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 املوجز
 
  إىل جنب جنًبا وظيفة التقييم يف املنظمة لتشييييييييييييييمر التقييم الالمركزي نطاق لتوسيييييييييييييييع اقرتاًحا ة ثيقتعرض هذه الو 

أكثر فعالية على حنو االضييييييييطالع لتقييم سيييييييي   ل، حىت يتالتقييممع والية مكتب نسييييييييجم طريقة تمنوذج مركزي بمع 
 ودعمهم دف إىل حتفيز مديري الربامج واملشيييييييييييييياريع هتم التنظيمي. و واملسييييييييييييييا ة يف التعل  املنوطة به  دوارمبختلف األ

نطاقًا م أوسييييع تعل  من أجر أدلة التقييم وجعلها شييييفافة ومتاحة عداد إبع، ير ادورة املشيييية لحر األخي ااملر تنشييييي  يف 
 .على املستوى اإلقليمي

  أجزاء ا إىل جنب مع جنبً ( 3)القسييييييييم التقييم يتألف هذا االقرتاح من جمموعة من التدابي اليت سيييييييييتخذها مكتب و
برانمج شيييامر لتنمية إاتحة ة و التقييم إىل املكاتب اإلقليميعن  مسييييولنييفاد موظفني إيشيييكر و أخرى من املنظمة. 

نطوي وتأكرب. حلقة من حسييييييب جزء واحد فجمرد ( مسييييييا ة كبية ولكن 5القدرات مبوارد مالية مناسييييييبة )القسييييييم 
 سييييييييييتوى املنفس على إدارة املخاطر الرامية إىل تدابي الأدوار ومسيييييييييييوليات املوظفني يف املكاتب اإلقليمية والقطرية و 

  ية.من األ

  وجزة هذه النسيييييييييييييخة املوتعرض مع إدارة املنظمة. اليت أجريت التعليقات الواردة من املشييييييييييييياورات ويضيييييييييييييم االقرتاح 
سييييييييتعني و ها. ؤ عليها أعضييييييياكي يوافق الثامنة والعشيييييييرين بعد املائة لهتا دور جلنة الربانمج يف لى عمن وثيقة االقرتاح 

 ةوالالمركزي ةوظائف التقييم املركزيشيييمر اسييية تقييم جديدة تاملوافقة على االقرتاح، وضيييع سيييييف حال  ،املنظمةعلى 
 .سواء على حد   

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
 
   مي ما تراه مناسًبا من توجيهات.استعراض حمتوى الوثيقة وتقدإىل ة مدعو جلنة الربانمج  إن 
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 املقدمة -1
 
األمم املتحدة منظومة ومبادرة األمني العام لألمم املتحدة إلعادة تنظيم  2030طت خطة التنمية املستدامة لعام سل   -1

إعداد دور التقييم يف وكذلك القطري، سيييتوى الضيييوء على املسييياءلة اجلماعية ملنظومة األمم املتحدة على امل ةاإلمنائي
 ةوظيفة التقييم املركزيتكملة من وكاالت األمم املتحدة كثي ختارت الإلثبات النتائج. وقد ا هاواسييييييييييييييتخداماألدلة 

م يف املكاتب اإلقليمية والقطرية أشيييكال التقييم الالمركزي بدف ة دة تةطية التقييم وتعزيز التعل  بعض اخلاصييية با ب
 .وة دة مسا تها يف التقييمات على نطاق املنظومة

 
 الالمركزي: تعريف التقييم 1اإلطار 

 
وحدة التفتيش املشييييييييييييييرتكة التقييم الالمركزي على صييييييييييييييادر عن منظومة األمم املتحدة" ال يُعر  ف "حتلير وظيفة التقييم يف

 :النحو التايل
خيط  التقييم املركزي ويدار وجيرى خارج وحدة التقييم املركزية. وكان التقييم الالمركزي يشييار إليه أصييالً على مر اترخيه "

 1.ة"يم ذايت، ولكن هذا املصطلح ألةي بسبب وجود هذا النوع من التقييم حىت يف بعض الوظائف املركزيأبنه تقي
 
( نظمةامل)ظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة منتقييمات إجراء يتوىل مكتب التقييم املسييييييييييييييتقر يف الوقت احلايل،  -2

على ميثاق مكتب  2010يف عام وافقت جلنة الربانمج وقد يف روما. الرئيسييييييييييييييي موظفو املقر بينما يتوىل إدارهتا 
  2.التقييم يف املنظمة

 
ينبةي للمنظمة إعداد برانمج إلجراء تقييمات " بيييييييييييييييييييييييييأنه 20163يف عام  نظمةاملأوصيييييييييييى تقييم وظيفة التقييم يف و  -3

 املنظمة وظيفة التقييمسيييييييييتعزة و ]..[. المركزية، مبا يف ذلك تقييمات منتصيييييييييف املدة، من خالل مكاتبها اإلقليمية
ا سييييييييييييكمر التقييم املسيييييييييييتقر )الذي يتوىل مسييييييييييييوليته املكتب(  لتقييمات اليت م  ، من خالل هذا الربانمج ]...[

 ."]...[تضطلع با مكاتب إقليمية أو قطرية 

 
مكتب حاط أ ، عندما2019يف يناير/ كانون الثاين  أكرب مركزييتسيييييم بطابع ال نظام إنشييييياء بدأ التحرك حنو وقد  -4

املنظمة أبهنم سيييييييييصييييييييبحون مسيييييييييولني عن إجراء تقييمات ة يف يزانياملسيييييييييولني عن املمجيع علًما التقييم املسييييييييتقر 
القدرة على التقييم يف نقص الضييوء على الالمركزية هذه عملية املرحلة األوىل من سييل طت ع. و ير املشييامنتصييف مدة 

ا وائق العالأحد يف املكاتب اإلقليمية والقطرية  عتباره  أحد االسيييييتنتاجات اليت خلص إليها رئيسيييييية. وأكدت أيضيييييً
مت تفويت فرص  هنأببني التقييم واإلدارة وأبن هناك انفصيييييييييييييياًما أكيًدا فيد يي ذال 2016لعام وظيفة التقييم تقييم 

 ري.القطو إلقليمي يني اللتقييم للمسا ة يف دورة الربجمة واإلدارة القائمة على النتائج على املستو 
                                                      

