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 مقدمة

يات التقييم  -1 قت عن عمل بارزة التي انبث قاط ال هذا بعض الن حدد تقرير تقييم البرامج  بالغ ي ال
ية  95عددها  خالل األغذية والزراعة )المنظمة( التي أجراها مكتب التقييم في منظمة عمل

ّّة، 2020-2019فترة ال ّّّّّّّّاريع القطري ّّذه تقييم البرامج والمش ّّات التقييم ه ّّل عملي . وتشّّّّّّم
عية، والقدرة على الصمود وحاالت الطوارئ، والعمل اإلحصائي يضاالمو واالستراتيجيات

للمنظمة، وإطار النتائج االسّّّّّّتراتيجية، باإلضّّّّّّافة إلى التقييمات األولى في سّّّّّّلمّّّّّّة من 
 أهداف التنمية الممتدامة. تحقيق التقييمات عن مماهمات منظمة األغذية والزراعة في 

والت ييرات داخل المنظمة متطلبات  اتالتطوريه التي تتمّّّارع فوقد فرض المّّّياق الدولي  -2
، الذي اسّّّّّّتحدع مجموعة من منتجات وخدمات التقييم المبتكرة جديدة على مكتب التقييم

ها اللدعم  يادت ية ورك   .ةجديدإدارة المنظمة وق ته لتلب ز مكتب التقييم على تكييف ممارسّّّّّّّا
وجائحة اإلنمائية األمم المتحدة منظومة االحتياجات الجديدة، وال سّّّّّّيما عملية إصّّّّّّال  

 اتجاهات جديدة لتعزيز فائدتها والتعلم منها.إلى ، مع أخذ عمليات التقييم 19-كوفيد

 مبيانات التقييعن : موجز 1الشكل 
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 أهداف التنمية المستدامة تحقيق تقييم مساهمات المنظمة في -1

 الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 1-1

أظهرت عمليات التقييم التي أجريت خالل فترة المّّّّنتين، مثل تقييم ممّّّّاهمات المنظمة في  -3
بشّّّّّأن االقضّّّّّا  على الجوع وتحقيق األمن التنمية الممّّّّّتدامة من أهداف  2الهدف تحقيق 

ّّّّّتدامةا، أن ال ّّّّّين الت ذية وتعزيز الزراعة المم منظمة في وضّّّّّع جيد على ال ذائي وتحم
الصّّّّّّعيد العالمي وملتزمة بالقضّّّّّّا  على الجوع وضّّّّّّمان ال ذا  الم ذي للجميع )منظمة 

من أهداف التنمية الممّّّّّتدامة في صّّّّّميم والية  2أ(. ويقع الهدف 2020األغذية والزراعة، 
ّّتدامة وعددها المنظمة،  ا  21كما يتجلى من خالل كون مؤشّّرات أهداف التنمية المم ّّر  مؤش

. وتوفر من أهداف التنمية الممّّّتدامة 2الهدف تقع في إطار لها  المنظمة الوكالة الراعيةعد  ت
من  2الهدف المنظمة بيانات متمّّقة وموثوقة عن األمن ال ذائي والت ذوي وتجمع مؤشّّرات 

التابع  ، ال سّّّّيما من خالل النظا  العالمي ل عال  واإلنذار المبكرأهداف التنمية الممّّّّتدامة
المنظمة باالشّّّّّّتراك مع  تصّّّّّّّدرهالذي  حالة األمن ال ذائي والت ذية في العالم تقريرو لها

حدة  عالمي، ومنظمة األمم المت ية ال نامج األغذ ية، وبر ية الزراع لدولي للتنم ندوق ا الصّّّّّّ
 (.2020، آخرونللطفولة، ومنظمة الصحة العالمية )منظمة األغذية والزراعة و

لمنظمة تواصّّلت على نطاق واسّّع بشّّأن دورها في دعم عمليات التقييم إلى أن ا صّّتوخلُ  -4
ا موظفيها للقيا  بذلن. وقد اتخذت نهج  تحقيق أهداف التنمية الممّّّّّّتدامة، كما قامت بتجهيز 

ا ا وثيق  ، التي ترتبط ارتباط  اإلنمائية األمم المتحدةمنظومة ا لل اية في عملية إصّّّّّّال  تعاوني  
إليها على أنها فرصّّّّّّة لتعزيز سّّّّّّلطة اتخاك القرارات بأهداف التنمية الممّّّّّّتدامة ويُنظر 

ا واالسّّّّّّتقالل المالي للمكاتب القطرية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة. ولوحغ أنه غالب  
مع القطاع محدودة يكون لدى المكاتب القطرية بصّّّمة برامجية وقدرة تشّّّ يلية وروابط  ما

ن خالل تحمين هذه المجاالت، ودعم . ويمكن أن تعزز المنظمة صورتها ومكانتها مالخاص
مبادرات التنمية واالسّّّّّتثمارات الوطنية، وتعزيز بيئة المّّّّّياسّّّّّات وقدرة الجهات الفاعلة 

 الحكومية على استخدا  مواردها بفعالية. 

واعتُبر أن المنظمة تعتمد بشّّّّّكل مفرط على المشّّّّّاريع التجريبية، وتفتقر إلى الشّّّّّراكات  -5
ا. ويمكن أن يؤدي دعم المبادرات الوطنية الواضّّّّّّحة والقائمة لالرتقا  بهوتعبئة الموارد 

على الطلب إلى تعزيز اإلجرا ات على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، ساعدت المنظمة، 
من خالل مركز االسّّّّّّتثمار، األعضّّّّّّّا  في تعبئة الموارد لالسّّّّّّتثمار في التنمية الريفية 

ا. كما لعبت والزراعة والنظم ال ذائية والمجاالت كات الصّّّلة في مجاالت مثل  رئيمّّّي ا دور 
المدرسّّّّية(،  صّّّّفاقالتثقيف ال ذائي )الخطوط التوجيهية ال ذائية القائمة على األغذية والم

واالسّّّّتثمار في القدرة على الصّّّّمود في وجه ت ير المناا، ونظم اإلرشّّّّاد، وإدارة ا فات 
مجال التنوع البيولوجي  واألمراض الزراعية. ويمكن أن توسّّّّّّع المنظمة نطاق عملها في

التي تضّّر  باألمن  العوامل الممرضّّةانتشّّار لمنع  اأسّّاسّّي   اكلن أمر   على اعتبار الزراعي
البيئي وال ذائي والت ذوي. كما أنه يمكنها استخدا  األسواق بشكل أفضل لتثمين الممارسات 

 والمنتجات الزراعية الممتدامة. 

ا وتنوعهّّا، وإن كّّان ببط ، وعلى اعتمّّاد وتعمّّل المنظمّّة على توسّّّّّّيع نطّّاق منتجّّاتهّّ -6
وبالتالي، تعتمد المنظمة على النهج ، مثل نهج النظم ال ذائية. شّّّّّّّاملة بقدر أكبرمنهجيات 

عالمي، مع ت ية ال قايضّّّّّّّاتالبرامجي إلطار التنم تآزر والم ألهداف  ركيزها على أوجه ال
فترة الاعة الممّّّّتدامة في التنمية الممّّّّتدامة. ومع كلن، اقتصّّّّر التقد  في التحول إلى الزر

عتبر نظم التعليم، بمّا في كلّن التّدريّب المهني على عّدد قليّل من البلّدان. وتُ  2019-2020
ونظم اإلرشاد، ضرورية لالنتقال إلى الزراعة الممتدامة. ومن شأن زيادة استخدا  االبتكار 
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الرقمي ونظم المعلومات والرصد أن تعزز التعلم في الميدان وتبادل المعرفة على الممتوى 
 الداخلي. 

مع أهداف  للموا مةفرصّّّّة كبيرة للمنظمة  2031-2022للفترة ويوفر اإلطار االسّّّّتراتيجي  -7
 2030للمبادئ الرئيمّّّّّّية لخطة عا   متمّّّّّّق أكثروالدفع من أجل تنفيذ التنمية الممّّّّّّتدامة، 

 وتحديد نظا  رصد منمق لكل من المماهمات الطوعية واالشتراكات المقررة.

 

  الزراعة المستدامة والبيئة والعمل المناخي 1-2

بشّّّّّكل  2020-2019فترة المن المشّّّّّاريع التي تم تقييمها في  المائةفي  80سّّّّّاهم ما يقارب  -8
 المائةفي  60أكثر من استهداف بت ير المناا، مع بالبيئة وال ايات المتعلقة تحقيق مباشر في 

ها  هدف من هداف 15ال يات تقييم  من أ لت عمل ناو (. وت ياة في البر  مة )الح تدا ية الممّّّّّّ التنم
المشّّّاريع مجموعة واسّّّعة من المواضّّّيع، من جوانب خدمات النظم اإليكولوجية لل ابات، 

ه، والتخلص من بما في كلن الرصّّد والتقييم والتصّّحر، إلى التنوع البيولوجي للتربة والميا
  مبيدات ا فات المتقادمة، وإدارة األراضي والمياه.

