
February 2017 PC 121/6 
 

 

 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgعلى موقع املنظمة  االطالع على وثائق أخرىوميكن 

 

 

A 

 

 البرنامج لجنة
 الدورة الحادية والعشرون بعد المائة

 2017مارس/آذار  31-27روما، 

 2018-2017االستراتيجية وخطة العمل للفترة  -مكتب التقييم 
  

 

 موجز
 

   2016قامت جلنة الربنامج )اللجنة(، يف دورهتا العشرررررررررررين بعد املائة اله عقدت يف ترررررررررر ر نو مرب تشرررررررررررين الثا، 
الطلب ومالحظات اإلدارة هبذا الصرررردد، ب (ةاألغذية والزراعة )املنظم نظياق مناقشررررة تقييي و يلة التقييي مليف سرررري

  لتحسني التعلي من التقييي واملساءلة. 2019-2017إىل مكتب التقييي وضع اسرتاتيجية وخطة عمل لللرتة 

 وتعرض الوثيقررة االسرررررررررررررررتاتيجيررة وخطررة العمررل ملكتررب التقييي من أ ررل اسررررررررررررررني التعلي من التقييي واملسررررررررررررررراءلررة 
  .2017لكي تناقش ما جلنة الربنامج يف دورهتا احلادية والعشرين بعد املائة املزمع عقدها يف ت ر مارس آذار 

 

 المطلوبةالتوجيهات 
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 مةمقدّ  -أّواًل 
 
ُعرضت نتائج التقييي املستقّل لو يلة التقييي يف املنظمة و رت مناقشت ا خالل الدورة العشرين بعد املائة للجنة  -1

 وسررررررررّلم التقييي الضرررررررروء على التقدم امللحوب الذي أحر ه مكتب التقييي .2016الربنامج يف ترررررررر ر نو مرب تشرررررررررين الثا  
تقييي وأترررررررررررار إىل و ود هامع لتحسرررررررررررني التعلي من ال قييي أكثر إ ادة.يف املنظمة خالل  رتة السرررررررررررنتني األخ ة جلعل الت

واملسرراءلة وأو ررى بوضررع اسرررتاتيجية وخطة عمل ملكتب التقييي ملعاجلة مسررأله  ودة عمليات التقييي اله دري ا و ائدهتا 
  ولتعزيز استقالليت ا ومصداقيت ا.

 
لتنليذ  على اللجنة يف دورهتا احلالية خطة عمل و دول  مينرّحبت جلنة الربنامج بالتقرير وطلبت بأن تُعرض و  -2

 التو يات املتلق علي ا. وعلى هذا األساس، تعرض هذه الوثيقة االسرتاتيجية وخطة العمل املقرتحتني ملكتب التقييي.
 
ا هنوتكّمال 2017-2016كتب التقييي لللرتة مل اجلارية طةاخلوتسرررررررررتند االسررررررررررتاتيجية وخطة العمل املقرتحتان إىل  -3

( اسررررني  دوى التقييي بلضررررل تعزيز ملكية أ ررررحا  املصررررلحة 1وقد ُوضررررعت هذه اخلطة بحترض اقيق النتائج التالية: )
تند إىل أدلّة متينة واتسرررررراق ا وتسرررررر ةالعالي( تتسرررررري عمليات التقييي اله دري ا مكتب التقييي  ودهتا 2وإتررررررراك ي  ي ا؛ و)

  يرررادة اسررررررررررررررتخررردام عمليرررات التقييي اله دري رررا مكترررب التقييي والقررردرة على النلررراذ إلي رررا( 3برررالنسرررررررررررررربرررة إىل النترررائج؛ و)
  على املستويات العاملية والوطنية واحمللية.

 

 الغرض من االستراتيجية -ثانياً 
 
ى و الحترض من هذه االسرررررررررتاتيجية هو تعزيز نظام التقييي يف املنظمة بقدر أكرب واملسررررررررا ة يف التعّلي على املسررررررررت -4

لتعزيز و يلة  ايجية إطار  وتو ّر االسرررررتات التنظيمي واقيق النتائج االسرررررتاتيجية من خالل إ رررردار أدلّة عالية اجلودة للتقييي.
التقييي و يادة املسرررررررراءلة عن النتائج واسررررررررني  ودة عمليات التقييي و ائدهتا بقدر أكرب وتعزيز التعّلي من عمليات التقييي 

األعضرررراء  لدولا وتسرررررتتررررد هذه االسرررررتاتيجية بتو رررريات تقييي و يلة التقييي للمنظمة وطلبات .على املسررررتوى التنظيمي
 :نتني و االركيزتني الرئيسيتني االثز االسرتاتيجية على وسرتكّ  وهُنج اإلدارة املستندة إىل النتائج يف املنظمة.