 (.2014) وحدة التفتيش املشرتكة  1
 (.2010) منظمة األغذية والزراعة  2
 (.2016منظمة األغذية والزراعة )  3



PC 128/6 7 

 

 
خذة يف يف البيئة التنظيمية اآلئها أداحتسيييييييني  يهدف هذا االقرتاح إىل تعزيز وظيفة التقييم يف املنظمة لتمكينها منو  -5

بيئة متكينية هتيئة جناح التدابي املقرتحة قتضيييي سييييو . اخلاص با ، وال سييييما نظام اإلدارة القائمة على النتائجالتطور
لوظيفة التقييم حىت يتسيييييييييييييي   التآةر بني التقييمات الالمركزية واملركزية أوجه التكامر و كفر م التنظيمي وتتقدر التعل  

 .2030 عام خطةحتقيق أفضر يف على حنو دعم املنظمة 

 
لمنظمة املزمع ل، جزًءا ال يتجزأ من سيييياسييية التقييم الشييياملة يهجلنة الربانمج عليف حال موافقة  االقرتاح،سييييشيييكر و  -6

اليت  اتلسييييياسيييياملتعلقة  قضييييا  الالقرتاح، بعض قد برةت، لدى بلوة ا. و 2020يف اجلزء األخي من عام وضييييعها 
وحنن نشييي إىل هذه القضييا  يف سييياسيية التقييم اجلديدة. تتناوهلا لتقييم اليت جيب لالمركزي مسييألة الطابع التتجاوة 

 :على النحو اآليتللنظر فيها ه الوثيقة هذيف خمتلف أجزاء 

 
 
 

  

 .سياسة التقييم اجلديدة يف الفتة برتقاليةزيد من التفصير مبتتناوهلا وضع العناصر اليت ست
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 األساس املنطقي -2
 
 :لتعزيز فعالية التنميةفيما بينها منفصلة ولكن مرتابطة جارية سرتاتيجية مستجدات اهناك ثالثة  -7
 

  والقطرياإلقليمي  ينياستخدام نتائج التقييم على املستو 
  املنظمةيف تعزيز نظام اإلدارة القائمة على النتائج 
  على املستوى القطريعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. 

 
إىل املسييييييييييييييتويني اإلقليمي وتفويض ذلييك جزء من وظيفيية التقييم ومواردهييا على الالمركزييية عملييية تطبيق هتييدف و  -8

وتعاون وثيق مع اإلدارة إىل دعم مجيع األهداف االسييييرتاتيجية الثالثة وتعزيز الزخم وتقدمي قوية والقطري يف شييييراكة 
 املنظمة.يف م تعل  المسا ة ملموسة يف 

 
 استخدام نتائج التقييم على املستويني اإلقليمي والقطري 2-1

 
صيينع القرار. عملياهتا اخلاصيية با و متسييق وشييامر يف اسييرتاتيجيات املنظمة وبراجمهشييكر ينبةي إدراج نتائج التقييم ب -9

يف  صيييييييييييييينع القرار وتوجه الربامجعملية على كان هلا أتثي أمثلة جيدة للتقييمات اليت  ويف الوقت الذي توجد فيه 
 ينيمن قبر أصيييحامل املصيييلحة املباشيييرين على املسيييتو  هاواسيييتخدامأدلة أقر على متابعة التقييمات توجد ، املنظمة

  اإلقليمي والقطري.

 
توافق يف اآلراء بشيييييييأن إىل وضيييييييع هذا االقرتاح من أجر املشييييييياورات مع املكاتب اإلقليمية والقطرية توصيييييييلت قد و  -10

على مسيييتوى توفي املعلومات الالةمة هلا  ينبةي يتصييينع القرار العملية ني نتائج التقييم و بالقائمة صيييالت ضيييعف ال
لتقييمات )سيييييواء اليت حتظى با امن القيمة املعرتف با على الرغم  جديد للمشييييياريع،اإلدارة، مبا يف ذلك تصيييييميم 

دعم ضيييييييرورة توفي لى ع إن دل  على شييييييييء ف منا يدل  (. وهذا قطرية مشييييييياريع أو تقييمات برامجتقييمات كانت أ
. بطريقة جيدةشييييييير نتائج التقييم وال يكفي نم التنظيمي. لتعل  من أجر اأقوى بكثي لتعزيز اسيييييييتخدام نتائج التقييم 

فهم للعمليات العرفة و سيييييتوى جيًدا من املميسيييييتلزم اإلقليمي والقطري  ينيتعزيز اسيييييتخدام التقييمات على املسيييييتو ف
 .الرئيسي على النحو األمثر من املقروهو ما يتعذر فعله  ،القطري ومتابعة وثيقة ىعلى املستو 

 
ما يلزم لتقييم ألنواع معينة من التقييم )مع عملية اكامر   تلك عن طريق وضيييييييييييييعم" هذا االقرتاح "فجوة التعل  ويعاجل  -11

تلك القرارات االسييييييرتاتيجية و تتخذ  ما، حيثاليت يتم إعدادهادعم وموارد( للمسييييييتخدمني األسيييييياسيييييييني لألدلة من 
 املتعلقة بوضع الربامج.

 
ا الالمركزية  اتز دة مشيييياركة أصييييحامل املصييييلحة يف التقييملوميكن  -12 كر أنواع إىل ة دة الطلب على  أن تيدي أيضييييً

أن يسييفر  ذلك أو بوقت معني. ومن شييأنمعينة م اخلاصيية مبنطقة جةرافية لتلبية احتياجات التعل  سيييما ال لتقييم، و ا
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 اإلقليمة إىل بأل ية  لنسيييواسيييتخالص الدروا ذات ا اتجتميع التقييمغراض ألالتقييمات توسييييع قاعدة أدلة عن 
  نظمة.وامل املعين

 
 اإلدارة القائمة على النتائججمال تعزيز دور التقييم يف  2-2
 

رصييييييد والتقييم أو اإلدارة القائمة غراض التقدمي الدعم ألمهمة أتخذ على عاتقها واحدة نظمة وحدة املتوجد يف ال  -13
با للتخطي  اليت يسييييييييييييييتعان عدد من النظم مثة و  عدةوحدات عاتق على تقع هذه املسيييييييييييييييوليات فعلى النتائج. 