 رمّّّّّّ   يمرفق البيئة العالمية دورها كممن تمويل اللى عصّّّّّّول حعلى العززت قدرة المنظمة و -9
نتها من تنفيذ المشّّاريع في مجاالت اإلنتا  لمناقشّّات المّّياسّّات المشّّتركة بين القطاعات ومك  

جز  من مشاريع المنظمة ومرفق البيئة  جرى تخصيصوحماية البيئة. والممتدا  وت ير المناا 
ممّّّّّّاهمات البلدان في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشّّّّّّأن لتمويل العالمية على وجه التحديد 

بموجب اتفاقية باريس، مثل مبادرة بنا  القدرات من التأثيرات ت ير المناا، وأنشّّّّّّطة التخفيف 
واالسّّّّّتخدامات األخرى ة لمرفق البيئة العالمية، ومشّّّّّروع الحراجة من أجل الشّّّّّفافية التابع

 لألراضي المشترك بين مرفق البيئة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة. 

ا من الموارد الماليةكما حشّّّّّّّدت المنظمة  -10 ا كبير  للعمل المناخي من خالل الصّّّّّّندوق  قدر 
عمليتا تقييم ألهداف التنمية  وأبرزت األخضّّّّّّر للمناا وتم اعتمادها في صّّّّّّندوق التكيف.

ا كيف أن معظم مشّّاريع المنظمة ( تم االنتها  منهما مؤخر  13و 2الممّّتدامة )بشّّأن الهدفين 
التي تمّّّّّّتهدف أحد أهداف التنمية الممّّّّّّتدامة كان لها تأثير مباشّّّّّّر على أهداف التنمية 

ظمة األغذية الممّّّّّتدامة األخرى، ال سّّّّّيما عندما كانت األهداف شّّّّّاملة لعدة قطاعات )من
 ا(.سيصدر قريب   أ؛2020والزراعة، 

ووجد مكتب التقييم أن منظمة األغذية والزراعة قد أنشأت أدوات وقواعد بيانات وإرشادات  -11
ومواد تعليمية لتعزيز القدرة الوطنية على تصّّّّّّميم اإلجرا ات وتنفيذها واإلبال  عنها بما 

االتمويل يتماشّّّى مع اتفاقات المناا العالمية، والحصّّّول على   ّ ا. ولعبت المنظمة أيضّّ  دور 
ا في ضّّّّّّمان إدرا  الزراعة في المفاوضّّّّّّّات العالمية بشّّّّّّّأن ت ير المناا وربط محوري  

 ا. الزراعة بالمماهمات المحددة وطني  

: بنا   على توصّّّّّّيات عملية تقييم اسّّّّّّتراتيجية منظمة األغذية والزراعة معلومات محّدثة
أ(، عرضّّّّّّّت المنظمة 2019ورؤيتها للعمل في مجال الت ذية )منظمة األغذية والزراعة، 

على المجلس مشّّّّّّروع ا محدث ا لرؤية منظمة األغذية والزراعة واسّّّّّّتراتيجيتها للعمل في 
ه المجلس في نوفمبر/تشّّّّّرين ز(2020مجال الت ذية )منظمة األغذية والزراعة،  ، الذي أقر 

 . كما أنشّّّأت المنظمة وحدة معنية بأهداف التنمية الممّّّتدامة، بما يتماشّّّى مع2020الثاني 
 من أهداف التنمية الممتدامة. 2توصيات المرحلة األولى من عملية تقييم الهدف 
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تجات المعرفة التي تصّّّّّّدرها المنظمة في عمليات التفاوض في نطاق اتفاقية وتُمّّّّّّتخد  من -12
األمم المتحدة اإلطارية بشّّّّّّأن ت ير المناا، والفريق الحكومي الدولي المعني بت ير المناا، 
والحوار الدولي بشّّّّأن المّّّّياسّّّّات. وقد أثرت في المّّّّياسّّّّات الوطنية للزراعة واألغذية 

  المائية، وشجعت على إدرا  معايير االستدامة في اللوائح ومصايد األسماك وتربية األحيا
ة التي تصّّّّّّّدرها المنظمة على أطر يمنتجات المعرفالوالتشّّّّّّريعات الجديدة. كما أثرت 

المّّياسّّات الوطنية بشّّأن الزراعة واألغذية ومصّّايد األسّّماك وتربية األحيا  المائية، مما 
، القدرة على التكيف، والخطط 1-2-13 مقصّّّّّّّدشّّّّّّجع على إدرا  معايير االسّّّّّّتدامة )ال

 .واالستراتيجيات(

عد من أهم األدوات التي طورتها المنظمة في عتبر األدوات الخاصّّّّة باالسّّّّتشّّّّعار عن بُ وتُ  -13
المجانية والمفتوحة الوصول،  Open Forisمجموعة أدوات برنامج  عد  . وتُ 2020-2019فترة ال

األرض ومعالجتها وتحليلها والنظا  الخاص بها لتيمّّّّّّير الوصّّّّّّول إلى بيانات رصّّّّّّّد 
، من اإلنجازات الرئيمّّّية Collect Earthألغراض رصّّّد األراضّّّي، واألداة الخاصّّّة بها 

 من أهداف التنمية الممتدامة واتفاق باريس. 13الهدف تحقيق التي تماهم بشكل مباشر في 

ّّادرةبرواعتُ  -14 ّّامج األ ت مب ّّة ال ّّابّّات لمم المتحّّدة برن ّّاجمّّة عن إزال خفض االنبعّّاثّّات الن
ا آخر على ممّّّّاهمة المنظمة في  ناجح  مثاال  والمبادرة المعززة وتدهورها في البلدان النامية 

على جهودهّّا لخفض انبعّّاثّّات غّّازات االحتبّّاع الحراري عن  تالعمّّل المنّّاخي، وأكّّد  
ّّّتخدا  نُهج منخفضّّّ ة االنبعاثات في قطاعي طريق منع إزالة ال ابات وتدهورها وتعزيز اس

 الزراعة والثروة الحيوانية.

ولتحمّّّين ممّّّاهمة المنظمة في العمل المناخي، الحظت عمليات التقييم أنه بامكان المنظمة  -15
كمّّة المتعلقّّة بت ير المنّّاا، والتنمّّّّّّيق الّّداخلي، وتعميم ت ير والح في مجّّالالمزيّّد  بّّذل

سّّّّيصّّّّدر المناا، والرصّّّّد واإلبال ، والتوعية، والشّّّّراكات )منظمة األغذية والزراعة، 
  .(اقريب  

  األزمات حاالتدعم األشخاص في  1-3

مهمة شّّك ل تقييم ممّّاهمة المنظمة في الترابط بين العمل اإلنمّّاني والتنمية والمّّال  إضّّافة  -16
ية  هداف التنم عال ومبتكر، يركز على أ طار اسّّّّّّتراتيجي ف إلى جهود المنظمة لوضّّّّّّع إ

ا وتحليل مماهمات المنظمة ترك أحد خلف الركبومبادة اعد   2030الممتدامة وخطة عا  
ا(. التنمية الممّّّّتدامة )منظمة األغذية والزراعة، سّّّّيصّّّّدر قريب   من أهداف 16 هدفالفي 

ية التقييم ندت عمل ية  واسّّّّّّت بأن امنظمة األغذ لدورة األولى لمؤتمر المنظمة  ية ا إلى رؤ
. الحاجةا للحاجة إلى المّّّّال  فضّّّّال  عن الحاجة إلى التحرر من والزراعة قد أنشّّّّئت نظر  

كافالن. وإ  وهذان أمران  قد  نحو التحرر من مت جةن الت حا  المّّّّّّال  لتحقيقضّّّّّّروري  ال
 1.االدائم

اإلنمّّّاني والتنمية والمّّّال  مجال عمل جديد لمنظمة األغذية وال يشّّّكل الترابط بين العمل  -17
وطريقة منهجية للتفكير وأسلوب عمل  كهنيةا من البرامج، بل هو ا معين  والزراعة، وال نوع  

جديد. وتتمثل ميزته الرئيمّّّية في البرمجة المشّّّتركة والمتعددة الشّّّركا  والمرنة والتكيفية 
ي والتنمية والمّّّّال ، والتي ترتكز على تحليل المّّّّياقات عبر الركائز الثالثة للعمل اإلنمّّّّان

ولكي تكون فعالة، تحتا  نهج العمل  وعلى األدلة. وهو شّّّّّّّامل ويتمحور حول اإلنمّّّّّّّان.
اإلنمّّّّّّاني والتنمية والمّّّّّّال  إلى قيادة مبتكرة وتحولية وقائمة على المبادئ، يمكنها تعزيز 

مّّاعدات، وإنشّّا  رؤية تعتمد على ركائز هيكل المالحوار عبر التخصّّصّّات والقطاعات و
والتعاون والنتائج الممّّّّّّتدامة  النقاشالخبرة الفنية وواليات الوكاالت مثل المنظمة لتعزيز 

                                                      
 /htm#TopOfPage03a6285a/j6285j/3http://www.fao.org. رؤية األعضا  المؤسمين للمنظمة:  1
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ّّّاعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  على المدى الطويل. وتُعد توصّّّية لجنة المم
لتنمية والمّّال  أحد النصّّوص في الميدان االقتصّّادي بشّّأن الترابط بين العمل اإلنمّّاني وا

