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 معلومات أساسية
 ،2016جلنة الربنامج )اللجنة(، يف دورهتا العشرين بعد املائة اليت عقدت يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين قامت  -1

بالطلب إىل مكتب التقييم  1اإلدارة هبذا الصدد، ومالحظات األغذية والزراعة ةتقييم وظيفة التقييم ملنظميف سياق مناقشة 
 بواستجابة هلذا الطلب، قام مكتلتحسني التعلم من التقييم واملساءلة.  2019-2017وضع اسرتاتيجية وخطة عمل للفرتة 

تعزيز املساءلة والتعّلم من  (1)التقييم بوضع اسرتاتيجية وخطة عمل تناولتا جمالني من جماالت الرتكيز الرئيسية )الركائز(: 
دعم دمج االعتبارات املتصلة باملساواة بني اجلنسني على حنو أكرب يف عمليات التقييم و   (2)عمليات التقييم يف املنظمة، 

اليت جتريها املنظمة. وأقّرت اللجنة اسرتاتيجية مكتب التقييم وخطة عمله املقرتحتني، خالل دورهتا احلادية والعشرين بعد 
. وتتضمن هذه الوثيقة آخر املعلومات عن حالة تطبيق اسرتاتيجية مكتب التقييم 2017ملائة، اليت عقدت يف مارس/آذار ا

 وخطة عمله لتحسني عملية التعّلم من التقييم واملساءلة عن املعلومات املتاحة.

 وخطة عمل مكتب التقييمالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية  – أوًل 
، 2018يناير/كانون الثاين  31ا من ية وخطة عمل مكتب التقييم مثانية إجراءات رئيسية، واعتبار  اسرتاتيجنت تضمّ  -2

كانت مجيع هذه اإلجراءات قيد التنفيذ. ويتم تسليط الضوء أدناه على األنشطة اليت قام هبا مكتب التقييم لدعم تنفيذ 
 .االسرتاتيجية وخطة العمل

 وإعدادها اديةمراجعة المواد اإلرش –ألف 
، شرع مكتب التقييم يف عملية مراجعة للخطوط التوجيهية تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 1 توصيةلا لوفق   -3

لعمليات التقييم يف املنظمة لضمان الدقة املنهجية وجودة عمليات التقييم. ونتيجة لذلك، مت حتديث اجملموعات التالية من 
 مراجعتها:اخلطوط التوجيهية و/أو 

، هبدف عكس الرتكيز املتزايد على 2018يف عام  تقييم الربامج القطريةاخلطوط التوجيهية لمت تنقيح  أ( )
تقييمات الربامج القطرية بشأن تقييم وضع املنظمة االسرتاتيجي واملسامهات الرئيسية يف األهداف اإلمنائية 

 .الوطنية يف سياق أطر الربجمة القطرية للمنظمة

، وحتديد للمكتب ذات الصلة ، ودمج اخلطوط التوجيهية2018يف عام  دليل تقييم املشاريعمت تنقيح   ب()
ز الدليل بني اخلطوات الرئيسية من مرحلة تصميم تقييم املشاريع إىل االنتهاء من عملية التقييم. كما مييّ 

كاتب امليدانية، مع توضيح األدوار التقييمات اليت يديرها مكتب التقييم وتقييمات املشاريع اليت تديرها امل
 .واملسؤوليات املتعلقة بالطريقتني

كما وضع مكتب التقييم توجيهات حمددة، مبا يف ذلك األدوات والنماذج التفصيلية الستخدامها يف  ج( )
. ويهدف هذا التوجيه إىل مساعدة املكاتب امليدانية يمرفق البيئة العاملتقييم املشاريع اليت ميوهلا عمليات 
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تقييم وظيفة من  )د(1يف إدارة تقييمات منتصف املدة ملشاريع مرفق البيئة العاملية )حسب التوصية 
 (.يف املنظمة التقييم

عمل تدريبية  حلقات، 2016نظم مكتب التقييم بدءا من عام التقييم، عمليات تعزيز جودة حرص ا على و  -4
عمل هدفتا إىل تشجيع استخدام األساليب الكمية يف  وظفيها وخربائها االستشاريني. وقد عقدت حلقتامتخصصة مل

تطبيق االستشعار عن و ( 2)(؛ 2017)فرباير/شباط  STATAحتليل البيانات الكمية باستخدام  (1)تقييمات املنظمة: 
عمل  حلقة، مت تنظيم 2017ويف مايو/أيار (. 2017)يونيو/حزيران  CollectEarthبعد يف التقييمات باستخدام منهجية 

، شارك موظفو مكتب 2019ملوظفي مكتب التقييم لتعلم منهجية إطار التقييم لربامج تبادل املعرفة. ويف يناير/كانون الثاين 
ا جلسة تعلم لزيادة الفهم اجلماعي ملكتب التقييم بشأن نظريات التغيري، تضمنت أيض  التقييم يف عملية تبادل للممارسات 

 بشأن دعم منظمة األغذية والزراعة للبلدان يف ما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة. 