 أكثر فعالية.مسا ة  يقرتح مكتب التقييم املسا ة يف ذلكو واإلبالغ عن النتائج على خمتلف املستو ت. 
 

األساا لتقييم يتيح . و على املستوى املؤسسي ورصده مر املنظمةعختطي  لمنظمة عملييت له إطار النتائج يوج  و  -14
 إلبالغ عنلو  واإلقليمية والعاملية الوطنيةتةييات على املسيييييييييييييتو ت إحداث كيفية مسيييييييييييييا ة إجراءات املنظمة يف 

يف هناية كر فرتة سييييينتني ويتم واتج والن ةف االسيييييرتاتيجيادهالرصيييييد واإلبالغ على مسيييييتوى األوجتري عمليتا . ذلك
ام يف عينة من  نتظالذي يضيييييطلع به  ،تقييم النتائج على مسيييييتوى املنظمةويتوىل ا يف تقرير تنفيذ الربامج. متوثيقه

على املستوى القطري )أي التحسينات يف البيئات والقدرات التمكينية واتج يف الناحلاصلة يات يا التةاالبلدان، قي
للرصيييييد التقدم احملرة يف املخرجات وسييييييخضيييييع القطري لتحقيق األهداف االسيييييرتاتيجية للمنظمة(. صيييييعيد على ال
 .نظمةخمرجات امل حبسبإجناةات من  م ا حق قتهإلبالغ عاإىل الوحدات واملكاتب عمد كر تإذ ، سنو ً 

 
االعتبار يخذ بعني كر برانمج اسييرتاتيجي، ي لنسييبة إىل  قسييًما عن الدروا املسييتفادة امج يتضييمن تقرير تنفيذ الرب و  -15

للتعقيبات آلية أي الدروا املسييييييتفادة من التقييمات، وال توجد لكنه ال يشييييييمر يف عمليات التخطي  الالحقة. و 
 ه الرباجمي للمنظمة.هلذه النتائج لتكييف التوج  هجي لتيسي االستخدام املنيف املنظمة 

 
أطر الربجميية القطرييية كييأداة لتحييديييد إىل اعتميياد ، 2013 يف عييام على املستتتتتتتتتتتتوى القطريقييد  درات املنظميية، و  -16

من تنبثق متاًما اآلن و تت هذه األطر املتوس . على املدى األولو ت االسرتاتيجية على املستوى القطري والربجمة 
على يف التقارير السييينوية القطرية اليت جيب أطر الربجمة القطرية يتم اإلبالغ عن نتائج و ألمم املتحدة. التعاون لإطار 

مثلني وإىل املمكتب دعم املكاتب امليدانية هذه التقارير إىل وترسيير . سيينةهناية كر إكماهلا عند كر مثر للمنظمة 
مسيييياءلة تسييييتند إىل حمتوى هذه التقارير رمسية للآلية أي ال توجد إال  أنه ات. يب تعقميتقدالذين جيوة هلم اإلقليميني 

ض التقييم يقو  و ما اإلبالغ عنها. وهأطر الربجمة القطرية و من نشييودة كيفية قياا النتائج املصييوص  وال توجيهات خب
 القطري.الصعيد املنهجي لفعالية عمر املنظمة على 

 
م واملسييييياءلة، رغبة يف حتسيييييني التعل   ظهارإ ، سيييييعًيا منها إىللمنظمةليف املائة من املكاتب القطرية  25 و درت قرابة -17

أطر إىل لرصييد والتقييم يف جمايل االدعم العام قدمي لرصييد والتقييم لتمعين  مسييتشييار أو فريق إىل االسييتعانة خبدمات 
وظيفة رمسية يف ال تعترب حىت اليوم الرصيييد والتقييم املسييييول عن وظف امل، رغم أن وظيفة ااخلاصييية بالربجمة القطرية 

القطرية اريع إىل أن "العديد من املكاتب واملشيييييييييي 2019ع لعام ير ادورة املشييييييييييمراجعة  تأشييييييييييار ورغم ذلك املنظمة. 
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لرصييد والتقييم. لوالتقييم وميزانيات صييني يف الرصييد والتقييم وموظفني متخصيي  للرصييد العمر بدون خط  سييتمر يف ت
املكاتب اليت ن قبير والتقييم، م املعنيني  لرصيييييييييد وظفنيحيث املقدرة عالية من تتمتع بحىت املكاتب القطرية اليت و 

 كرتقييم جلمع  الرصييييييييد و عامة واضييييييييحة للإىل خطة على العموم عدد كبي من عمليات الطوارئ، تفتقر تضييييييييطلع ب
 4حالة املشروع".عن نظرة شاملة اتحة ة إلملختلفمكوانت الرصد ا

 
، اوتنفيذهاريع وضع جمموعة من املعايي واإلجراءات امليسسية لصياغة املشب، عير امستوى املشعلى  ،املنظمةقامت و  -18

ر دلير ذه اإلجراءات على سييت مراحر خمتلفة، من "التحديد" إىل "اإلغالق"، وتشييك  ه متتدو ع. ير اتسييمى دورة املشيي
تضيييييمن املرحلة األوىل من الدورة، ولكنه يعن بشيييييكر خاص  ةلفصييييي  علومات مالدلير مويقدم املنظمة. اريع مشيييييدورة 
 لفعر فاملنظمة تفتقر إىل الرصيييد والتقييم. و عملييت ع أو ير اتنفيذ املشيييعن التوجيهات علومات و املمن بكثي ا أقر كمً 

مجيع إىل  لنسيييبة و . اريعصييية إلدارة املشيييأي موارد خمصييي   ع أو الرصيييد والتقييم أوير اسيييياسييية واضيييحة بشيييأن تنفيذ املشييي
يع ر اجيب على مجيع مشييو  5امليزانية.املسيييول عن املنظمة، ف ن الشييخص املسيييول رمسياً عن إدارة املشييروع هو اريع مشيي

آلية واضييييحة أي ال توجد غي أنه املنطقي.  هاىل إطار  السييييتناد إتقدمي تقرير سيييينوي ، يف ما يتعلق  إلبالغ، املنظمة
 .ع من خالل اإلدارة التكيفية أثناء التنفيذير اتسمح  ستخدام هذه التقارير لتحسني أداء املش