(؛ 2019الرئيمّّّية التي توضّّّح هذا النهج )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصّّّادي، 
وتوصي عملية تقييم الترابط بين العمل اإلنماني والتنمية والمال  بأن تصبح منظمة األغذية 

 ا(.ا )منظمة األغذية والزراعة، سيصدر قريب  ا موقع  والزراعة طرف  

ت عمليّة التقييم بّأن عمّل المنظمّة لتحّديّد األولويّات وتنفيّذ نهج العمّل اإلنمّّّّّّّاني و -18 أقر 
ا من األمثلة والتنمية والمّّّّال  متجذر في عملياتها على الممّّّّتوى القطري. وقد جمعت عدد  

. ومع كلن، وجدت عملية التقييم إن الفهم الداخلي يةالمّّّّّّرد لالسّّّّّّترشّّّّّّاد بها فيالقطرية 
والمّّال ، فضّّال  عن  لزراعة بشّّأن الترابط بين العمل اإلنمّّاني والتنميةلمنظمة األغذية وا

ا واالتمّّاق بين الفرق والبلدان،  ةامجيالبر الموا مة وعلى سّّبيل المثال، . مجزأ  ال يزال فهم 
كان هناك القليل من االتماق في حجم العروض اإلنمانية التي تقدمها المنظمة أو مشاركتها 
شاملة في أنه ينب ي على المنظمة االستثمار في جهد  في حاالت النزاعات. وتمثل الرسالة ال

ين العمل الترابط بمؤسمي كبير للتعلم من سنوات خبرتها ونجاحاتها، لتعميم وإدما  طرق 
. وينب ي أن تمتخد  بشكل مدروع ة األساسيةالتنظيمي بنيتهااإلنماني والتنمية والمال  في 

هج والممارسّّات، مثل الدبلوماسّّية التقنية ونظم المعلومات وتحليل المّّياقات، وممّّتنير النُ 
 هج التي تركز علىالمراعية للنزاعات، واألطر القائمة على الحقوق، والنُ  لوضّّّّّّع البرامج
 . الدائم يق نتائج شاملة وداعمة للمال قاألشخاص لتح

 بشأن حوارالمتعددة الشركا  والفي منتديات التنميق و بصمتهاكما ينب ي أن تعزز المنظمة  -19
. وهي تتمتع بمزايا ، وأن تماهم فيهاالمياسات على الممتويات القطرية واإلقليمية والعالمية

ولكن يجب أن تضمن استمرار كلن من خالل قيادة  نمبية من حيث خبرتها الفنية ومعرفتها،
ا على جميع الممّّّّّتويات، ومن خالل نظا  وثقافة تنظيمية ماهرة وممّّّّّتنيرة ومدعومة جيد  

تمكينية، بحيث يمكنها تقديم ابتكارات ونتائج طويلة األجل بشّّأن المّّال  ألعضّّائها، سّّوا  
  ا(.سيصدر قريب  والزراعة، كان كلن في حاالت األزمات أو التنمية )منظمة األغذية أ

 خلف الركب أحدترك عدم  1-4

في مكافحة عد  الممّّّاواة بين البلدان واألقاليم، ولكن على مر التاريخ سّّّاعدت المنظمة  لقد -20
ا بحاجة عمليات التقييم التي أجراها مكتب التقييم وجدت أن عملها لدعم الفئات األكثر ضّّّعف  

)وهو إلى تحمّّين. فباإلضّّافة إلى عد  دمج هذا المبدأ بشّّكل كامل في اإلطار االسّّتراتيجي 
، لم يتم تحديد المبدأ بشّّكل إلى تصّّويبه( 2031-2022سّّهو يمّّع اإلطار االسّّتراتيجي للفترة 

صّّحيح داخل المنظمة أو لم يتم إدماجه بشّّكل منهجي في برامجها أو مشّّاريعها أو نظمها. 
لمنظمة وممّّّّّّّا لة إلى اكان هناك القليل من الفهم لما ينطوي عليه كلن بالنمّّّّّّبة  ولذلن،

 محدودة عندما يتعلق األمر بالتنفيذ. 

ترك أحد اعد   من أجلقدمت المنظمة بعض الممّّّّّّاهمات الملحوظة  ،ورغم هذه التحديات -21
أكثر  كان ةا خالل فترة المّّّنتين. وُوجد أن دعم العمليات القانونية والمّّّياسّّّاتيخلف الركب

ا على حقوق ا قائم  نهج   اعتمادهاإلى  اجزئي  قنية، ويعود كلن تشّّّّّّموال  من مجرد التدخالت ال
ا إلى أن معظم المّّّّّّياسّّّّّّّات والقوانين تنطبق على الجميع. كما التزمت اإلنمّّّّّّّان، وجزئي  

االمنظمة بهذا المبدأ عند ممارسّّّة سّّّلطتها على عقد االجتماعات. وأحرزت المنظمة   ّ  أيضّّ
ّّاواة بين الجنمّّين وتجاوزت في كلن عملها مع الفئات المهمشّّة  بعض التقد  في مجال المم

 األخرى بشكل كبير. 

وكانت التدخالت الفنية التي عممت هذا المبدأ في ال الب مشّّّّّّاريع تجريبية و/أو مشّّّّّّاريع  -22
  ّ نة. ومع كلن، حتى عندما أسّّّفرت التدخالت عن ا لدعم فئة مهمشّّّة معي  مصّّّممة خصّّّيصّّ

يب وممارسّّات جيدة لتعزيز اإلدما  االجتماعي و/أو االقتصّّادي في مجموعة متنوعة أسّّال
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ا مّا تم تكرارهّا. ومن األمثلّة على المنهجيّات القّابلّة للتكرار، ، نّادر  الفنيّةمن المجّاالت 
تدريب المزارعين الحقلية لمدارع النوادي ديميترا، والتمكين االقتصّّّّادي للمرأة الريفية، و

 زراعة والحياة.الشباب على ال

من عملها، وقد تم انتقاؤها، إلى حد ما،  اإلنمائيهج التشّّّّّّاركية للمنظمة من الجانب وتنبع النُ  -23
في عملها اإلنمّّّّّّاني وبرمجتها في الدول الهشّّّّّّة، مما أسّّّّّّفر عن نتائج إيجابية. وهي وثيقة 

ساليب العمل  صلة بأ صلةال ماني والتنمية القائم بالترابط  المت مال بين العمل اإلن من حيث  وال
فهم احتياجات وحقوق المكان والمجتمعات المحلية والمياق الذي يعيشون فيه بشكل منهجي. 
ومع كلن، فان مثل هذه األسّّاليب التشّّاركية تميل إلى أن تكون مجزأة وصّّ يرة الحجم. وإكا 

أن  هاعند ، يمكنهانطاق ا تم الترويج لها باسّّتمرار وتوسّّيع نطاقها ودمجها في تدخالت أوسّّع
اتؤدي  في تفعيل الترابط بين العمل اإلنمّّّّاني والتنمية والمّّّّال  على ممّّّّتوى  رئيمّّّّي ا دور 

البرمجة، وتقديم الدعم لمكون النزاعات والمال . وسيحتا  المكان المحليون والجهات الفاعلة 
االمحلية إلى المشّّّّّّاركة في كل من التصّّّّّّميم والتنفيذ. وسّّّّّّيتطلب كلن  ا نظمي ا نهج   أيضّّّّّّ 

ا بقدر أكبر لتحديد ال ايات واسّّّّّّ ا يأخذ المجتمع بأكمله في االعتبار ولم يعد مدفوع  تراتيجي 
ا ع الضّّيقة، ولكن من خالل ديناميكيات المجتمع األوسّّع. وسّّيكون كلن أمر  اريبأهداف المشّّ

لم يتم التفكير فيها بشّّّكل جيد،  ماالتي، لتحديد األهداف معايير الضّّّيقة البالغ األهمية لتجنب 
 بينها.  وفي ما المحلية داخل المجتمعات اتن أن ت ذي التوتريمك

 المساواة بين الجنسين

خالل عدد المشّّاريع والبرامج التي تعمم مراعاة الممّّاواة بين الجنمّّين في االرتفاع  اسّّتمر -24
بفضّّّل سّّّياسّّّة منظمة األغذية والزراعة بشّّّأن الممّّّاواة بين الجنمّّّين  2020-2019فترة ال

ووجدت عمليات التقييم أن  2(.2013والجهود المبذولة لتنفيذها )منظمة األغذية والزراعة، 
فضل عدد من التدابير، بما في با بشأن المماواة بين الجنمين أصبحت أكثر وعي  قد المنظمة 

مزيد من المشّّّّّاريع إطالق ن الجنمّّّّّين، مما أدى إلى مؤشّّّّّرات الممّّّّّاواة بي اعتمادكلن 
 المراعية للمماواة بين الجنمين في جميع أنحا  المنظمة.

