعاً كبرياً بفضل   -  35
                                                                                                اجتاه العمل مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية. وأبدى الشركاء ردود أفعال إجيابية بشأن جودة شراكات املنظمة 
ر عملية اإلصــالح                                                                          ُ  ِّ              يف اجملاالت الرئيســية. وميكن حتســني التعاون مع وكاالت األمم املتحدة. ومن املتوقع أن تُيســِّ

                   عميق ذلك التعاون.                                     اليت بادر هبا األمني العام لألمم املتحدة ت
 

                                             تجاوز أصــــحاب احليازات الصــــغرية أو املشــــاريع الصــــغرية     مبا ي  5                                      وثبتت صــــعوبة بناء شــــراكات مع القطاع اخلاص  -  36
                                                                                   َّ  واملتوســــــطة. ونشــــــطت املنظمة يف تكوين شــــــراكات مع اجملتمع املدين، ولكن قصــــــر مدة خطابات االتفاق قيَّد 

                                                وضــاعت فرص بســبب عوامل من قبيل احلذر املفرط من جانب                   داء هذه الشــراكات.  أ                   يف بعض احلاالت فعالية 
                     تعريف الشــــراكات، وعدم           وضــــوح بشــــأن   ال    قلة                                                            املكاتب القطرية والتأثري احملدود على اجلهات الفاعلة الرئيســــية، و 
  .      املنظمة                                                        التمييز بني التزامات املعامالت اليت جتري ملرة واحدة واملبادرات 

 
        ً     ً                                                                ية تأثرياً كبرياً على تيسـري االبتكار والتغيري، وتعزيز العالقات، وبناء املعرفة، وزيادة                            وأثرت الشـراكات الوطنية واحملل  -  37

                                                                                              االطمئنان والثقة، وضــمان توفري منصــة أكثر اســتدامة للتنمية الطويلة األجل. وكانت الشــراكات مع احلكومات 
ً                                  املســــــتوى احمللي بدًال من املســــــتوى الوطين مما جعل من الصــــــعب    يف          َّ                      يف حاالت معيَّنة حمصــــــورة يف املقام األول                 

                                                        على املشاريع معاجلة جوانب البيئات السياساتية والتمكينية. 
  

                                                           
 املزمع عقدها جلنة الربنامج  دورةالتقييم خالل عرض هذا      ُ ، وسي  اخلاص القطاع مع بالشراكات اخلاصة املنظمة اسرتاتيجية ً        يا  تقييم لاري حجي   5

 . 2019يف نوفمرب/تشرين الثاين 
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                  تقييم عمل المنظمة  - 4
 
     2018 -    2017               ُ                      التقييمات التي ُأجريت في فترة السنتين   1 - 4
 

ـــــة     14                    ، أجرى مكتـــــب التقييم     2018 -    2017               خالل فرتة الســــــــــــــنتني   -  38       ً                           تقييمـــــًا على مســــــــــــــتوى الربامج القطري
                                                  (مبــا يف ذلــك تقييمــات الربامج واجملموعــات)، وثالثــة تقييمــات   6     ً          تقييمــًا للمشـــــــــــــــاريع    49    )، و 1             (انظر اخلريطــة 

                   الدروس املســــــتفادة من       يلخص              ً       ً ، وأصــــــدر تقريراً جتميعياً  4   ، و 2   ، و 1                                مواضــــــيعية بشــــــأن األهداف االســــــرتاتيجية 
                                                                   جلت زيادة طفيفة يف العدد اإلمجايل للتقييمات مقارنة بفرتة الســــنتني الســــابقة     ُ . وســــُ 7             الربجمة القطرية           تطبيق أطر

  ،   11      مقابل     14   ، و  39      مقابل     48                              والتقييمات على املســــــــتوى القطري (       شــــــــاريع                          بســــــــبب ازدياد عدد تقييمات امل
              على التوايل). 