 
ن دعم قرار إدارة املنظمة ة دة االسييييييييييييييتثمار يف نظام اإلدارة القائمة على النتائج، سيييييييييييييييعمر موظفو وسييييييييييييييعًيا إىل  -19

صيييييييون كر وثيق مع الفرق اإلقليمية والقطرية لضيييييييمان أن من مكتب التقييم، بشييييييي، يتم إيفادهم التقييميف  متخصييييييي 
اإلدارة ا النوع من هذعملية وضييييع من نظام اإلدارة القائمة على النتائج و كر من من  جزًءا ال يتجزأ التقييم شييييك  ر ي

توافر أدلة التقييم يف شييييييكر مناسييييييب ويف الوقت عملون على كفالة . كما سيييييييما مًعاهم فيهايسيييييين حيز التطبيق وأ
 ات التدريبية.الدور  ية تعديرلوجيه عمم من أجر اإلدارة وتالتعل  إلثراء املناسب وعلى املستوى املناسب 

 

تعزيز مسامهة التقييم يف سياق إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املستوى  2-3
 القطري

 
على شييييديد ، مع التنقلة نوعيةإىل سييييبقت اإلشييييارة إىل ذلك، كما   ،إلصييييالحاخلاصيييية  ني العام تدعو مبادرة األم -20

ع شييييج  ت إلضييييافة إىل تقييمات إطار التعاون، وهي، . سييييواء   على حد    واملسيييياءلة للتقييم كأداة للتعلم  وري الدور احمل
من . و تالوكاالاليت تتخذها خمتلف جراءات اإلبني القائمة الرواب  اجلوهرية مثار تقييمات مشرتكة جلين إجراء على 

ز دة اتحيية إمكيياانت لإإىل بني الوكيياالت، توائميية ، واملوظييائف التقييم الالمركزييية األطول أجاًل املفرتض أن تيدي 
ا إىل الاخنفاض تكاليف املعامالت إىل سييييب قطاع التدخر و حبالقدرة على التقييم  تم تاليت تقييمات املشييييرتكة قياسييييً

 .مركزيا بشكر إدارهت

 

                                                      
 أ(. 2019منظمة األغذية والزراعة )  4
اإلقليمية الفرعية، واملمثر اإلقليمي  لنسبة إىل املشاريع ، واملمثر اإلقليمي الفرعي ةالقطري لنسبة إىل املشاريع مليزانية هو مثر املنظمة املسيول عن ا  5

 ملشاريع العاملية.الرئيسي  لنسبة إىل ااملقر املعنية يف دارة الفنية اإلقليمية، ورئيس اإلاريع للمش
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تعاونية على إقامة منصيييييييات سيييييييياسييييييية التقييم على نطاق منظومة األمم املتحدة روع مشييييييييعتزم هذه الةاية، لبلوغ و  -21
املعارف اإلقليمية التقييمية خلق نشييييييييطة التقييم املشييييييييرتكة وعلى نطاق املنظومة و بةية النهوض أباإلقليمي صييييييييعيد ال
جراء تقييمات مشرتكة لتكليف إب"مجع القدرات على املستوى اإلقليمي لا يُتوقع منهذلك، و إلضافة إىل . بادهلاوت
إعادة تنظيم خطة مع  ًيامتاشيييييييييهتا وضيييييييييمان جود املعين [ةاملسيييييييييتداممن أجر التنمية طار األمم املتحدة للتعاون إل]

 6".وأهداف التنمية املستدامة واستخدام مبدأ االعرتاف املتبادلاملنظومة 
 

تقييم للمشيياركة يف مبادرات ات القدر تمتع مبا يكفي من ال لنسييبة إىل املنظمة سيييكون من املهم هذا املنطلق، من و  -22
ر سييييكم  وهذا  7جلودة والرقابة على املسيييتويني القطري واإلقليمي.اضيييمان لآليات ما يتصييير با من تقييم مشيييرتكة و 

 ذي منحى قطري. منوذج وضع لدعم الفنية لخربة ل مركزيةاليف حماور راجها صات األخرى اليت مت إدالتخص  
  

                                                      
 (2019) األمم املتحدة املعين  لتقييمالعامر التابع لفريق فريق ال  6
 مل(. 2019منظمة )منظمة األغذية والزراعة، لا مع توصيات تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية لشيً امت  7
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 اإلجراءات املقرتحة لتطبيق الالمركزية -3
 

املشيييييييييييييياريع  ( تطبيق الالمركزية على أنواع خمتارة من تقييمات1هي: )و  يقرتح هذا القسييييييييييييييم ثالثة تدابي رئيسييييييييييييييية، -23
من قبر إيفادهم يتم لتقييم مسيييييولني عن اموظفيني من تتألف  إنشيييياء فرق تقييم إقليميةو ( 2؛ )والتقييمات القطرية

تعزيز القييدرة على التقييم لييدعم التقييم الالمركزي واسييييييييييييييتخييدام و  (3مكيياتييب إقليمييية أكرب؛ )إىل ، مكتييب التقييم
 التقييم.

 
من استخدامه مدى تعزيز فائدة التقييم و إىل القضا  اليت أثيت يف القسم السابق و تناول هتدف هذه التدابي إىل و  -24

ز االقرتاح يركوينصييب تنظمة. تعتمده املم وحتسييني األداء يف سييياق هنج اإلدارة القائمة على النتائج الذي التعل  أجر 
مسيييييييا ات قتضيييييييي ت أهنانظرًا إىل  لتقييم على املسيييييييتويني اإلقليمي والقطرياملتعلقة  ملنظمة احتياجات اعلى تلبية 

يف معظم االهتمام. وييمر ، ويف هناية املطاف، يف األداء التنظيمي والرباجميالتقييم يف اإلدارة القائمة على النتائج، 
املنظمة على االستجابة بشكر أفضر للطلب املتزايد على التقييم على هذه إىل مساعدة جمموعة التدابي أن تيدي 

. و لفعر، أكرب فاعليةتسييييييم بيسييييييحيثما التقييم تركيز عمر مكتب أيضييييييا سيييييييعيد و املسييييييتويني القطري واإلقليمي. 
تقييمات مسييتقلة ومعقدة جتيب على األسييئلة االسييرتاتيجية التقييم يتمثر يف إجراء كتب مل األسيياسييي عمرالسيييظر 