 
  راض سررررررررررريقوم مكتب التقييي باسرررررررررررتع المنظمة.المسااااااااااللة والتعّلم من تمليات التقييم    تعزيز  :1الركيزة

واديث تو ي اته وجمموعات األدوات وأسرررررررررررررراليب العمل ذات الصررررررررررررررلة لتعزيز الدقة املن جية لعمليات التقييي 
وسرررررتسرررررعى هذه التنقيحات إىل كلالة االمتثال للقواعد واملعاي  اله وضرررررع ا  ريق األمي املتحدة املعين  و ودهتا.
هن اسررررررررررتخدام البيانات الكمّية يف عمليات التقييي. وإّن مكتب التقييي منكّب يف الوقت الراوإىل تعزيز بالتقييي 

على تنليذ التداب  الرامية إىل تطوير نظي إترررررا  من تررررأهنا أن تعز   ودة عمليات التقييي و ائدهتا. وسرررريعمل 
ا على  يادة إمكانية الو ررررررررررول إىل عمليات التقييي واسررررررررررتخدام العاملي   ا على املسررررررررررتوينيمكتب التقييي أيضرررررررررر 

والقطري من خالل اسرررررني الن ج اله يسرررررتخدم ا إليصرررررال نتائج عمليات التقييي ولنشررررررها،  ضرررررال  عن تعزيز 
وعالوة على ذلك، سرررريتّي اسررررتحدام أسررررلو  مشرررررت  اللائدة من عمليات التقييي والتعلي من ا داخل املنظمة. 

دان املشررمولة واملؤسررسررات الوطنية واملعنيني بء راء التقييي يف البل يف العمل مبشرراركة مو لي التقييي يف احلكومات
. وسررررو  تسررررعى هذه املنصررررة إىل تسرررر يل عملية إيصررررال نتائج التقييي وإىل تشرررراطر التجار  واملعار  بالربامج
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 ذات الصررررررررررررلة على دو أ ضررررررررررررل وإىل دعي تنمية القدرات يف جمال التقييي كمنطلق للتو يق بني عمليات التقييي
لتنمية املستدامة اقيق األهدا  الوطنية وأهدا  االعمليات الوطنية بحتية التو ل إىل و له دري ا مكتب التقييي ا

 ذات الصلة. 
 

  دتم دمج االتتبارات المتصااااالة بالمسااااااواة بين الجنساااااين تلم نحو أكبر    تمليات التقييم  :2الركيزة
سرررو  يعمد مكتب التقييي إىل دمج االعتبارات املتصرررلة باملسررراواة بني اجلنسرررني ضرررمن  .الت  تجريها المنظمة

ووضع خطوط  2016اخلاص بتقييي املساواة بني اجلنسني لعام  اإلطارمجيع عمليات التقييي،  ضال  عن اديث 
تو ي ية مشرررررلوعة مبن جيات مراعية للسرررررياقات لدمج األبعاد املتصرررررلة باملسررررراواة بني اجلنسرررررني ضرررررمن عمليات 

 اهن للمسررررررررررراواةإطار التقييي الر التقييي الذي دري ا. وسررررررررررريجري يف مرحلة أوىل اختبار مدى القدرة على تطبيق 
راهن أن يكون يع عتللة وينبحتي للن ج املبدئي البني اجلنسرررررررررررني على عتلي أنواع عمليات التقييي وعلى مواضررررررررررر

ي ية  ديدة تو وسرررو  ُيسرررتلاد من العرب املسرررتخلصرررة يف هذه املرحلة لوضرررع خطوط أكثر مراعاة للسرررياقات. 
 على عمليات تقييي برامج املنظمة ومشاريع ا. ون جمدية أكثر وقابلة للتطبيق تك

 

 تنفيذ االستراتيجية ورصدها -ثالثاً 
 
وأطر ا إ راءات ومؤترررررررات وغايات ( تقرتح 1أ العمل باالسرررررررتاتيجية من خالل تنليذ خطة عمل )امللحق سرررررريبد -5

 ةوسررريؤدي مكتب التقييي دورا  رائدا  يف تنليذ االسررررتاتيجية بالتنسررريق مع الوحدات املعني سررراسرررية ملموسرررة.أ اوخطوط   منية 
  يف املنظمة.