 نظام اإلشراف على التقييم –باء 
، قام مكتب التقييم بإضفاء طابع مؤسسي تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 5-1و 1-1تني لتوصيبناء على ل -5

على نظام إشراف جديد، حيث يعمل املوظفون الفنيون من املستوى الرفيع كمشرفني على التقييمات اليت جيريها املوظفون 
عمليات التقييم، ويقدمون الدعم من املستوى املتوسط أو صغار املوظفني واالستشاريني. ويتم تعيني املشرفني على 

، على مجيع التقييمات 2017االستشاري الالزم والتوجيه طوال عملية التقييم. ويتم تطبيق النظام اجلديد، منذ عام 
 ة، وتقييمات الربامج القطرية، وتقييمات املشاريع.املواضيعيّ 

 نظام ضمان جودة التقييم –جيم 
ا لضمان ا حمسن  ، أدخل مكتب التقييم نظام  تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 8-1و 4-1يف ما يتعلق بالتوصيتني  -6

اجلودة، من أجل ضمان التزام تقييمات الربامج القطرية واملشاريع باخلطوط التوجيهية املعمول هبا، وتطبيق األساليب املنهجية 
لعمليات التقييم الرئيسية،  األقرانيمات األكثر صلة. وكجزء من عملية تنفيذ النظام، جيري موظفو مكتب التقييم تقي

واملنتجات مقابل معايري اجلودة وقوائم املراجعة، اليت تستند إىل مبادئ التقييم املطبقة داخل منظومة األمم املتحدة )معايري 
 ومقاييس فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم(. 

 التوظيف في مكتب التقييم –دال 
ملوظف فين املتبقية شاغرة الوظيفة المت ملء  ،تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 1-1 توصيةبناء على توجيهات ال -7

وحدث تغيري الحق يف التوظيف من  .2017ا من هناية عام ( اعتبار  4-فلربنامج العادي يف مكتب التقييم )من فئة من ا
تعلق بعودة موظف يف مكتب التقييم إىل منظمة تابعة  ،2018ديسمرب/كانون األول  31الفئة الفنية يف مكتب التقييم يف 

( إىل منظمة أخرى 4-فلألمم املتحدة اليت أرسلته، وذلك بعد هناية فرتة اإلعارة ونقل موظف آخر رفيع املستوى )من فئة 
 .2019يناير/كانون الثاين  10ا من تابعة لألمم املتحدة. وقد مت شغل منصب شاغر اعتبار  
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 واإلبالغ عنها منتائج التقيي نظام تحليل –هاء 
، قام مكتب التقييم بعرض توليفي لنتائج التقييم، وإعادة تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 3-1 لتوصيةلا وفق   -8

فرتة  برامججتديد هيكل وحمتويات تقرير تقييم برنامج فرتة السنتني. ومت دمج توليف للنتائج عرب التقييمات يف تقرير تقييم 
، الذي ُعرض يف الدورة األربعني ملؤمتر املنظمة بشأن مواضيع ذات أمهية اسرتاتيجية، والرتكيز والتماسك السنتني

االسرتاتيجيني، والشراكات والتنسيق، واملزايا النسبية، واإلجنازات الرئيسية، وتنمية القدرات، والبعد اجلنساين، والتغذية. 
فرتة السنتني الذي سيعرض خالل الدورة  برامجتقرير تقييم من القادم  ارإعداد اإلصدا على ويعمل مكتب التقييم حالي  

ا للتقييمات املواضيعية والقطرية وتقييمات املشاريع اليت مت  استخالصي  احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة والذي سيشمل حتليال  
 . 2018-2017االنتهاء منها يف الفرتة 

 الممارسات المشتركة –واو 
، بالتعاون مع الوكاالت أطلق مكتب التقييم ،تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 5و 1بناء على التوصيتني  -9

جمموعة من املمارسات املشرتكة حتمل ، مبادرة لتنمية قدرات التقييم من خالل إنشاء توجد مقارها يف رومااليت األخرى 
يف  ForwARD-Evalوأطلقت مبادرة . )تقييم األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية(  2ForwARD-Evalاسم 

الذي أقامته  دث بعنوان "دور التقييم يف القطاع العام: أفضل السبل لدعم القدرات الوطنية"احل، يف 2018سبتمرب/أيلول 
، باالقرتان مع منتدى غذية العامليمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األ

EvalColombo2018 وكان اهلدف الرئيسي ملبادرة  النكا. لتعزيز استخدام التقييم، الذي عقد يف كولومبو يف سري
Eval-ForwARD يف الوزارات  عمليات التقييمسيما عند أولئك الذين يشاركون يف  هو تعزيز تنمية قدرات التقييم، ال

ووكاالت القطاع العام، وإشراك خرباء التقييم الوطنيني يف اخلطاب العام حول طرق تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف 
  اإلمنائية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة.