أكبر ممّّاهمات المنظمة في تحقيق الممّّاواة بين الجنمّّين خالل فترة المّّنتين على  وكانت -25
ممّّّّّتوى المّّّّّياسّّّّّات واالسّّّّّتراتيجيات. ووجدت عمليات التقييم أن التدخالت لدعم المرأة 

رعاية، قد زادت بشكل للومقدمة  عمال، وليس كمجرد أ   ناشطة في مجال ريادة األنتجة وكم
ا منها العوائق الهيكلية أما  الممّّاواة ومع كلن فقد عالج عدد قليل جد  كبير على مر  المّّنين، 

المنظمة اللتزامها بالممّّاواة بين الجنمّّين يظهر أنه  ترسّّيخكلن، فان  رغمبين الجنمّّين. و
أن كلن يتطلب  معا عند تطبيق الممّا لة، كن إجرا  تحمّينات في وقت قصّير نمّبي  من المم

 إرادة سياسية ومالية مشتركة من جانب المنظمة وأعضائها.

اويمكن أن تلعب برمجة الترابط بين العمل اإلنمّّّّّّّاني والتنمية والمّّّّّّال   -26 ا في تحويلي   دور 
ا طويل األجل بما ا اعتمدت منظور  مكين المرأة، خاصّّة إكتحقيق الممّّاواة بين الجنمّّين وت

ا لعمليات التقييم التي أجريت وفق   اكان سّّجل المنظمة في هذا الصّّدد متفاوت  لقد والكفاية.  هفي
في حين أن بعض مشّّاريع صّّندوق بنا  المّّال  القصّّيرة األجل ف. 2020-2019فترة الخالل 

 تميلتمّّّّّتهدف المرأة على وجه الخصّّّّّوص، في محاولة لتعزيز دورها في بنا  المّّّّّال ، 
المواد اإلرشّّادية للمنظمة بشّّأن تحليل النزاعات إلى التعامل مع الممّّاواة بين الجنمّّين من 

بوصفها جهة فاعلة تعزيز دور المرأة  فشلت فيقد منظور العنف القائم على نوع الجنس، و
التقييم القطرية للممّّّّّاواة بين الجنمّّّّّين التي  وبدورها، تجاهلت عمليات مّّّّّال .من أجل ال

                                                      
مثل إدرا  الممّّاواة بين الجنمّّين كموضّّوع شّّامل للقطاعات في اإلطار االسّّتراتيجي، وتعيين الممّّؤولين ونقاط االتصّّال  2

اإلقليميين المعنيين بالممّّاواة بين الجنمّّين، ووضّّع مؤشّّرات تتعلق بالممّّاواة بين الجنمّّين للمنظمة لرصّّد األدا  في مجال 
 ا.خلف الركب أحدترك الستناد إلى أهداف التنمية الممتدامة ومبدأ اعد  المماواة بين الجنمين، ومراجعة المياسة ل
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أجرتها المنظمة، الصّراعات. ولدى المنظمة مجموعة غنية من المواد اإلرشّادية واألدوات 
االخطوط التوجيهية  حول دمج النوع االجتماعي من خالل النهج القائمة على الحقوق، مثل

بشّّّأن الحوكمة الممّّّؤولة لحيازة األراضّّّي ومصّّّايد األسّّّماك وال ابات في سّّّياق األمن 
(، وبوابة األراضّّّّّّي والممّّّّّّّاواة بين 2012ال ذائي الوطنيا )منظمة األغذية والزراعة، 

عد الجنمّّّاني والمّّّال  في برامجها. الجنمّّّين، التي يمكن أن تعتمد عليها المنظمة لتعميم البُ 
ويجب ت طية الجوانب األخرى للتداخل بين القطاعات، مثل العمر، بشّّّّكل أفضّّّّل. وينب ي 

 معالجة هذا األمر في سياسة الحماية المقبلة للمنظمة. 

 

 

 

 شة والشموليةالفئات السكانية المهمّ 

تم إدما  الشّّّباب بشّّّكل متزايد في تدخالت المنظمة، ال سّّّيما من خالل األعمال التجارية  -27
ستقطاب ت ير المناا وأنشطة بنا  المال ، ولكن  الزراعية والتجارة و شباب إلى الزراعة  ا ال
العمل الخاصّة بالشّباب في الريف، التي أقرتها  ا. ويجب أن تعزز خطةال يزال يشّكل تحدي  

، التزا  منظمة األغذية والزراعة بتمكينهم 2020لجنة الزراعة في أكتوبر/تشّّّّّّرين األول 
 د(.2020)منظمة األغذية والزراعة، 

مكتب  عمليات تقييمأن األطفال ليموا ممتفيدين تقليديين من عمل المنظمة، فقد وجدت  ومع -28
التقييم أن األطفال قد اسّّّّّتفادوا من برامج الت ذية المدرسّّّّّية والتثقيف الت ذوي والتدخالت 

متها المنظمة خالل فترة المّّّّّّنتين التدخالت الفنية التي قي   تعط   لتحمّّّّّّين سّّّّّّبل العي . ولم
أن معظم عمالة األطفال موجودة في الزراعة )منظمة الكافي لعمالة األطفال مع االهتما  

  (.2017مل الدولية، الع

ا ما تكون أن الشّّّّعوب األصّّّّلية والقبلية غالب  تدرك المنظمة  في حين أن  وعالوة على كلن،  -29
امن بين  ، فان ممّّّّّاعدتها لهذه المجموعات ال تزال غير كافية. أشّّّّّد  الشّّّّّرائح الفقيرة فقر 

الحفاظ فقط من التدخالت في الزراعة اإليكولوجية وفي ال الب المجموعات هذه  وتمّّّّّّتفيد
على الموارد الوراثية. واعتُبر أن الفريق الممؤول عن تنفيذ سياسة المنظمة بشأن الشعوب 

 والموارد. الرؤيةوضو  يفتقر إلى ( 2015األصلية والقبلية )منظمة األغذية والزراعة، 

مليون دوالر أمريكي في  619وصّّّوال  إلى وزادت حافظة المنظمة بشّّّأن الهجرة القمّّّرية  -30
ورغم العديد من الممارسّّّات الجيدة، فشّّّلت المنظمة في التعامل مع المهاجرين  .2020عا  

ي   والنازحينوالالجئين  ا بطريقة منهجية. وُوجد أن االفتقار إلى اسّّّّّّتراتيجية أو رؤية داخل
ّّّظّّّمّّّة ّّّمّّّن ّّّوى ال ّّّى ممّّّّّّّّّت ّّّهّّّدف كّّّفّّّا ةقّّّد أعّّّاق  عّّّل ّّّي تمّّّّّّّّّت ّّّت ّّّتّّّدخّّّالت ال  ال

 هذه المجموعات. 

عملية تقييم عمل المنظمة في مجال  بنا  على توصّّيةقامت المنظمة، معلومات محدثة: 
الخاصة ب(، بتحديث سياستها 2019المماواة بين الجنمين )منظمة األغذية والزراعة، 

على هي تعمل حالي ا و  (2020لممّّّّّّاواة بين الجنمّّّّّّين )منظمة األغذية والزراعة، با
ّّّّاواة بين  ّّّّفوعة ب ايات قصّّّّيرة ومتوسّّّّطة األجل ترتبط بالمم وضّّّّع خطة عمل مش
الجنمين لضمان تفعيل المياسة بشكل مناسب ورصد التقد  المحرز في تحقيق األهداف 

 الرفيعة الممتوى.المياساتية 



C 2021/4 10 

 هاومشّّاريعالمنظمة ا ما كان األشّّخاص من كوي اإلعاقة موضّّع االعتبار في برامج ونادر   -31
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّات ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزام ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّت ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي االل  أو ف

  3الرفيعة الممتوى.

 القدرة على الصمود وسبل العيش

الصّّّمود وسّّّبل العي  بحاجة إلى تحديد القدرة على صّّّت عمليات التقييم إلى أن برامج خلُ  -32
 ، مع توضّّيح األسّّاع المنطقيعلى نحو أفضّّل لنهج التي تركز على األشّّخاص وتنميتهاا

ورا  اسّّتهداف الممّّتفيدين واختيارهم. ويعتمد اسّّتهداف المنظمة إلى حد كبير على  الكامن
 معايير الضعف، وال يدعم األسر بشكل كاٍف بما يتجاوز احتياجاتها الفورية. 