 
 2019وأيضررررررررررررررررا  يف تقرير تقييي الربامج لعرررام  2019وسرررررررررررررر  ع مكترررب التقييي تقريرا  إىل جلنرررة الربنرررامج يف عرررام  -6

سنتني.  الذي يصدر كلّ 
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 . خطة العمل لدتم تنفيذ استراتيجية مكتب التقييم 1الملحق 
 

 المساللة والتعّلم من تمليات التقييم    المنظمةتعزيز  :1الركيزة 

 ( 2016خط األساس ) واإلطار الزمن الغاية  المؤشر اإلجرال

التو ي يرررررررة لعمليرررررررات التقييي  املوادمرا عرررررررة 
املواضرررررررررررررريعية والقطرية واخلا ررررررررررررررة باملشرررررررررررررراريع 
السرررررررررررتخدام ا من قبل مو لي مكتب التقييي 

 (1 ةواملسؤولني عن إ راء التقييي )التو ي

 احرررةاملتررر املن جيرررات أحررردم إلبرا  التو ي يرررة املواد مرا عرررة 
، مبا يف ذلك الرتكيز على اسرررررررررررتخدام أدوات مةمالء وأكثرها
 بيانات كمّيةجلمع 

   جلررديرردة ا املن جيررات السررررررررررررررتخرردام للمو لني الترردريررب تو
  وبروتوكوالت وأدوات مجع البيانات الكمّية

 تخدامباسرررررر التقييي مكتب  انب من التقييي عمليات إ راء 
  املرا عة التو ي ية املواد

يف املرررائرررة من عمليرررات  100إ راء 
التقييي بررررراسررررررررررررررتخررررردام التو ي رررررات 

 (2019ة عام )مع هناي املرا عة

 يف املررررررائررررررة( 12.5) 40 5قيررررررام 
مررن عررمررلرريرررررررات الررتررقرريرريرري بررتررطرربريرق 

  التو ي ات املرا عة

إرسررررراء نظام إتررررررا  على التقييي لتعزيز  ودة 
( 1)1عمليرات التقييي و رائردهترا )التو رررررررررررررريتران 

 ((5)1و

  وضع خطوط تو ي ية لنظام اإلترا  اجلديد على عمليات
 التقييي وتطبيق ا 

تطبيق و يلرررررررة اإلترررررررررررررررا  على 
يف املائة  100عمليات التقييي على 

من عمليات التقييي كا ة )مع هناية 
 (2017عام 

يف املررائررة )اررديررد و يلررة  100 10
اإلترررررررررا  اجلديدة على عمليات 
 التقييي واختبرررررررارهرررررررا وتعميم رررررررا

 على عمليات التقييي كا ة(
إرسرررررررررراء نظام لضررررررررررمان  ودة عمليات التقييي 

 ((8)1( و4)1ن تا)التو ي

 واملعاي  دالقواع إىل استنادا   اجلودة من قالتحقّ  قوائي اديث 
وم املشررررررررررررررر ون يق بالتقييي املعين املتحدة األمي للريق اجلديدة

 مرحله يف من جية بصرررررررررورة اجلودة من التحققعلى التقييي ب
 ييالن ائية لعمليات تقييي مكتب التقي والصياغة التصميي

يف املائة من عمليات  100 ضرررررررررررعخت
 بضررررررررررررررمانالتقييي لعملية ترررررررررررررراملة 

 (2018)مع هناية عام اجلودة 

يف املائة(  90) 40 35خضرررررررررررررروع 
 لضررررررررررررررمررررانمن عمليرررررات التقييي 

 اجلودة 
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 المساللة والتعّلم من تمليات التقييم    المنظمة: تعزيز 1الركيزة 

 ( 2016خط األساس ) واإلطار الزمن الغاية  المؤشر اإلجرال

اكتمررال نصرررررررررررررررا  املو لني يف مكتررب التقييي 
  ((1)1 )التو ية

  يف املرررائرررة من الو رررائي  100مرررلء  2017ملء الو ائي يف مكتب التقييي حبلول هناية عام
  (2017)مع هناية عام 

