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 ن للمؤمترو الدورة الثانية واألربع
 

 2021تقرير تقييم الربامج لعام  :17للبند  عرض متهيدي
 

 تتقييمامن ال 90ا يزيد عن النقاط البارزة ملالرئيسية و  لنتائجقدم موجزًا لالذي ي 2021تقرير تقييم الربامج لعام عرض يسرين أن أ
 ةقطريالربانمج من ال 15وتشمل هذه التقييمات  .2020-2019الفرتة خالل  نظمةيف املمكتب التقييم اليت اضطلع هبا  ةستقلامل
 الطوارئ(حاالت و تعلق ابلقدرة على الصمود ي مهم مكونتقريًبا على يف املائة منها  50ينطوي ) جربانمالو اريع شمن امل 70و
 اخلاصة املنظمةواسرتاتيجية  ةمنظمة وإطار النتائج االسرتاتيجيلالعمل اإلحصائي ليشمل واضيعية، مبا املتقييمات من ال 10و

لتقييمات األوىل إضافة إىل ا، اخلاص القطاع مع ابلشراكات اخلاصة املنظمةواسرتاتيجية  املدين اجملتمع منظمات مع ابلشراكات
 .أهداف التنمية املستدامةحتقيق يف نظمة مسامهات املمن التقييمات بشأن سلسلة من 

 
فعلى سبيل  ر.خالل الفرتة املشمولة ابلتقريمن مستجدات كربى  نظمةاملشهدته ما مسامهات كبرية يف كتب التقييم كان ملو 

تسليط الضوء  ، مع2031-2022للفرتة إعداد اإلطار االسرتاتيجي يف تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية مت االسرتشاد باملثال، 
تقييم الهذا قد صدرت عن و . اإلطار اجلديدستفيد منها واإلشارة إىل اجلوانب الرئيسية اليت ميكن أن ي على جماالت التحسني

إنشاء جماالت عمل براجمية قائمة على ، منها على سبيل الذكر ال احلصر، اإلدارة واألعضاءمت األخذ هبا من جانب توصيات 
تقييم دعم منظمة األغذية م قد  كما ت.  خطة إلدارة التغيريإعداد و  ستدامةالتنمية املمعين أبهداف القضااي، وإنشاء مكتب 

تقييم دعم منظمة األغذية والزراعة للعمل يف جمال و  من أهداف التنمية املستدامة( 2والزراعة للقضاء التام على اجلوع )اهلدف 
 2030خطة عام نظمة ومسامهتها يف حتقيق امل وضعدة لتحسني قرتاحات حمد  اب (من أهداف التنمية املستدامة 13اهلدف )املناخ 

 واملشورة املخصصة  التوليفاتو  تقييمات قابلية التقييمكمل ذلك مبجموعة من است  قد و . بتغري املناخ ذات الصلةوااللتزامات 
 .األدلةقوامه  من أجل وضع إطار اسرتاتيجي للمنظمة

 
املكتب خالل ابلنسبة إىل طلبات جديدة عن داخل املنظمة احلاصلة ريات يوالتغ ةسريعاملتطور بوترية السياق الدويل ض متخ  و 

الوقت املناسب على املستوايت العاملية واإلقليمية ذات صلة ويف إسهامات ا لتقدمي بذل املكتب جهودً قد فرتة السنتني، و 
عملية التآزر مع أوجه و صالت زيد من الإقامة املتقييم الربامج القطرية، مع عمليات ومشل ذلك وضع هنج جديد ل. والقطرية
يف البلدان  ذات الصلة قدراتالتطوير ثقافة التقييم و ادفة إىل زايدة اجلهود اهلإضافة إىل ، منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةإصالح 
وتشمل جماالت . "EvalForward"  يطلق عليها اسم ،نيمارسمن امل نشطةإلكرتونية من خالل مجاعة خصوًصا النامية، 

اإلقليم؛ خمتلف التقييمات يف من توليفات إقليمية للتقييمات، واستخالص الدروس  ةالعمل األخرى التكليف إبعداد مخس
ذلت جهود ذلك، ب  عالوة على و . ملكاتب اإلقليمية والقطريةابجتاه االالمركزية يف التقييمات طبيق لتخطط وضع إضافة إىل 

من املعايري جمموعة من خالل إعادة النظر يف عملية التقييم ووضع  19-رًدا على جائحة كوفيدلتكييف أساليب العمل جبارة 
عد مع عن ب  شاركة لنتائج، وإثبات األدلة، واملراقبة املسبل ابتكار على القائمني على التقييم إعادة تعني  و . هذه الغايةبلوغ ل