التقييم أن االسّّّّّّتهداف أكثر فعالية عندما يكون شّّّّّّامال  وعندما المنبثقة عن دلة األوأظهرت  -33
 ةقضّّّّي  تحديد أهداف األسّّّّرة. ويمكن أن يؤجج  مواصّّّّفاتتكون األنشّّّّطة متمايزة حمّّّّب 

وفي ما بينها. كما أكدت عمليات التقييم أن النتائج كانت المحلية التوترات داخل المجتمعات 
 ي استهداف األنشطة واتخاك القرارات.أكثر استدامة عندما تم إشراك المجموعات ف

  نيةالعوامل التمكي 1-5

 اإلحصاءات

رغم  ألعضّّّا بالنمّّّبة إلى اا لل اية ظل  العمل اإلحصّّّائي لمنظمة األغذية والزراعة مالئم   -34
اإلحصّّائي. وبينما تم إحراز تقد  في جوانب العمل الحاجة إلى القيا  بالمزيد لتحمّّين جودة 

ا فقط مع إطار ضّّمان لتي تم  إنتاجها ونشّّرها كانت متوافقة جزئي  معينة، فان اإلحصّّا ات ا
ية تنمّّّّّّيق اإلجرا ات ودعم تكنولوجيا  جودة اإلحصّّّّّّّا ات في المنظمة. فا عد  ك وأدى 

 ا وحداثة. المعلومات والبنية التحتية إلى الحد  من تقد  المنظمة نحو نظا  إحصائي أكثر اتماق  

وعزز عمل المنظمة التنمّّّّّيقي والمنهجي بشّّّّّأن أهداف التنمية الممّّّّّتدامة من مكانتها في  -35
لدولي،  قدرات على الممّّّّّّتوى  معالمجتمع ا ية ال ية الطلب لتنم قادرة على تلب ها لم تكن  أن

الوطني، ولذلن لم تكن قادرة على االلتزا  بشّّّّّّكل كامل بمعالجة أوجه عد  الممّّّّّّاواة بين 
لدان واألقاليم  وداخلها. ومن الضّّّّّّروري ربط عمل المنظمة في مجال المنهجية وبنا  الب

القدرات بشأن تنفيذ مؤشرات أهداف التنمية الممتدامة مع أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية 
 إنفاك موا مة المياسات.الوطنية لخلق قدرة إحصائية طويلة األجل و

ا اإلحصّّّائية، وإن لم يكن وأدرجت المنظمة التصّّّنيف حمّّّب نوع الجنس في جميع أعماله -36
من أهّّداف التنميّة  5بشّّّّّّكّّل منهجي. وبّّاعتبّّارهّّا المنظمّّة الراعيّّة لمؤشّّّّّّرات الهّّدف 

ياناتها  تدامة، فقد أدرجت بيانات مصّّّّّّنفة حمّّّّّّّب نوع الجنس في بعض قواعد ب الممّّّّّّ
وتدخالتها، ولكن بيانات أقل بكثير عن الفئات المهمشّّّّّة األخرى. وركزت معظم التدخالت 

 المياسات.  رسملبيانات وجمعها، متجاهلة الفجوة بين األدلة وعلى توليد ا

لتحمّّين عملها اإلحصّّائي ولكي تصّّبح رائدة على الممّّتوى العالمي في تحتا  المنظمة، و -37
مجال اإلحصا ات الزراعية، إلى تحمين حوكمتها اإلحصائية الداخلية لتشكيل أساع متين 

رف اإلقليمية لتشّّكيل اب أن تمّّتخد  المعا. ويجللعمل اإلحصّّائي المنمّّق والمتماسّّن جيد  
المنهجيات والمعايير. وعالوة على كلن، فان الموارد اإلحصّّّّّائية للمنظمة ال تتناسّّّّّب مع 
أهداف خطة العمل اإلحصّّّّّائية، كما أن اعتمادها على الموارد من خار  الميزانية يحد من 

منظمة تمريع اإلجرا ات قدرتها على دعم األنشطة اإلحصائية األساسية. كما يتعين على ال
لتحمّّّّّّين جودة البيانات ودعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، ووضّّّّّّع نظا  

                                                      
سّّّياق المؤتمرات اإلقليمية للمنظمة. وأشّّّار المثال الوحيد الذي وجده مكتب التقييم إلى األطفال من مثل تحديد األولويات في  3

 كوي اإلعاقة كممتفيدين من برامج الت ذية المدرسية.
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االلتزا  الكامل بجميع المعايير والقواعد بما يضّّّّّّمن متكامل إلدارة الجودة اإلحصّّّّّّّائية 
 ا. اإلحصائية المقبولة دولي  

 الشراكات

للشّّّّّّراكّّات من منظمّّات المجتمع المّّدني طّّت عمليّّات تقييم اسّّّّّّتراتيجيّّة المنظمّّة سّّّّّّل   -38
 ( 2019ه؛ 2020واسّّّّّّتراتيجيتها للشّّّّّّراكة مع القطاع الخاص )منظمة األغذية والزراعة، 

الضو  على الدور المركزي الذي لعبته المنظمة في إقامة شراكات مع جهات إنمائية متنوعة 
رت المنظمة إنشّّا  منصّّات بشّّأن قضّّايا الزراعة الممّّتدامة والتكيف مع ت ير المناا. ويمّّ  

وعملية المنحى ألصحاب المصلحة المتعددين، مثل التحالف العالمي للزراعة شاملة وطوعية 
ا، والشراكات التحويلية لتشجيع تكامل أفضل بين الركائز الثالع للزراعة الذكية الذكية مناخي  

ظمة في مبادرة مرفق . وأظهرت مشّّّّّاركة المنمن األثر ا: اإلنتاجية والتكيف والتخفيفمناخي  
، إمكانية إقامة شّّّراكات ومنصّّّات وحوارات البيئة العالمية الشّّّاملة للمناظر الطبيعية لألرز  

 .ا في البلدان الرئيمية لزراعة األرز  لتعزيز أفضل الممارسات الذكية مناخي  

شراكة مع القطاع الخاص لعا   وعقب -39 ، عرضت المنظمة على المجلس، 2019عملية تقييم ال
-2021، اسّّّّتراتيجية جديدة النخراط القطاع الخاص للفترة 2020في نوفمبر/تشّّّّرين الثاني 

ا مع توصّّّّّّية أخرى للتقييم، التزمت شّّّّّّي  او(. وتم2020)منظمة األغذية والزراعة،  2025
، للتفاعل مع الشّّّّركا  CONNECTكا  من القطاع الخاص، بانشّّّّا  بوابة إلكترونية للشّّّّر

 الحاليين والمحتملين.

  وظيفة التقييمتعزيز جدوى  -2

 المتغيّرمع السياق باستمرار التجاوب  2-1

باإلضّّافة إلى الت يرات داخل المنظمة، التي تتمّّارع فيه التطورات، وضّّع المّّياق الدولي  -40
ّّّّّي  طلبات جديدة على مكتب التقييم خالل فترة  ّّّّّنتين. وتماش ا مع مهمته المتمثلة في جمع الم

إثرا  عملية صّّّّّّنع القرار االسّّّّّّتراتيجي والبرامجي، بذل مكتب من أجل المعرفة لتحليلها 
التقييم قصّّّّّارى جهده لتقديم مدخالت كات صّّّّّلة وفي الوقت المناسّّّّّب على الممّّّّّتويات 

 يواصل القيا  بذلن. هو العالمية واإلقليمية والقطرية، و

 اإلنمائيةاألمم المتحدة منظومة صالح عملية إ

واإلطار البرامجي اإلنمائية لمنظومة األمم المتحدة دفع النهج المعدل على الممتوى القطري  -41
ودورة العمل في منظمة األغذية والزراعة مكتب التقييم إلى إعادة التفكير في ممّّّّاهمته في 

 البرامج القطرية.المما لة التنظيمية والتعلم ووضع نهج جديد لتقييم 

لتعاون من أجل التنمية الممتدامة األمم المتحدة ل أطر من الناحية المنطقية استحداع تطل بوي -42
إجرا  عمليات تقييم مشّّّتركة بين اإلنمائية األمم المتحدة منظومة كجز  من عملية إصّّّال  

عن أدا  البرامج وكالة، كوسّّّّيلة لدعم التعلم الشّّّّامل  الوكاالت بدال  من عمليات التقييم لكل  
من قبل الشّّركا  القطريين. وبعبارات ملموسّّة، يجب أن تحدع عمليات تقييم أطار التعاون 

ّّّّّمبر/كانون معلومات محدثة:  ّّّّّتراتيجية الجديدة في ديم وافق مجلس المنظمة على االس
ّّّّّي ا في مكافحة 2020ول األ . وتعتبر منظمة األغذية والزراعة القطاع الخاص حليف ا رئيم

 19-الجوع وسّّّّو  الت ذية وفي تحقيق أهداف التنمية الممّّّّتدامة. وقد أكدت جائحة كوفيد
على أهمية الشّّّّّّراكات واالسّّّّّّتفادة من المعرفة واالبتكار في وقت تكون فيه الموارد 

 محدودة.
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في المنة قبل األخيرة من فترة إطار التعاون. كما يشجع النظا  على إجرا  عمليات  الممتقل  
  لها التي رو   األجلطويلة الالرؤية تقييم مشّّّّّّتركة لتعزيز االتمّّّّّّّاق بين البرامج. وتنظر 

ّّة  ّّات التقييم القطّّاعي ّّدعم عملي ّّة ت ّّا  لألمم المتحّّدة في وظّّائف تقييم المركزي األمين الع
مشّّّروع سّّّياسّّّة التقييم على نطاق منظومة  ض تكاليف المعامالت. ويعتز للتدخالت وتخف  

ّّّّّّطة التقييم  ّّّّّّتوى اإلقليمي لتعزيز أنش ّّّّّّا  منصّّّّّّات تعاونية على المم األمم المتحدة إلنش
)فريق األمم  اق المنظومة وتوليد المعرفة التقييمية كات الصّّّلة بالمنطقةالمشّّّتركة على نط

 (.2017المتحدة المعني بالتقييم، 

 تعزيز قدرات التقييم الوطنية

تعزيز القّّدرات على  إلىالمتحّّدة وكّّاالت األمم  4دعّّت الجمعيّّة العّّامّّة لألمم المتحّّدة -43
، مما 2030عا  ات والبرامج الوطنية، ال سّّّيما حتى الممّّّتوى القطري لتقييم نتائج المّّّياسّّّ

 دفّّّّّّّع مّّّّّّّكّّّّّّّتّّّّّّّب الّّّّّّّتّّّّّّّقّّّّّّّيّّّّّّّيّّّّّّّم إلّّّّّّّى تّّّّّّّكّّّّّّّثّّّّّّّيّّّّّّّف جّّّّّّّهّّّّّّّوده فّّّّّّّي
 هذا الصدد.