 يف املررررررررائررررررررة( 80) 10 8مررررررررلء 
 من الو ائي 

إرسرررررررررررراء نظام لتحليل نتائج التقييي املشرررررررررررررتكة 
 ((3)1واإل ادة عن ا )التو ية 

  وضرررررررررررع آلية للعمل بصرررررررررررورة من جية على مجع نتائج التقييي
 واليل ا واديد املسائل املتكررة والعرب املستخلصة 

إ رردار تقارير عن تقييي الربامج كل 
سنتني لتسليم الضوء بصورة مو زة 
على املسررررررررررررررررررررائرررررررل املتكررة والعرب 
املسرررررررررتخلصرررررررررة من عمليات التقييي 
)اعتبرررررررارا من تقرير تقييي الربامج 

 الصررررررررررررررررررررادر 2016-2015لرررلرررلررررتة 
 (2017يف سنة 

يي يف املائة( تقرير تقي 0) 1 0يرّكز 
-2013الربامج للرتة السررررررررررررررنتني 

 عررررررررلررررررررى نررررررررتررررررررائررررررررج كررررررررل 2014
 من عمليات التقييي  

 اتباع أسررررررررررررلو  مشرررررررررررررت  يف العمل بالنسرررررررررررربة
 قيييواملعنيني برررررررء راء التالوطنيني  ءظراالنإىل 

  (5و 1تان )التو ي

  إرسرراء أسررلو  مشرررت  للتقييي لدعي تنمية القدرات يف جمال
ي ررررررا كمنطلق للتو يق بني عمليررررررات التقييي اله در التقييي  

ا  لعمليات الوطنية الرامية إىل اقيق األهدمكتب التقييي وا
 الوطنية وأهدا  التنمية املستدامة ذات الصلة 

 
 
 
 

رسرررررررررراء أسررررررررررلو  مشرررررررررررت  للتقييي إ
أقاليي  3بلد ا من  20واملشررررررررراركة يف 

 (2018)مع هناية عام  على األقلّ 
 

 يف املائة( من البلدان  0) 20 0
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 نحو أكبر    تمليات التقييم الت  تجريها المنظمةدتم دمج االتتبارات المتصلة بالمساواة بين الجنسين تلم : 2الركيزة 

 ( 2016خط األساس ) واإلطار الزمن الغاية  المؤشر اإلجرال

وضررررررررررررررع خطوط تو ي يرررة  رررديررردة تقوم على 
لررردمج  السرررررررررررررريررراقررراتمن جيرررات معتمررردة على 

 االعتبارات املتعلقة باملسرررررررررررررراواة بني اجلنسررررررررررررررني
 ((8)1يف عمليات التقييي )التو ية 

  طوط تو ي يرررررة تقوم على من جيرررررات معتمررررردةخوضررررررررررررررع 
 لررردمج االعتبرررارات املتعلقرررة بررراملسرررررررررررررررراواة السرررررررررررررريررراقررراتعلى 

اس إطار يي واختبارها على أسربني اجلنسرني يف عمليات التقي
 2016تقييي املساواة بني اجلنسني لعام 

وضرررررررررررررررررع اخلررررطرررروط الررررتررررو رررريرررر رررريرررررررة 
 امعواملن جيات اجلديدة )مع هناية 

2017) 

 وضرررررررررررررع إطار التقييي للمسررررررررررررراواة
بني اجلنسرررررررررررررني )نو مرب تشررررررررررررررين 

 (2016الثا  

تطبيق خطوط تو ي يرررة  رررديررردة يف عمليرررات 
ع التقييي املواضرررريعية والقطرية واملتصررررلة باملشرررراري

 ((8)1)التو ية 

 تطبيق اخلطوط التو ي يرررة اجلرررديررردة  تطبيق اخلطوط التو ي ية اجلديدة على أنواع التقييي كا ة
يف املررررررائررررررة من عمليررررررات  100يف 

 (2018التقييي )مع هناية عام 

يف املائة(: يف حني أّن  29) 28 8
عمليات التقييي كا ة اله أ ريت 

ا  28وعددها  2015يف عام  تقييم 
 تضررررررررررررررمنررررت تقييمررررا للمسررررررررررررررررراواة
بني اجلنسرررررررررني، اسرررررررررتخدم اإلطار 

 اعمليات تقييي من  8بأكمله يف 

 
 