يف تقييم التقييم مكتب الذي ييديه دور السيشهد و سياسات واسرتاتيجيات وبرامج. املتعلقة مبا تضعه املنظمة من 
لية ويعزة تةطية التقييم افعيتحلى فيها مبسيييييتوى أكرب من الميكن أن االت اليت اجملالرتكيز إىل حمور يف نقلة ايع املشييييي

 .للمشاريع ككر
 
 مشاريع وتقييمات قطرية معنية : تطبيق الالمركزية على تقييمات 1 تدبريال 3-1
 

 .لتقييم يف املنظمةمن فئات افئتني اعتماد قرتح يُ  -25
 

وعرضييييييييييييييها على اإلدارة العليا وعلى جلنة التقييم تم ختطيطها وإدارهتا من قبر مكتب ي التقييمات املركزية: -1
االربانمج  شييمر حسييب االقتضيياء. وسييتحتلير توليفي ألخية، إما كتقييم فردي أو إىل هذه ا، و لنسييبة أيضييً

ربامج من ال اتارً خم اعددً ، والربامج العاملية واالسييييييييييييييرتاتيجية، و للمنظمةالتقييمات املركزية العمر املواضيييييييييييييييعي 
يف املنفذة القطرية ذات األ ية االسييييييرتاتيجية، واملشيييييياريع العاملية واإلقليمية واملتعددة البلدان )أي املشيييييياريع 

 يف بلد واحد(؛املضطلع با تلك ها )مبا فيالقدرة على الصمود أكثر من بلد(، وتقييمات 
شيييييييييمر امليزانية )مثر املنظمة(. وهي تاملسييييييييييولني عن ر تم ختطيطها وإدارهتا من قبي التقييمات الالمركزية: -2

مبا يف ذلك ضييييييييييييييماانت  -التقييم مكتب وتتبع توجيهات وبعض الربامج القطرية.  أحادية البلدمشيييييييييييييياريع 
حسييييييييييييييييب و من خالل فريق التقييم اإلقليمي.  اتيييهوجيهيييالتقييم تمكتيييب ويقيييدم ومعيييايي اجلودة.  -نزاهيييةال
 لتقييمات الالمركزية. فرق التقييم اخلارجية تضطلع لتقييمات املركزية، ا
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فيما بينها  مرتابطةفهي بعض. عن ما مييز بعضيييييييييييييها هو التقييمات املركزية والالمركزية وإدارهتا ونطاقها حوكمة إن و  -26
 .لنظام تقييم شامرحجر الزاوية مًعا وتشك ر ؛ وتكمر بعضها البعض

 
مبجموعة من التدابي واملوارد مشييييييييييييفوًعا والتقييمات القطرية اريع املشيييييييييييي تقييماتعلى الالمركزية طبيق تيكون وسيييييييييييي -27

لتفادي إرهاق كاهر لتقييمات الالمركزية، و  لنسيبة إىل اختطي  وجودة وتةطية وإبالغ ما هو مناسيب من لضيمان 
 خالل املرحلة االنتقالية.، خاصة املوارد والقدراتما يكفي من توفي كفالة مثليات املنظمة و 

 
 الستناد إىل ما لديها من األمثر  إجياد احلر  من أجر التفاصير  لتشاور مع املكاتب القطرية تنقيح سيتم  -1

 قدرات وموارد. 
ما يكفي لضييييمان توافر  ةالتقييمات القطرياريع و تقييمات املشييييعلى الالمركزية تطبيق سيييييتم تكييف توقيت  -2

 .بذه املسيوليات اجلديدةنهوض ال امليدانيةالقدرات واملوارد قبر أن يُطلب من املكاتب من 
على سبير املثال، ميكن لفريق تقييم فمناذج مرنة ومبتكرة للمكاتب القطرية مبوارد وقدرات أقر. إاتحة سيتم  -3

جملموعية من املكياتيب القطريية تقييمياتيه األوىل، أو ميكن توىل إدارة إقليمي تقيدمي دعم وثيق ملكتيب قطري ي
مدير تقييم اسيييتشييياري  سيييتخدام االسيييتعانة خبدمات لرصيييد والتقييم تفتقر إىل موظفني مسييييولني عن االيت 

 هلذا الةرض.ينشأ مشرتك متوير صندوق 

 

 األحادية البلدتقييمات املشاريع على تطبيق الالمركزية  3-1-1
 

 
، )مثر املنظمة( يزانيةاملسيييييييول عن املإىل  األحادية البلدلمشتتتتتاريع لالتقييمات النهائية عن سيييييييولية امليُقرتح نقر  -28

مثر املنظمة سيكون هكذا، . و ات ذات الصلةالقرار اختاذ ع و ير امن عمليات ختطي  املشأقرمل التقييم جعر بدف 
تقييم منتصييف مدة حبسييب اإلشييراف على تنفيذه ومتابعته )و اخلاصيية به زانية يووضييع امللتقييم اول عن ختطي  ي مسيي
الذي سيييكون مدير التقييم و . التقييممن مكتب الالةمني امليزانية الدعم والتوجيه املسيييول عن سيييتلقى و ملشييروع(. ا

ا على و جودة التقييم. مليزانية مسيييييييييوالً عن نه املسيييييييييول عن ايعي   نبةي ، يذلك، حيثما أمكن نزاهةضييييييييمان الحرصييييييييً
ي دور يف تصييميم املشييروع و/أو تنفيذه ضييطلع أبي ملاريع أن خيضييع إلدارة موظف مسيييول لتقييم الالمركزي للمشييل
ح أن تبدأ املرحلة االنتقالية، يُقرت وخالل . املعين لرصييييييد والتقييم يف البلدا مسيييييييواًل عن اموظفً أن يكون ويفضيييييير  –

 :األهداف
 القطرينيمن قبل أصحاب املصلحة  هازايدة فائدة تقييمات املشاريع واستخدام -
 التقييم يف اإلدارة القائمة على النتائج على املستوى القطريزايدة استخدام  -
 م من التقييمات ومتابعتهامشاركة أصحاب املصلحة والتعل  يسري ت -
 على التقييم على املستوى القطريات القدر نمية ت -
 أو املعقدة الرئيسيةى التقييمات االسرتاتيجية و/علالتقييم تركيز عمل مكتب  -
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تفاصييييييير على  4يف القسييييييم  وميكن االطالعوالتقييم. ات يف جمايل الرصييييييد قدر تتمتع باليت هذه العملية يف البلدان 
 .األدوار واملسيولياتص و خبصأكثر 