 EvalForwardوبنا   على كلن، جدد مكتب التقييم دعمه لمجموعة الممارسّّّّّات المشّّّّّتركة  -44
ّّة الريفيّّة، ّّة بتقييم الزراعّّة واألمن ال ّّذائي والتنمي مع مكّّاتّّب التقييم الممّّّّّّتقلّّة  5المعني

، التي EvalForwardصندوق الدولي للتنمية الزراعة وبرنامج األغذية العالمي. وأصبحت لل
سمت في عا   مية واإلسبانية، قناة معترف  وتقد  الخدمات بالل ات اإلنك 2018تأ  اليزية والفرن

قدراتهم.  ية  ية وتنم نام بدان ال مارسّّّّّّين في ال لدى الم فة التقييم  قا ها لتطوير ث عدد ب ويبلغ 
في  41بلدان من أفريقيا ) 103مقي م وصّّّانع قرار وأكاديمي في  900من  فيها أكثراألعضّّّا  

(. وأظهر استطالع أجري في منتصف المائةفي  13( وآسيا )المائةفي  24( وأوروبا )المائة
ا بفرص تحمّّّّين الممارسّّّّات المقدمة من خالل تبادل المعرفة في ا شّّّّديد  اهتمام   2020عا  

التبادل االفتراضّّّّّّية ، تعد منصّّّّّّة 19-الشّّّّّّبكات. ووسّّّّّّط جائحة كوفيدالمجموعة وإقامة 
يةا للمجموعة مورد   ا لل ا م  ندوات منتظمة عبر قي  باشّّّّّّر من خالل  فاعل الم ، مما يتيح الت

مع شّّّّركا  ( Eval talks)اإلنترنت، باإلضّّّّافة إلى سّّّّلمّّّّلة جديدة من امحادثات التقييما 
 وخبرا  من جميع أنحا  العالم. 

اب التقييم وواصّّّّل مكت -45  ّ إشّّّّراك الخبرا  الوطنيين في إجرا  عمله الضّّّّ ط من أجل  أيضّّّ
مكتب التقييم، يعمق إلى بالنمبة فالتقييمي على الممتوى القطري. ولهذا النهج فوائد متبادلة. 

تكاليف المّّفر والبصّّمة الكربونية. أما  يخ المّّياق لتحليالت التقييم ويخف ضهذا النهج ترسّّ
ّّّّبة  التقييم  بمكتقد أقا  الدولي. ويُبرز العمل على النطاق ن الوطنيين، فانه لمقيميإلى ابالنم

روابط مع مؤسّّمّّات البحوع والتدريب الوطنية كات الصّّلة لتمّّهيل التعاون مع خبرا  من 
 بلدان الجنوب.

 ضمان المالءمة والجودة 2-2

لمواصّّّلة تقديم  اته وتكييفها والتعلم من األقرانيمّّّعى مكتب التقييم إلى التفكير في ممارسّّّ -46
، 19-لمنظمة األغذية والزراعة. وخالل أزمة كوفيد عالية الجودةممّّّّّّّاهمات مفيدة لل اية و

 .مع مجتمع التقييم الدوليبشكل آني  را  ا وتبادلأدى كلن إلى إجرا  تعديالت 

 19-التكيف مع جائحة كوفيد

مكتب بما يمك ن من الحاجة إلى تكييف الممارسّّّّّّات المعيارية  19-ضّّّّّّاعفت جائحة كوفيد -47
تدخالت المنظمة  لالسّّّّّترشّّّّّاد بها فيمة التقييم الداخلي من مواصّّّّّلة تقديم ممّّّّّاهمات قي  
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طرق لمراقبة النتائج وإثبات األدلة  ابتكار الممّّّّّّؤولين عن التقييموتحمّّّّّّينها. وكان على 
ان وإجرا  عمليات التبادل مع أصحاب المصلحة التي تعتبر أساسية لبعثاتها الميدانية. كما ك

الممّّّّّت رقين في التوافر المحدود ألصّّّّّحاب المصّّّّّلحة في البرنامج  لتخطيعليهم العمل 
 أولويات جديدة عاجلة. 

وعالج مكتب التقييم تحديات هذا الوضّّّّع غير الممّّّّبوق من خالل إعادة التفكير في الكيفية  -48
حقيق هذه التي ينب ي عليه المشّّاركة من خاللها في تقييم ما، وإنشّّا  سّّلمّّلة من المعايير لت

ا باالهتما  الشّّّّّّديد بالجدوى، قا  الموظفون المعنيون بالتقييم بتكييف واسّّّّّّترشّّّّّّاد   6ال اية.
ساليب ونهج المشاركة، وتطوير طرق جديدة للتواصل مع أصحاب المصلحة،  العمليات وأ

على مدى فترات أطول. وقد حولت بعض التقييمات التركيز مع  عن بُعدوجمع المعلومات 
البرامج نحو االسّّّتجابة للطوارئ، بينما أعاد معظمها النظر في طرق مناقشّّّة  إعادة توجيه

  ا مع أصحاب المصلحة لتعظيم فائدة التقييم، على الرغم من بعدهم.النتائج والمضي قدم  

 العمل ضمن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

ناشّّّّّّط في المجتمع  ا في لعب دورعام   30واسّّّّّّتمر مكتب التقييم في ممارسّّّّّّته ألكثر من  -49
. وشمل كلن العمل مع فريق األمم المتحدة 2020-2019فترة الالدولي للمقي مين المحترفين في 

بالتقييم مدير مكتب  7المعني  حدة. ومع انتخاب  لدعم وظائف التقييم في منظومة األمم المت
  ّ موظفي مكتب ، ومشّّّّّاركة 2020لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم في عا   االتقييم رئيمّّّّ

فة، سّّّّّّّاعد هذا الجهد التعاوني على تعزيز ئدة  التقييم في مجموعات عمل مختل جودة وفا
التقييم أحّّدع أسّّّّّّّّاليّّب اطالع على عمليّّات التقييم في المنظمّّة، ممّّا يبقي المقيمين على 

 . ونهجه

  مكتب التقييم ممّّّّّاهمات بارزة بشّّّّّكل خاص من خالل عمله على تحمّّّّّين أسّّّّّاليب وقد   -50
وتعزيز اسّّّّّتخدا  عمليات التقييم لتحمّّّّّين البرامج والنهوض بممارسّّّّّات مراجعة التقييم، 

ا لتعزيز ا أساسي  مثل هذا العمل مع النظرا  في التقييم على ممتوى العالم أمر   األقران. ويُعد  
ا التأثير اإليجابي لعمليات التقييم على برامج وسّّّّّّياسّّّّّّّات التنمية العالمية، وقد ول د مجتمع  

 . 19-ت أنه مفيد لل اية في التكيف مع حالة كوفيدللتبادل أثب

 تعزيز ثقافة التعلم والتقييم على المستويين اإلقليمي والقطري 2-3

من أجل تعزيز وظيفة التقييم التي يمكن أن تحمّّّّّّن ممّّّّّّّاهمات مكتب التقييم في المنظمة  -51
زيادة فائدة ألعضّّّّّّّا ، أخذ المكتب عملية التقييم في اتجاهات جديدة بهدف إلى اوبالنمّّّّّّبة 

 عمليات التقييم والتعلم منها.

 الجهود المبذولة لتعزيز استخدام التقييم على المستوى اإلقليمي

المناقشّّّة المفصّّّلة  حصّّّرمكتب التقييم إلى  عمليات تقييمتميل ترتيبات الحوكمة الخاصّّّة ب -52
ا  الذين لجنة البرنامج. وهناك العديد من األعض فيالموضوعية والمؤسمية  عمليات التقييمل

لديهم فرصّّة التفاعل مع  تمكتب التقييم أو الذين ليمّّ عمليات تقييمليمّّوا على دراية جيدة ب
 مكتب التقييم. 