زيز التعلم والتعاون ؛ وتعمنصة تفاعلية لتبادل املعلومات واألفكار بني األعضاء املمارسات املشرتكة هذهوتقدم  -10
بني األقران؛ وتقدمي التوجيهات واألساليب وأفضل املمارسات املتعلقة بتقييم الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وتبادل 
املعلومات بشأن األحداث العاملية ذات الصلة وفرص التدريب؛ وتعزيز فرص التطوير املهين من خالل الندوات وحلقات 

 العمل.

 األبعاد الخاصة بالمساواة بين الجنسين في عمليات التقييم إلدماجخطوط توجيهية جديدة  –زاي 
ا إىل تقييم إدماج األبعاد اخلاصة باملساواة بني ، واستناد  تقييم وظيفة التقييم يف املنظمة من 8-1 لتوصيةل اوفق   -11

، يعمل مكتب التقييم على 2016اجلنسني يف عمليات التقييم )عملية تقييم املساواة بني اجلنسني( الذي أجري يف عام 
األقران. ضمان زيادة مشاركة موظفيه يف تعميم املنظور اجلنساين يف تقييمات املنظمة من خالل اآللية الداخلية الستعراض 

ا لتنسيق التحليل اجلنساين يف عمليات التقييم املواضيعية اخلاصة به واخلطوط ولدعم هذه العملية، وضع مكتب التقييم إطار  
                                                           

2  http://www.evalforward.org 
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)ديسمرب/كانون األول  بشأن تعميم املساواة بني اجلنسني يف تقييمات الربامج واملشاريع اخلاصة به الصادرةالتوجيهية 
2017.) 
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 (2018 يناير/كانون الثاني 31خطة العمل لدعم تنفيذ استراتيجية مكتب التقييم ) –الملحق األول 

 اإلجراء المؤشر الزمني واإلطار الغاية (2016) األساس خط الحالة التعليقات
البدء مبراجعة مواد التوجيهات اخلاصة  مت

مبكتب التقييم وصياغة اخلطوط التوجيهية 
لعمليات تقييم املشاريع )مبا يف ذلك مرفق 

ومت  ،2017البيئة العاملية( يف يونيو/حزيران 
 مكتب ونظم. 2018استكماهلا يف عام 

 كيفية  بشأن تدريبية عمل حلقات التقييم
 يف وحتليلها الكمية البيانات مجع استخدام
 .تقييماته

 التنفيذ قيد
 

املائة عمليات  يف 100 تطبق
التقييم اليت يديرها مكتب 
 التقييم التوجيهات املراجعة 

 

يف  12.5) 5/40 قيام
 املائة(

عمليات التقييم  من
بتطبيق التوجيهات 

 املراجعة 

يف املائة من  100 إجراء
عمليات التقييم باستخدام 
التوجيهات املراجعة )مع 

 (2019هناية عام 

 أحةةدث إلبراز التوجيهيةةة املواد مراجعةةة 
 مبا مالءمة، وأكثرها املتاحة املنهجيات

 أدوات اسةةةةتخدام على الرتكيز ذلك يف
 كمّية  بيانات جلمع

 التدريب للموظفني السةةةةةةةةةةةةةةتخدام  توفري
املنهجيةةةةةةةةات اجلةةةةةةةةديةةةةةةةةدة وبروتوكوالت 

 وأدوات مجع البيانات الكمّية 
 عمليةةةةةةات التقييم من جةةةةةةانةةةةةةب  إجراء

مكتةةةةةةب التقييم بةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةةدام املواد 
 التوجيهية املراجعة 