 
م على املسييييييييتوى القطري، فرص التعل  من مث بلد، و األحادية الة دة التةطية العاملية لتقييمات املشيييييييياريع وسييييييييعًيا إىل  -29

تقييم مجيع املتمثر يف املعيار احلايل اسييييييييتيفاء باإلضييييييييافة إىل فجديد على املسييييييييتوى القطري: اعتماد شييييييييرط يُقرتح 
مرفق البيئة العاملية، جيب على املكاتب القطرية اريع ماليني دوالر أمريكي ومجيع مشيييييييييي 4تجاوة يزانية تمباملشيييييييييياريع 

 اتلتقييم لنسييييييييييييييبة إىل امن دورات أطر الربجمة القطرية كر دورة لار مشييييييييييييييروعني آخرين على األقر يختااألكرب 
أطر الربجمة برامج  نتائجخمتلف ، من ذلكع اإلضيييييييييييافية، حيثما أمكن ير اينبةي اختيار تقييمات املشيييييييييييو . ةالالمركزي
عملية  من خالل خلق اريعمات املشيييتقييروح املسييييولية عن  ةدة سيييفر عن . ومن شيييأن هذه القاعدة أن تالقطرية
اليت يرى مثر املنظمة أهنا تتسييييييييييم )تلك التدخالت  مشيييييييييياريعها م منيف البلدان اليت ينبةي للمنظمة أن تتعل  تفكي 

  ية اسرتاتيجية(.أب
 
 ةالقطري اتتطبيق الالمركزية على أنواع معينة من التقييم 3-1-2

 
ألمم املتحدة، أي تقييم التعاون األوسييييييييع لنظمة يف إطار املمسييييييييا ة تقوم بتحلير هي تلك اليت  ةالتقييمات القطريإن  -30

أطلق على هذه التقييمات لربجمة القطرية. وقد ليف إطار  حمددما هو ، على حنو انبلدأحد الدور املنظمة وعملها يف 
 األمم املتحدة.إصالح ضع للتةيي يف ظر  قد خي االسمهذا  قييمات الربجمة القطرية، ولكنحىت يومنا هذا اسم ت

 
ا مكتييب يتوىل إدارتييه مج قطري انرب ل مكتميير األركييانتقييم إجراء ال يكون وقييد  -31 اأو التقييم أمرًا الةمييً ا دائمييً . مكنييً

 :ةالقطري اتأشكال خمتلفة من التقييماعتماد يقرتح ولذلك، 
 

 :(التقييممكتب يتوىل إدارته ركزي )املتقييم ال -1
 ؛قةالسرتاتيجي والشراكات والنتائج احملق  ضع اوالو اجلدوى تقييم مكتمر األركان لربانمج قطري: حتلير  -1
، دون مالد بيف  اوشيييييراكاهتللمنظمة االسيييييرتاتيجي وضيييييع حتلير الوضيييييع االسيييييرتاتيجي فق : حتلير ال -2

السييييييياق القطري لألمم  إعداد حتليرهًما  لنسييييييبة إىل قد يكون ذلك مو قة؛ الرتكيز على النتائج احملق  
 .املتحدة

 :ممثل املنظمة(يزانية/يتوىل إدارته املسؤول عن املالالمركزي )التقييم  -2
 مثر تقييمات النتائج(إطار الربجمة القطرية )كوانت عدد خمتار من محتلير يركز على النتائج ل -1

 :األهداف
 ةزايدة تغطية التقييمات القطري -
 يف مسامهات املنظمة يف إعداد إطار التعاون لألمم املتحدة اتتعزيز استخدام التقييم -
 لقطري واإلقليمييني اإلدارة التكيفية على املستو غرض ال ةزايدة استخدام التقييمات القطري -
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 8ألطر الربجمة القطرية استعراضات منتصف املدة -2
أو كمسيييييييا ة مشيييييييرتكة بني واحد إما كتقييم )ألمم املتحدة التعاون لنظمة يف إطار املتقييم مسيييييييا ة  -3

 الوكاالت(.
وكما هو الشييييأن  لنسييييبة املنظمة. ر على عاتق مثوإجراؤها  ةتقع مسيييييولية ختطي  التقييمات الالمركزية القطريوسيييي -32

دارة التقييمات املسيييول عن الرصييد والتقيم إسيييكون من األفضيير أن يتوىل املوظف القطري ، اريعتقييمات املشييإىل 
 ة.كامل  اتومعايي متوقعة وتوجيه منائطيةا هنجً يح مكتب التقييم سيتو . ةالالمركزية القطري

 
 :أشكال التقييم املذكورة أعاله، تُقرتح التدابي التاليةوبناًء على  -33
 

 تقييًما عاملًيا يف املتوسيييييي  12إىل  8بز دة عدد تقييمات الربامج القطرية املركزية من التقييم سيييييييقوم مكتب  -1
القيمة  لنظر إىل ، وسييييييييتم اختيار البلدان  لتشييييييياور مع املمثلني اإلقليميني واملمثلني القطريني، و كر سييييييينة

سند ستو . مكتب التقييم إدارهتاالقطرية اليت يتوىل  تقييمات الربامجميكن أن تنطوي عليها االسرتاتيجية اليت 
تعددة البلدان، ولكن أيضا امللربامج القطرية الكبية، وتقييمات الربامج إىل اإىل أقصى حد مكن، ، األولوية

إلدارة التقييم. قليلة قدرات ال متلك سييييييوى  ها، ولكنقليم ية اسييييييرتاتيجية لإلاليت تتميز أبللبلدان الصييييييةية 
 ألمم املتحدة للتعاون يف هذه البلدان؛التعاون لدء تنفيذ إطار جًما مع بنساجلدول الزمين ميكون وس

يا واحملي  ا ادفريقيا و ملكتب اإلقليمي ألااألكرب )األقاليم يف و  -2 كتب ئ واملاملكتب اإلقليمي آلستتتتتتتتتتت
إجراء تقييم المركزي بلتتدان  10إىل  8، ستتتتتتتتتتتيطلتتب من (اإلقليمي ألمريكتتا الالتينيتتة والبحر الكتتاريي