صحاب احملدود أل التوافراوز على جت عملالعليهم ما تعني  ك.  بعثات امليدانيةيكمنون يف صلب الالذين أصحاب املصلحة 
 .أولوايت عاجلة جديدة الذين يواجهون املصلحة يف الربامج



  (2020-2019الفرتة ) من التقييمات نبثقةامل البارزة والنقاطالنتائج املوجزة 
 

 ية.األمم املتحدة اإلمنائ منظومةعملية إصالح  يفاملعتمد التقييمات إىل النهج التعاوين املتزايد  نبثقة منأشارت النتائج الرئيسية امل
ع نظمة وما انفكت امل منهجيات أكثر مشولية، مثل هنج النظم تعتمد ، و يئةبطوترية كان ذلك ب  ، وإنهاوتنوع نطاق منتجاهتاتوس ِّ

ر إىل الشراكات وتعبئة املوارد من افتقاال بسبب تجريبيةعتماد على املشاريع الإفراط يف االكان هناك . غري أنه  والزراعية الغذائية
القطاع مع حمدودة روابط و  اجمية وقدرات تشغيليةبصمة بر يف غالب األحيان ان للمكاتب القطرية ك، و املشاريع ههبذ أجل االرتقاء

 .اخلاص
 
ابلبيئة  قاصد ذات الصلةيف امل ةمباشر مسامهة  2020-2019 الفرتة يف املائة من املشاريع اليت مت تقييمها يف 80 حوايل ساهمو 

 اتوتوجيهات ومواد تعليمية لتعزيز القدر دوات وقواعد بياانت استحدثت أنظمة املأن إىل التقييمات خلصت و . وتغري املناخ
 احلصول وكذلك ملناخ، املتعلقة اب العاملية مع االتفاقات ًيامتاش هاواإلبالغ عن هاوتنفيذ اإلجراءات الوطنية على تصميم

املناخ وربط حموري يف ضمان إدراج الزراعة يف املفاوضات العاملية بشأن تغري بدور نظمة اضطلعت امل كماالالزم.   على التمويل
 ا.الزراعة ابملسامهات احملددة وطنيً 

 
املنظمة اليت تبذهلا هود اجل مهمة إىلإضافة  والسالم والتنمية اإلنساين العمل بنيالقائم  الرتابطتقييم مسامهة املنظمة يف شك ل و 

 ترك عدم "هنج و  2030عام خطة أهداف التنمية املستدامة و تمحور حول وضع إطار اسرتاتيجي فعال ومبتكر، يهبدف 
 العمل بني القائم الرتابط مهاقو نهجل ةولويعطاء األاملنظمة إلالذي تقوم به عمل الوأقر التقييم أبن خلف الركب". أحد أي 

 أن فهم املنظمة  خلص إىلالقطري، و  الصعيدعلى اليت تضطلع هبا عمليات اليف  راسخوتنفيذه  والسالم والتنمية اإلنساين
مثة حاجة إىل حتسني أن الضوء على تقييمات أخرى يف هذا اجملال من العمل طت سل  و . زأجم لرتابطذا اهلالداخلي على الصعيد 

 ،ستستفيدو  ،2020يف عام زايدة كبرية هلجرة القسرية املتعلقة اباملنظمة ضعًفا. وشهدت حافظة الفئات شد إىل أاملقدم الدعم 
أحرزت املنظمة بعض التقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني، و  .هنج منهجياعتماد من  من املمارسات اجليدة،الكثري رغم 

إدراًكا ملسألة أكثر  أضحتنظمة املأن إىل لتقييمات خلصت او . الفئات املهمشة األخرىيف ما خيص متجاوزة بكثري عملها 
شاريع أكثر دى إىل ما أ، م  نينسابملساواة بني اجلمؤشرات خاصة اعتماد  منهابفضل عدد من التدابري،  نياجلنساملساواة بني 

 .برمتها املنظمةعلى نطاق اجلنسني مراعاة العتبارات املساواة بني 
 
 التعاون نطاق توسيع ضرورة عن اللثام مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين  ةتقييم ترتيبات الشراكأماطت عمليات و 

ا يف جهود مالدول، ودعت إىل حتسني االسرتاتيجيات واآلليات الالزمة إلشراكهمن غري املصلحة/املنظمات  أصحابمع 
 .املنظمة اليت تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 
 اليت يضطلع هبا تقييماتالزايدة فائدة هبدف االبتكار على نظمة، خالل فرتة السنتني املقبلة، يف املمكتب التقييم ظب وسيوا
 مع خرباء ومؤسسات موجودة يف البلدان إلجراء أعمال تقييمية على وجه اخلصوص،  ،بشكل أوثقيعمل س. و م منهاوالتعل  
 .نظمة وأعضائهاة اليت يقدمها إىل املسامهاملتعزيز استدامة من أجل  القطريالصعيد على 
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