املواد التوجيهية  مراجعة
لعمليات التقييم املواضيعية 
والقطرية واخلاصة باملشاريع 

ا من قبل موظفي الستخدامه
مكتب التقييم واملسؤولني 

 التقييمعن إجراء 
 (1)التوصية 

وضع خطوط توجيهية لنظام اإلشراف  مت
عام  مطلعاجلديد على عمليات التقييم يف 

ومت تطبيقها على كل تقييم أجري  ،2017
 ومبوجب. التقييم مكتب يفبعد ذلك 

 املوظفون يعمل هذا، اإلشراف نظام
 على كمشرفني  الرفيع املستوى من الفنيون

 من املوظفون جيريها اليت التقييمات
 املوظفني صغار أو املتوسط املستوى

 الدعم ويقدمون واالستشاريني،
 عملية طوال والتوجيه الالزم االستشاري

 .التقييم

 استكمل
 

 من املائة يف 100 تطبق
 يديرها اليت التقييم عمليات
 نظام التقييم مكتب

 اجلديد اإلشراف
 

يف املائة )حتديد  10/100
وظيفة اإلشراف اجلديدة 
على عمليات التقييم 
 واختبارها وتعميمها

 التقييم عمليات على
 (كافة

وظيفة اإلشراف على  تطبيق
 100عمليات التقييم على 

يف املائة من عمليات التقييم 
 (2017كافة )مع هناية عام 

 خطوط توجيهية لنظام  وضع
اإلشراف اجلديد على عمليات 

 التقييم وتطبيقها 

نظام إشراف على  إرساء
التقييم لتعزيز جودة عمليات 
التقييم وفائدهتا )التوصيتان 

 ((5)1و( 1)1
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 اإلجراء المؤشر الزمني واإلطار الغاية (2016) األساس خط الحالة التعليقات
 لضمان جديد نظام التقييم مكتب أنشأ

 ضمان أجل من التقييم، عمليات جودة
 عمليات مراحل مجيع يف اجلودة مراقبة

 من التحقق قوائم حتديث ومت. التقييم
 اجلديدة واملعايري القواعد إىل استنادا   اجلودة
 وتتم. بالتقييم املعين املتحدة األمم لفريق
 مراحل يف منهجي بشكل اجلودة مراقبة

 يف الصياغة من النهائية واملراحل التصميم
 .التقييم ملكتب التقييم عمليات

 استكمل
 

 من املائة يف 100 تطبق
 يديرها اليت التقييم عمليات
 ضمان نظام التقييم مكتب
 اجلودة

 

يف  90) 35/40 خضوع
املائة( من عمليات التقييم 

 لضمان اجلودة 

يف املائة من  100 ختضع
عمليات التقييم لعملية 
شاملة بضمان اجلودة )مع 

 (2018هناية عام 

 قوائم التحّقق من اجلودة  حتديث
استنادا  إىل القواعد واملعايري اجلديدة 

 لفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم 
 
 بصورة اجلودة من التحقق يتم 

 التصميم مرحليت يف منهجية
 تقييم لعمليات النهائية والصياغة

 التقييم مكتب

نظام لضمان جودة  إرساء
عمليات التقييم )التوصيتان 

 ((8)1و( 4)1

ملء مجيع الوظائف الشاغرة من الفئة  مت
الفنية يف مكتب التقييم اعتبارا  من 

هناك  ت. وكان2017يونيو/حزيران 
 ،2018وظيفتان شاغرتان يف أواخر عام 

يف يناير/كانون الثاين  هامن واحدة ملء مت
 ترقية التقييم مكتب اقرتح حني يف ،2019

 رتبة إىل( 4-ف) املتبقية الشاغرة الوظيفة
 (. 1-مد) مدير نائب

 التنفيذ قيد
 يف املائة( 90) 9/10 ملء
 الوظائف من

 يف املائة( 80) 8/10 ملء
 الوظائف  من

يف املائة من  100 ملء
الوظائف )مع هناية عام 

2017)  

 الوظائف يف مكتب التقييم  ملء
 2017حبلول هناية عام 

نصاب املوظفني يف  اكتمال
مكتب التقييم )التوصية 

1(1 )) 

دمج ملخص توليفي لنتائج التقييمات  مت
املواضيعية والقطرية وتقييمات املشاريع اليت 

 تقرير يف ،2016-2015أجنزت يف فرتة 
 يف ُعرض الذي السنتني لفرتة الربامج تقييم
 8-3) املنظمة ملؤمتر األربعني الدورة

(. ويعمل مكتب التقييم 2017يوليو/متوز 

 التنفيذ قيد
 يف املائة( 100) 1/1

تقرير تقييم الربامج لفرتة  ركز
على  2016-2015السنتني 

نتائج كل من عمليات 
 التقييم

يف املائة(  0) 0/1 يرّكز
تقرير تقييم الربامج لفرتة 

 2014-2013السنتني 
 على نتائج كل

 عمليات التقييم   من

تقارير عن تقييم  إصدار
الربامج كل سنتني لتسليط 

 علىالضوء بصورة موجزة 
املسائل املتكررة والعرب 
املستخلصة من عمليات 
التقييم )اعتبارا من تقرير 