خدا   -53 يات التقييمولتعزيز اسّّّّّّت نا   على طلب من  عمل ها، وب ّّّّّّّة والتعلم من خامم لدورة ال ا
ر مكتب (، أصّّّّّّّد2018)منظمة األغذية والزراعة، لجنة البرنامج والعشّّّّّّرين بعد المائة ل

ّّك  2019و 2014التي أجريت بين عامي  لعمليات التقييمالتقييم خممّّة توليفات إقليمية  لت . وش
العديدة التي أجريت خالل  عمليات التقييمالتوليفات اإلقليمية فرصّّّّّّّة  لمكتب التقييم لتوحيد 

                                                      
 ( 2020والزراعة )منظمة األغذية  6
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ّ  المذكورة الفترة  من المحتمل أن تكون ا بشّّّكل منهجي، وتقديم منتجات مصّّّممة خصّّّيصّّ
 فائدة ألعضا  المنظمة من تقرير توليفي واحد على الممتوى العالمي.أكثر 

التقييم واالتجاهات عمليات وقد حددت التوليفات اإلقليمية الخممّّّّة الدروع الممّّّّتفادة من   -54
يات الواضّّّّّّحة في  علم النقاش حول ممّّّّّّّاهمة منظمة األغذية التقييم التي يمكن أن تعمل

ا واقتراحات بشأن التخطيط الممتقبلي واإلقليمية، وتوفر أفكار  والزراعة في النتائج الوطنية 
على الممّّّّّّتوى اإلقليمي. فهي لم تقد  فقط وجهة نظر موحدة وموجزة لنتائج التقييم، ولكن 

ا أنتجت التوليفات اإلقليمية،  وقداالهتما .  تمّّتوجبالقضّّايا والفجوات المشّّتركة التي  أيضّّ 
ما،  كل  يدة من خالبشّّّّّّ قديم المعلومات الموجودة من معرفة ورؤى جد عادة تجميع وت ل إ
 منظور جديد. 

 الالمركزية

الوكاالت قدرة تقييمية كون لدى جميع أن تاإلنمائية األمم المتحدة منظومة   يتطلب إصّّّّّّال -55
كافية للمشّّّّّّّاركة في مبادرات التقييم المشّّّّّّتركة وآليات ضّّّّّّمان الجودة والرقابة على 

لوظيفة التقييم في المنظمة )منظمة  2016عا   ينص تقييمو  8الممّّّّّتويين القطري واإلقليمي.
عة،  ية والزرا نه اينب ي على المنظمة أن تضّّّّّّع برنامج  2016األغذ مات  ا( أ إلجرا  تقيي

المركزية، لتعزيز وظيفة التقييم، مما سّّيكمل التقييم الممّّتقل )الذي يتولى ممّّؤوليته مكتب 
التقييم( بالتقييمات التي تضّّّطلع بها مكاتب إقليمية أو قطريةا. ولذلن، وضّّّع مكتب التقييم 

ّّّّّاري ّّّّّتراتيجية الالمركزية لتقريب التعلم التقييمي من أولئن الذين ينفذون مش ع المنظمة، اس
 وبالتالي تعزيز فائدتها. 

وتضّّّّّمنت الجهود األولية وضّّّّّع ونشّّّّّر دليل تقييم المشّّّّّاريع للمكاتب الميدانية )منظمة  -56
هـّّّّّّّّّّ(. كما اسّّّّتعان مكتب التقييم بخبير تقييم في المكتب اإلقليمي 2019األغذية والزراعة، 

ّّدعم للتقييمّّات ّّة ال الالمركزيّّة ولزيّّادة  ألمريكّّا الالتينيّّة ومنطقّّة البحر الكّّاريبي لتجرب
االفتقار إلى  2016اسّّّّّّتخدا  التقييم على الممّّّّّّتويين القطري واإلقليمي. وأبرز تقييم عا  

القدرة على التقييم في المكاتب الميدانية باعتباره عقبة رئيمّّّّية، فضّّّّال  عن فرص ضّّّّائعة 
الممّتويين في المنظمة واإلدارة القائمة على النتائج على  وضّع البرامجللممّاهمة في دورة 

تّّه األجهزة الرئّّاسّّّّّّيّّة لتطبيق ا أقر    مكتّّب التقييم اقتراحّّ  اإلقليمي والوطني. ولّّذلّّن، قّّد  
 . 2022-2021فترة المنتين  خاللالالمركزية على مراحل 

 ناء إطار استراتيجي قائم على األدلةلبدعم منظمة األغذية والزراعة  4 -2

امجيّّة الّّداخليّّة، مجموعّّة من الت ييرات البرقّّد   مكتّّب التقييم، سّّّّّّعيّّ ا منّّه إلى مواجهّّة  -57
للفترة سّّّّّّتراتيجي االطار عملية صّّّّّّياغة اإلالمنتجات والخدمات التقييمية المبتكرة لدعم 

 وتطوير مجاالت عمل برامجية قائمة على القضايا. 2022-2031

ن م 13و 2مت عمليات تقييم إطار النتائج االسّّتراتيجية وممّّاهمات المنظمة في الهدفين وقد   -58
ا( أ؛ سّّّّّّيصّّّّّّّدر قريب  2020د؛ 2019أهداف التنمية الممّّّّّّتدامة )منظمة األغذية والزراعة، 

وعملية  2030يتماشى مع خطة عا   متين أكثرإطار  وضع من أجلتوصيات لدعم المنظمة 
إصّّّّّّال  األمم المتحدة. كما قد  مكتب التقييم أدلة تقييمية لتوجيه تطوير مجاالت برامجية 

 جديدة كات أولوية.
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 تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة  -3

 2020-2019فترة التقييم خالل ال عمليات 1 -3

عملية تقييم للبرامج القطرية شّّّّّّملت جميع  15، 2020-2019فترة الفي التقييم، أجرى مكتب  -59
عملية تقييم للمشاريع  58و منها على الممتوى العالمي( 7تقييم للبرامج ) عملية 12األقاليم، و

 المائةفي  40. وكانت هناك زيادة بنمبة على ممتوى المنظمةعمليات تقييم مواضيعية/ 10و
مقارنة بفترة المّّنتين المّّابقة، ويعود  (95في العدد اإلجمالي لعمليات التقييم، )وصّّوال  إلى 

البرامجيّّة والمواضّّّّّّيعيّّة. وزاد العّّدد  عمليّّات التقييمكلّّن إلى حّّد كبير إلى زيّّادة عّّدد 
مقارنة بفترة اإلبال  المّّابقة، ليصّّل  المائةفي  20ليات تقييم المشّّاريع بنمّّبة اإلجمالي لعم

 عملية تقييم.  58إلى ما مجموعه 

 

 (2020-2019: عدد عمليات التقييم بحسب اإلقليم ونوع التقييم )1الجدول 

 نوع التقييم 

 التغطية الجغرافية
البرامج 

 القطرية
 المشاريع البرامج

 مواضيعية/

على 

مستوى 

 المنظمة

 المجموع

 27  20 4 3 أفريقيا

 12  10  2 آسيا والمحيط الهادئ

 2    2 أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر 

 الكاريبي
4 1 14  19 

الشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا
4  4  8 

 26 10 10 7  عالمية

 95 10 58 12 15 المجموع

 
من المصّّادر  عمليات التقييممليون دوالر أمريكي على  12، أنفق المكتب وفي فترة المّّنتين -60

عمليات  10دوالر أمريكي لـّّّّ ماليين 3.6العادية ومن خار  الميزانية. وقد اشتمل كلن على 
 5.7عملية تقييم للبرامج القطرية، و 15دوالر أمريكي لـّّّّّّّّّّّ ماليين 2.6تقييم مواضّّّّّيعية، و

(. وتفاوتت 2الجدول  أنظرعملية تقييم للمشّّّاريع والبرامج ) 70دوالر أمريكي لـّّّّّّّّّ  ماليين
 كلفة اإلجمالية لعمليات التقييم حمب النوع والت طية الج رافية والنطاق.ال
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 كلفة عمليات التقييم بحسب نوعها: 2الجدول 

 عدد عمليات التقييم نوع التقييم
 كلفةمتوسط ال

 9)بالدوالر األمريكي(

 000 187 15 البرامج القطرية

10المشاريع/البرامج
 70 82 000 

 000 64 58 عمليات تقييم المشاريع 

 000 170 12 عمليات تقييم البرامج 

على مستوى مواضيعية/

 المنظمة
10 363 000 

 000 128 95 المجموع

 
  

                                                      
، تم تخفيض 19-موظفي مكتب التقييم إلدارة عمليات التقييم. وخالل فترة العمل في إطار كوفيدتشّّّّّّمل التقديرات تكاليف  9

 تكاليف المفر ولكن لوحظت زيادة في تكاليف اإلدارة.
 .ت طي هذه الفئة البرامج والمشاريع العالمية واإلقليمية والخاصة بالبلدان الفردية 10
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 : التوزيع الجغرافي لعمليات تقييم البرامج القطرية2الشكل 

 
 ، األمم المتحدة.Rev. 19 4170. يتوافق مع الخريطة رقم 2021المصدر: منظمة األغذية والزراعة، 
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 (2020-2019المشاريع والبرامج ): التوزيع الجغرافي لعمليات تقييم 3الشكل 

 

 ، األمم المتحدة.Rev. 19 4170. يتوافق مع الخريطة رقم 2021المصدر: منظمة األغذية والزراعة، 
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 المراجع

الخطوط التوجيهي ة الطوعي ة بشّّّّّّأن الحوكمة الممّّّّّّؤولة لحيازة . 2012منظمة األغذية والزراعة. 
ا على األراضّّّي ومصّّّايد األسّّّماك وال ابات في سّّّياق األمن ال ذائي الوطني.  روما. )متا  أيضّّّ 

 (.http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf الرابط:

 FAO Policy on Gender Equality: Attaining Food Security. 2013منظمة األغذية والزراعة. 