 
  )    2018 -    2017              ونوع التقييم (                     ُ                 : عدد التقييمات التي ُأجريت حسب اإلقليم 1       الجدول 

 
         الجغرافي        النطاق

تقييمات على ال
 المستوى القطري

 تقييمات المشاريع/البرامجال
تقييمات ال
 مواضيعيةال

 المجموع

 19  15 4        أفريقيا
 14  9 5                 آسيا واحمليط اهلادئ

 8  5 3                               أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 7  5 2                         الشرق األدىن ومشال أفريقيا 

 1  1                     أوروبا وآسيا الوسطى
 17 4 14        عاملي

 66 4 48 14        المجموع
 
                     املصدر: مكتب التقييم 
 

         من خــارج                                                مليون دوالر أمريكي من امليزانيــة العــاديــة ومن مصـــــــــــــــادر    5 . 7                               وأنفق املكتــب على عمليــات التقييم   -  39
                         مليون دوالر أمريكي لتقييم    9 . 1                                     دوالر أمريكي ألربعة تقييمات مواضــــــــــــــيعية، و   ) 1 (                         امليزانية. ومشل ذلك مليون

                              انظر التكلفــة حســـــــــــــــب نوع التقييم  (  8      ً مشــــــــــــــروعــاً     48                   دوالر أمريكي لتقييم       ماليني   4 . 6     ً      ً    برنــاجمــًا قطريــاً، و    14
                            ً                                         تكاليف تقييمات املشاريع تبعاً لنوع التقييم والتغطية اجلغرافية والنطاق.            بصفة كبرية            ). وتتباين 2        يف اجلدول 

  

                                                           
             ُ  ِّ                                 ُ   ِّ                     امليزانية). وقـ ر بت األرقام الواردة يف الفقرة بينما ت عرب  يف اجلدول عن املتوسطات  من خارجيشمل ذلك مشاريع وبرامج ممولة مبسامهات طوعية (  6

 الفعلية.
 . mr742a.pdf-http://www.fao.org/3/a: على العنوان التايلمجيع التقييمات متاحة للجمهور وميكن الرجوع إليها   7
 كل مشروع. ُ   ِّ                                                                                                                ت عرب  أرقام نفقات تقييمات املشاريع عن املبالغ اليت أنفقها املكتب، وال تشمل املبالغ اليت أنفقت مباشرة على التقييمات من جانب    8
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  )    2018 -    2017                                 : متوسط التكلفة حسب نوع التقييم (2       الجدول 
 

 متوسط التكلفة (بالدوالر األمريكي) عدد التقييمات            نوع التقييم

 875 134 14            برامج قطرية

 107 95 48             مشاريع/برامج

 050 263 4         مواضيعية
 
                     املصدر: مكتب التقييم. 
 

  )    2018 -    2017                         تقييمات البرامج القطرية (   :1        الخريطة 
 

 
 
                                      جدول أعمال إصالح مكتب التقييم وما بعده  2 - 4
 

   ً                               بناًء على طلب جلنة الربنامج يف املنظمة       2019 -    2017                                           ضـــــعت اســـــرتاتيجية مكتب التقييم وخطة عمله للفرتة  ُ وُ   -  40
                                  وتشــمل مثانية إجراءات رئيســية لتعزيز    ).     2016                                                         واســتجابة لتوصــيات التقييم املســتقل لوظيفة التقييم يف املنظمة (

                                              املساءلة وتعميم املساواة بني اجلنسني يف التقييمات.
 

                                                                                        وحرصــــــــــــــت إدارة املكتب على توفري العدد الكايف من املوظفني لتنفيذ خطة عمله املتجددة وأهدافه األخرى.   -  41
                        ة ولديهم كفاءات ذات صــــــــــــلة                              اســــــــــــتشــــــــــــاريني يتمتعون خبلفيات متنوع  و       موظفني                              وأوليت العناية الواجبة لتعيني 

                                                                           . وشـــــارك مجيع موظفي املكتب يف تدريب متخصـــــص على اســـــتخدام أدوات التقييم ومنهجياته،     فنية        ومهارات 
  .                 املستندة إىل نظرياتُ                بُعد، والتقييمات     عن                                    مثل حتليل البيانات الكمية، واالستشعار 

 
      ً                                        ً                                                    وضــماناً للدقة املنهجية واجلودة، أجرى املكتب تنقيحاً للخطوط التوجيهية لتقييمات الربامج القطرية واملشــاريع،   -  42

      َّ                                     وعزَّز دمج االعتبارات اجلنسانية يف التقييمات.ُ    ً                      نُظماً للرقابة وضمان اجلودة،       ووضع
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                 ً                                                                           ووضـــــــــــع املكتب إطاراً لتقييم تنمية القدرات بغرض تنســـــــــــيق �جه يف تقييم تنمية القدرات وحتســـــــــــينه وتعزيزه.   -  43
                     تكييفها لكي يســتخدمها     ميكن      فإنه                                يف املقام األول إىل ممارســي التقييم،    ة   َّ موجَّه        ه األداة                    وعلى الرغم من أن هذ