 آلية للعمل بصورة منهجية على  وضع
مجع نتائج التقييم وحتليلها وحتديد 

 املسائل املتكررة والعرب املستخلصة 

نظام لتحليل نتائج  إرساء
التقييم املشرتكة واإلفادة عنها 

 ((3)1)التوصية 
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على وضع العدد القادم لتقرير تقييم  حاليا  

برامج فرتة السنتني الذي سيعرض خالل 
الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر املنظمة 

 (2019)يونيو/حزيران 

-2015الربامج للفرتة  تقييم
 الصادر 2016

 (2017سنة  يف

 مع بالتعاون التقييم، مكتب أنشأ
وجد مقارها يف روما، ت اليت الوكاالت

جمموعة من املمارسات املشرتكة حتمل 
 األمن)تقييم Eval- ForwARD  اسم

 (الريفية والتنمية والزراعة الغذائي
 (2018)سبتمرب/أيلول 

 استكمل
 من( املائة يف 100) 20/20

مشارك من  129. )البلدان
 5يف  ابلد   40أكثر من 

 أقاليم(

يف املائة( من  0) 0/20
 البلدان 

أسةةةةةةةةةةةلوب مشةةةةةةةةةةةرتك  إرسةةةةةةةةةةةاء
ا  20للتقييم واملشةةاركة يف  بلد 

أقاليم على األقّل )مع  3من 
 (2018هناية عام 

 

 أسةةةةةلوب مشةةةةةرتك للتقييم لدعم  إرسةةةةةاء
تنميةةةةةةةةة القةةةةةةةةدرات يف جمةةةةةةةةال التقييم 
كأسةةةةةةةاس للتوفيق بني عمليات التقييم 
اليت جيريهةةا مكتةةب التقييم والعمليةةات 
الوطنيةةةةةة الراميةةةةةة إىل حتقيق األهةةةةةداف 
الوطنيةةة وأهةةداف التنميةةة املسةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة 

 ذات الصلة 

 

 يف مشرتك أسلوب اتباع
 بالنسبة العمل

ني واملعنيني النظراء الوطني إىل
 1بإجراء التقييم )التوصيتان 

 ( 5و

إىل تقييم دمج االعتبارات املتعلقة  استنادا  
باملساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم، 
وضع مكتب التقييم إطارا  ملواءمة حتليل 
املساواة بني اجلنسني يف عمليات التقييم 
يف املنظمة )ديسمرب/كانون األول 

2017.) 
 

 استكمل
 جديدة توجيهية خطوط

 املتعلقة االعتبارات لدمج
 يف اجلنسني بني باملساواة
 مت اليت التقييم عمليات
 وضعها

 التقييم إطار وضع
 اجلنسني بني للمساواة

 الثاين )نوفمرب/تشرين
2016) 

اخلطوط التوجيهية  وضع
واملنهجيات اجلديدة )مع 

 (2017هناية عام 

 منهجيات على تقوم توجيهية خطوط وضع
 االعتبارات لدمج السياقات على معتمدة
اجلنسني يف عمليات  نيب باملساواة املتعلقة

التقييم واختبارها على أساس إطار تقييم 
 2016املساواة بني اجلنسني لعام 

 توجيهية خطوط وضع
 منهجيات على تقوم جديدة
 السياقات على معتمدة

 املتعلقة االعتبارات لدمج
 اجلنسني بني باملساواة

عمليات التقييم )التوصية  يف
1(8)) 

 على اجلديدة التوجيهية اخلطوط تطبيق يتم
 التقييم مكتب يف التقييم عمليات مجيع

 استكمل
 

املائة من  يف 100 تطبق
عمليات التقييم اليت يديرها 

يف املائة(: يف  29) 8/28
حني أّن عمليات التقييم 
كافة اليت أجريت يف عام 

تقييم ا  28وعددها  2015

اخلطوط التوجيهية  تطبيق
يف املائة من  100اجلديدة يف 

عمليات التقييم )مع هناية 
 (2018عام 

 اجلديدة التوجيهية اخلطوط تطبيق 
 كافة  التقييم أنواع على

خطوط توجيهية  تطبيق
جديدة يف عمليات التقييم 
املواضيعية والقطرية واملتصلة 

 ((8)1باملشاريع )التوصية 
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 اخلطوطالتقييم  مكتب

 اجلديدة التوجيهية
 

 للمساواة تقييما تضمنت
اجلنسني، استخدم  بني

 8اإلطار بأكمله يف 
 عمليات تقييم منها

 
 