تحدد سيييييو  أعاله(.واردة الثالثة الاألنواع النوع من بني على أن يتم اختيار )ستتتتنة لربانجمها القطري كل 
( وقيييائيييد الربانمج 2 تيييدبيفريق التقييم اإلقليمي )انظر الالشييييييييييييييرتاك مع البليييدان وأنواع التقييم الالمركزي  
 .نظمةاإلقليمي واملمثر اإلقليمي ومثر امل

 
 : تشكيل فرق تقييم إقليمية2التدبري  3-2
 

 
ابم من مكتب ديتم انترق تقييم إقليمية، تتألف من موظفني تشييييييييييكير فالتقييم من خالل على قدرة اليُقرتح تعزيز  -34

وسيييتيح تطلبات أصييحامل املصييلحة اإلقليميني والقطريني. التقييم وملأفضيير الحتياجات صييورة سييتجابة بالتقييم، لال

                                                      
يُقرتح توحيد و بدعم من املكتب اإلقليمي يف بعض احلاالت.  ،القطريةطر الربجمة ستعراضات منتصف املدة أل  القطرية فعاًل بعض املكاتب تضطلع   8

 املكتب القطريثر املنظمة/سيستمر م)اليت  ألطر الربجمة القطرية استعراضات منتصف املدة إىل فريق التقييم اإلقليمي دعم منقدمي الهذه العمليات، وت
 مباشرة(.يف إدارهتا بشكر 

  :األهداف
 تعزيز دور التقييم يف اإلدارة القائمة على النتائج على املستويني القطري واإلقليمي -
 عزيز استخدام التقييمات من قبل أصحاب املصلحة اإلقليميني والقطرينيت -
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ا أكرب لللاإلقليمي هذا التواجد  يق العمر مع أعضيياء الفرق اإلقليمية والقطرية ولتنسييعمر فرق التقييم اإلقليمية فرصييً
 رف يف املكاتب اإلقليمية.اأو إدارة املعالرصد والتقييم و/املسيولني عن الربجمة و املوظفني مع 

 
( فهم السيييياق الرباجمي اإلقليمي 1ن أجر: )من الفرص م متزايدعدد التقييم اإلقليمية فرق تاح لين يتوقع  لفعر أو  -35

التعاون مع مديري الربامج على و ( 2، )تالقرار اختاذ ني عملية يف حتسيييييييييييييي ةسييييييييييييييا املللتقييم با ميكن الطريقة اليت و 
مع برجمة القرارات جتميعي متوائم حتلير جراء  كستخدام التقييم )سبر مبتكرة الاملستويني اإلقليمي والوطين واقرتاح 

تقارير تقييم أفضيييييير ضييييييمان ة دة القدرة على إدارة التقييمات الالمركزية لو ( 3(، )على سييييييبير املثال االسييييييرتاتيجية
 م وإدارة تكيفية على املستوى القطري.وتعل  مناسبة جودة ذات 

 
العمر يف ، احلفاظ على اسيييييتقاللية فرق التقييم اإلقليمية، مع داجلدياإلطار هذا ظر  يف  ،سييييييكون من الضيييييروريو  -36

التقييم ظر املوظفون اإلقليميون املسيييييولون عن سيييييو الشييييراكة والتعاون. مسييييتوى جيد من ضييييمان الوقت ذاته على 
فرق التقييم يتعني على سيييييييييييو . التقييمتقاريرهم إىل مدير مكتب فعون من منظور إداري وسيييييييييييي اتبعني ملكتب التقييم 

ا على يف الوقت نفسييييييييه لتعاون، مع احلفاظ املتاحة لفرص الحتسييييييييني كفالة اإلقليمية وإدارة املكتب اإلقليمي   أيضييييييييً
 يةا ملسيييألة االسيييتقاللا خاصيييً اهتمامً التقييم خالل املرحلة االنتقالية، سييييويل مكتب و من االسيييتقاللية. مسيييتوى عال  

ر على اإلقليمي والقطري. و  ينيوالتواةن والتعاون الفعال على املسيييييييييتو  تدابي الرقابة ميكن االطالع بشيييييييييكر مفصييييييييي 
 .يف النسخة األطول من هذه الوثيقةونزاهتها قليمية ضمان استقاللية فرق التقييم اإلاهلادفة إىل األخرى 

 
 9:، وهيسبع مسؤوليات رئيسيةفرق التقييم اإلقليمية توىل ستو  -37
 

 اريع وأطر الربجمة القطرية(املشية )للتقييمات الالمركز جيد تقدمي دعم  -1
 ملكتب التقييم  املشاريع اإلقليميةو  ةالربامج القطريتقييمات دارة إ -2
 للتقييماتميعية جت تحتليالإجراء إدارة املعرفة و  -3
 ، حسب االقتضاءاإلقليم املعينإدارة التقييمات املشرتكة بني الوكاالت وعلى نطاق املنظومة يف  -4
يف اإلدارة  اتالتقييموإدراج ( 2، )ات( وضييييييييييييييع خط  التقييم1يف ) 10دعم فرق اإلدارة اإلقليمية والقطرية -5

هذه ومتابعة  اتضييمان اسييتخدام نتائج التقييمو ( 3اإلقليمي، )على النتائج على املسييتوى القطري/ القائمة
 التقييمات

 هاتنفيذبدء و  برانمج تنمية القدراتوضع دعم  -6
 للجنة الربانمج. اتإعداد تقارير عن تنفيذ خط  التقييم -7

 

                                                      
منذ منتصف عام  تستند هذه القائمة يف جزء  منها إىل خربة مستشار التقييم التابع ملكتب التقييم املوجود يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  9

 مركزية.)بتموير من ميزانية حسامل أمانة مكتب التقييم( لدعم املرحلة األوىل من عملية تطبيق الال 2019
 .انية(جنًبا إىل جنب مع املوظف اإلقليمي املسيول عن الرصد والتقييم )وظيفة جديدة، وفًقا للوثيقة بشأن التعديالت على برانمج العمر وامليز   10
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للتقييمات مجيع تقييمات املشاريع الالمركزية )استعراضات منتصف املدة  ودعم اتتوجيهما تقدمه من شمر يسو  -38
مباشيير بشييكر . كما سييتدير فرق التقييم اإلقليمية ةبلد( والتقييمات الالمركزية القطرياألحادية الوتقييمات املشيياريع 