Goals in Agriculture and Rural Development . :ا عّّّّلّّّّى الّّّّرابّّّّط رومّّّّا. )مّّّّتّّّّا  أيضّّّّّّّّّّ 
i3205e.pdfhttp://www.fao.org/3/i3205e/.) 

روما. )متا  . FAO Policy on Indigenous and Tribal Peoples. 2015. منظمة األغذية والزراعة
ا على الرابط:   (.http://www.fao.org/3/I4476E/i4476e.pdfأيض 

روما. )متا  . والزراعةتقييم وظيفة التقييم في منظمة األغذية  .2016منظمة األغذية والزراعة. 
ا على الرابط:   (.http://www.fao.org/3/mr742a/mr742a.pdfأيض 

. تقرير الدورة الخاممّّّّّّة والعشّّّّّّرين بعد المائة للجنة البرنامج. 2018منظمة األغذية والزراعة. 
ّّا، ( ا على الرابط: . CL 160/3. (2018نوفمبر/تشّّّّّّرين الثّّاني  16-12روم ّّا. )متّّا  أيضّّّّّّّّ  روم

http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf.) 

 Evaluation of the Strategy and Vision for FAO’s Work in. أ2019منظمة األغذية والزراعة. 

Nutrition . ا على الرابط روما. )متا  (.http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf: أيض 

ا . Evaluation of FAO’s Work on Gender. ب2019منظمة األغذية والزراعة.  روما. )متا  أيضّّّّ 
 (.http://www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf :على الرابط

تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات  . 2019. منظمة األغذية والزراعة
ا على الرابط. مع القطاع الخاص  (.http://www.fao.org/3/mz848ar/mz848ar.pdf :روما. )متا  أيض 

روما. . Evaluation of FAO’s Strategic Results Frameworkد. 2019منظمة األغذية والزراعة. 
ا على الرابط  (.http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf :)متا  أيض 

. OED project evaluation manual for decentralized offices .ه2019منظمة األغذية والزراعة. 

ا على الرابط  (.http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf :روما. )متا  أيض 

 Evaluation of FAO’s contribution to Sustainableأ. 2020منننننننظنننمنننة األغنننذينننة والنننزراعنننة. 
Development Goal 2 – “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture” ((SDG2 evaluation .ّّّّط ّّّّراب ّّّّى ال ا عّّّّل ّّّّا  أيضّّّّّّّّّّ  ّّّّت ّّّّا. )م  :روم
/detail/en/c/1315235-org/evaluation/highlights/highlightshttp://www.fao..) 

 2031-2022الخطوط العريضّّّّّّة ل طار االسّّّّّّتراتيجي للفترة ب. 2020منظمة األغذية والزراعة. 
ا على . CL 165/3 .2025-2022والخطوط العريضة للخطة المتوسطة األجل للفترة  روما. )متا  أيض 

 (.http://www.fao.org/3/nd976ar/nd976ar.pdf :الرابط

ا . Policy on Gender Equality 2020–2030 . 2020منظمة األغذية والزراعة.  روما. )متا  أيضّّّّّ 
 (.http://www.fao.org/3/cb1583en/cb1583en.pdf :على الرابط

ّّّباب فد. 2020منظمة األغذية والزراعة.  روما. )متا   .COAG/2020/14. الريف يخطة العمل للش
ا على الرابط  (.http://www.fao.org/3/nd385ar/nd385ar.pdf :أيض 

 Evaluation of the FAO Strategy for Partnerships with Civil .ه2020منظمة األغذية والزراعة. 

Society Organizations .ّّّّّّّّط ّّّّّّّّراب ّّّّّّّّى ال ا عّّّّّّّّل ّّّّّّّّا  أيضّّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّت ّّّّّّّّا. )م  :روم
/http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB1636EN.) 

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
about:blank
about:blank
http://www.fao.org/3/mr742a/mr742a.pdf
http://www.fao.org/3/my401ar/my401ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
about:blank
http://www.fao.org/3/mz848ar/mz848ar.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.fao.org/3/nd976ar/nd976ar.pdf
about:blank
http://www.fao.org/3/nd385ar/nd385ar.pdf
about:blank
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اسّّّّتراتيجية منظمة األغذية والزراعة النخراط القطاع الخاص  .و2020منظمة األغذية والزراعة. 
ا على الرابط .2021-2025  (.http://www.fao.org/3/nd961ar/nd961ar.pdf :روما. )متا  أيض 

. لعمل المنظمة في مجال الت ذيةمشروع الرؤية واالستراتيجية  .ز2020منظمة األغذية والزراعة. 

PC 129/INF/3 .ا على الرابط  (.http://www.fao.org/3/nd940ar/nd940ar.pdf :روما. )متا  أيض 

 Risk analysis and guidance for the management and . 2020منظمنننة األغنننذينننة والزراعنننة. 
conduct of evaluations during international and national level COVID-19 crisis and 

restrictions. OED Guidelines Series 05/20ّّّّط ّّّّراب ّّّّى ال ا عّّّّل ّّّّا  أيضّّّّّّّّّّ  ّّّّت ّّّّا. )م  :. روم
http://www.fao.org/3/ca8796en/ca8796en.pdf.) 

ا.. منظمنننة األغنننذينننة والزراعنننة  Evaluation of FAO’s contribution to the سّّّّّّيصّّّّّّّّّدُر قريبّّّ 

humanitarian–development–peace nexus. .روما 

 Evaluation of FAO’s contribution to climate action سّّيصّّدُر قريب ا.. منظمة األغذية والزراعة

(SDG 13) .روما . 

والصننننننندوق الدولي للتنمية الزراعّية واليونيسننننننف وبرنامج األغذية منظمة األغذية والزراعة 
)متا  . روما .2020 حالة األمن ال ذائي والت ذية في العالم. 2020ة. العالمي ومنظمة الصحة العالمي

ا على الرابط:  (.http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692ar.pdf أيض 

Integrated Food Security Phase Classification (IPC). n.d. Integrated Food Security Phase 

Classification ل آخر دخول بتاريخ]. روما. الموقع اإللكتروني. االلكتروني ة( ة)النمّّّّّّخ ج   18 سُّّّّّّ

 .http://www.ipcinfo.org/. [2021فبراير/شباط 

 The International Partnership for Cooperation on Child Labour. 2017 .منظمة العمل الدولية

in Agriculture on the new ILO Global Estimates of Child Labour. ّّ ة( ة)النمّّّّّّخ  ّّ  .االلكتروني
 Statement, 19 September 2017. Geneva, Switzerland. 

en/index.htm--https://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_575661/lang. 

 DAC Recommendation on the. 2019. منظمنننة التعننناون والتنمينننة في الميننندان االقتصنننننننننادي

Humanitarian-Development-Peace Nexus. OECD/Legal/5019. Paris .:ا على الرابط  )متا  أيضّ 
5019-LEGAL-https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD.) 

 :System-wide Evaluation in Support of UN Reform. 2017. فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

Towards Collective Accountability & Learning. White Paper No. 1. New York . ا )متا  أيضّّّّ 
ّّّّّّّّّّط: ّّّّّّّّّّراب ّّّّّّّّّّى ال other-https://www.unodc.org/documents/evaluation/EvalReports- عّّّّّّّّّّل

1_OCT_2017.pdf-organisations/UNEG_White_Paper.) 

ية على الصّّّّّّعيد . 2014. الجمعية العامة لألمم المتحدة مائ طة اإلن قدرة على تقييم األنشّّّّّّ نا  ال ب
 نيويورك.. A/RES/69/237. 2014 كانون األول/ديممبر 19قرار اتخذته الجمعية العامة في  .القطري

ا على الرابط:  (.https://undocs.org/ar/A/RES/69/237 )متا  أيض 

ا على . روما. Global Report on Food Crises – 2020. 2020 .برنامج األغذية العالمي )متا  أيضّّّ 
 crises-food-report-global-https://www.wfp.org/publications/2020 الرابط:

http://www.fao.org/3/nd961ar/nd961ar.pdf
http://www.fao.org/3/nd940ar/nd940ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca8796en/ca8796en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692ar.pdf
about:blank
https://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_575661/lang--en/index.htm
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://undocs.org/ar/A/RES/69/237
about:blank


 

2021

 

 

 

 

 
  

  

 

 

  

Masahiro Igarashi

OED-Director@fao.org

+39 06570 53903

Viale delle terme di Caracalla 1, 00153 Rome, Italy
Web: www.fao.org/evaluation