                            يف استعراض املشاريع وتقييمها.                املكاتب امليدانية    ا  مه    ستخد  وت                           ن يف تصميم املشاريع وتنفيذها   و         ن املشارك  و     ملوظف ا
 

        وكان من                                               واألنشـــــــطة واملنتجات التقييمية املشـــــــرتكة والتعاونية.         األفرقة  يف       ً فاعالً                        ً يزال مكتب التقييم شـــــــريكاً    ما   و   -  44
                         ، وفريق األمم املتحدة املعين                       اليت توجد مقارها يف روما                                مكاتب التقييم لدى الوكاالت األخرى             أهم شــــــــــــــركائه

                          م اإلجيايب للمسـاءلة واألداء يف                                             ّ للتقييم اإلنسـاين املشـرتك بني الوكاالت، وشـبكة التعلّ                   والفريق التوجيهي          بالتقييم، 
                                                             م عاملية معنية بالعمل اإلنســاين). واســتضــاف مكتب التقييم يف املنظمة،                               ّ جمال العمل اإلنســاين (وهي شــبكة تعلّ 

               واالجتماع العام          التقييم             تبادل ممارســـــــــــــات       حلقة  ،                       اليت توجد مقارها يف روما         الت األخرى                 باالشـــــــــــــرتاك مع الوكا
   .     2018                                            السنوي لفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم لعام 

 
                                                 توىل قيادة عملية تنقيح املعايري واملواصــــفات اليت وضــــعها    :                                        وشــــارك املكتب يف مبادرات أخرى جديرة باإلشــــادة  -  45

    مية  ن                                تب التقييم لدى الصـــــــندوق الدويل للت ا                                                       فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم؛ وأجرى دراســـــــة مشـــــــرتكة مع مك
                                                                                               الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الكامريون تناولت امليزات النســــــــــــــبية لكل وكالة، ونطاق التعاون يف ضــــــــــــــوء 

                                                                                        الحتياجات القطرية؛ وعمل املكتب مع مكتب التقييم يف برنامج األغذية العاملي، وعقد حلقة عمل ووضـــــــــــــع  ا
                                  خطة عمل لتعزيز التقييمات املشرتكة.

 
 EVAL-ForwARD                     جماعة ممارسي التقييم   3 - 4
 

  ،              مقارها يف روما         اليت توجد                             ، بالتعاون مع الوكاالت األخرى     2018      يف عام                             أنشــــــــــــــأ مكتب التقييم يف املنظمة  -  46
                                                                   ُ              مجــــــاعــــــة ملمــــــارســــــــــــــي التقييم يف جمــــــاالت األمن الغــــــذائي والزراعــــــة والتنميــــــة الريفيــــــة أُطلق عليهــــــا اســــــــــــــم

" EVAL-ForwARD"  .   ــــــة العــــــامــــــة لألمم املتحــــــدة ــــــة لقرار اجلمعي ــــــادرة اســــــــــــــتجــــــاب ــــــك املب ذت تل    ُ                                                       واختــــــُ
) A/RES/69/237 منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــة إىل املســـــــــــــــاعــدة على تعزيز قــدرات        هيئــات            ) الــذي يــدعو                                                      

                    التقييم لدى األعضاء.
 

ر تبادل   -  47                                                                              ُ  ِّ        وتســـــتهدف املبادرة بصـــــفة خاصـــــة األشـــــخاص املشـــــاركني يف التقييم داخل الوزارات والوكاالت. وتُيســـــِّ
ُ                   املعارف بشــأن املواضــيع الرئيســية املرتبطة مبمارســات التقييم وُ�جه، وتتيح إمكانية               آخر ما يســتجد           الوصــول إىل                                                       

                                      يم. وانضم إىل هذه اجلماعة حىت فرباير/شباط                     ُ                                    من معلومات وموارد، وتُعزز التواصل الشبكي داخل أوساط التقي
                                            املـــدنيـــة، واملهنيني املختصــــــــــــــني بـــالتنميـــة، واألكـــادمييني        اخلـــدمـــة                  من املقيمني، وموظفي      270        أكثر من       2019

  .9    ً بلداً     72   من 

                                                           
 . www.evalforward.orgلمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل: ل  9
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