 .املعنيةقاليم ألالتقييم ذات األ ية  لنسبة إىل ابعض تقييمات مكتب 
 

)مبا يف  11اتلتقييماملعنية  االتصيييييال جهات عن إنشييييياء شيييييبكة من ية سييييييولامل ةفرق التقييم اإلقليمي كما سيييييتتوىل -39
تنسيييييييييييييييق عن ( و الفرعية يف املكاتب القطرية واإلقليمية واإلقليمية اتتقييماملعنية  لالتصييييييييييييييال جهات اذلك مجيع 

 التقييم.فين ملكتب م املتبادل حتت اإلشراف المبادرات تنمية القدرات والتعل  
 

لتقييم واسييتخدام التقييم الالمركزي من قبر ليف منظمات أخرى أنه إذا كان الرتويج لثقافة املكتسييبة التجربة ظهر وت -40
التمتع مبا وظفي التقييم اإلقليميني ينبةي مل هالالمركزية، ف نتطبيق عملية من مهًما ا جانبً شييييييييييييييكالن مديري الربامج ي

يفاد الالمركزية إبتطبيق عملية ء إىل حجم حافظة املنظمة يف األقاليم، يُقرتح بد ادسييييييييييييييتن الاألقدمية. و يكفي من 
يف املكتيييب اإلقليمي ألفريقييييا واملكتيييب  3-وف  4-ف  يترتبالفئييية الفنيييية بتقييم من مسيييييييييييييييولني عن الموظفني 

الفئة من احملي  اهلادئ واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، مع إضييييييييافة موظف و اإلقليمي آلسيييييييييا 
وعالوة على احلجم الكبي لعميير املنظميية يف أفريقيييا. نظرًا إىل يف املكتييب اإلقليمي ألفريقيييا،  5-ف رتبيية الفنييية ب

ال سيييييييما يف ، التقييمكتب مل ن التابعنياريسييييييتشيييييياملكر فريق تقييم إقليمي عدًدا من تضييييييمن  لك، من احملتمر أن يذ
 .الالمركزيةعملية تطبيق املرحلة األوىل من 

 
ملكتب اإلقليمي للشييييييرق األد  ورال أفريقيا واملكتب اإلقليمي ألورو  وآسيييييييا الوسييييييطى، سيييييييتوىل إىل ا لنسييييييبة و  -41

وظف املهام التقييم النهوض مبكتب الرئيسيييييييييي ملقر امليف  4-رتبة ف الفئة الفنية بتقييم من مسييييييييييول عن الموظف 
هذين املكتبني إىل مكتب من املسييييييول املوظف هذا إيفاد يف مرحلة الحقة وميكن التقييم. اإلقليمي املسييييييول عن 

 املتوافرة.ذلك مناسًبا ومسحت بذلك املوارد اعترب اإلقليميني إذا 
 

. التقييمميزانية مكتب  لنسييييييييييييييبة إىل إمجايل آاثر ي أذلك رتتب عن دون أن يالتقييم موظفي مكتب إيفاد يُقرتح و  -42
 في الوقت احلايل، ف. الرئيسييييييييييييييي يف املقرملالك الوظيفي ملكتب التقييم يف ما يتعلق  آاثر على ذلك نطوي سيييييييييييييييو 

(. ومبوجب التدابي املقرتحة، سيكون يدانيةيف املكاتب امليس لديه أي موظف ا يف روما )ولموظفً  18لدى املكتب 
املكتب يف موظفني موظفني يف املكاتب اإلقليمية الثالثة )ثالثة  7والرئيسييييييييييييييي ا يف املقر موظفً  11ى املكتب لد

املكتب  يفاثنان موظفان و  املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب يفاثنان موظفان اإلقليمي ألفريقيا و 
تم وسيييييييييي .اإلقليمي ألفريقيا ملكتب فرق التقييم اإلقليمية اد عملية إيفبدأ تسيييييييييو (. اإلقليمي آلسييييييييييا واحملي  اهلادئ

خالل تلك خلصييية الدروا املسيييتأخذ األخرى بعد املرحلة االنتقالية، مع األقاليم فرق التقييم اإلقليمية يف تشيييكير 
 .بعني االعتبار املرحلة

 
                                                      

. و لنسبة إىل كر تقييم المركزي، عني  مثلو املنظمة فعاًل جهات االتصال املعنية  لتقييم يف املكاتب القطرية وإدارات املقر الرئيسي كل ها تقريًبا  11
افرة ومشاركة سيعني  املسيول عن امليزانية مدير تقييم. وقد يكون هذا األخي جهة االتصال املعنية  لتقييم، أو أي شخص آخر، رهًنا  لقدرات املتو 

 الربانمج احملدد الذي خيضع للتقييم.يق املعنية  لتقييم يف املشروع/جهة التنس
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 : تعزيز القدرة على دعم التقييم الالمركزي واستخدام التقييم3التدبري  3-3
 

عملية جناح أ ية حامسة  لنسييييييييبة إىل لتقييم على املسييييييييتويني القطري واإلقليمي املتعلقة  قدرات التكتسييييييييي تنمية  -43
 .فعالية العمليةإىل حتديد ضمان جودة التقييمات الالمركزية يدي سيو الالمركزية. تطبيق 

 
والقائمون على تنسييييق امليزانية، املسييييولون عن )سييييحتاج املشييياركون يف إدارة التقييمات على املسيييتوى الالمركزي و  -44

 هارات إلدارة عملية التكليفا يكفي من امل( إىل موغيهملرصيييييييييد والتقييم، املعنيون  ن و املسيييييييييتشيييييييييار و ، اتالتقييم
يتوىل  وقد جرت العادة على أن. واسيييييييييييتخدامها التقييماتتنفيذ اإلشيييييييييييراف على احلفاظ على و  إبجراء التقييمات

ال احملتمر للموظفني املدربني، التناومل سيييرعة إىل  امسيييتمر نظرً بشيييكر تنمية القدرات عملية تنسييييق التقييم مكتب 
جهات التنسييييييييق املعني ة نصيييييييف إىل  لنسيييييييبة شيييييييأن عقد طوير األجر )وهذا هو الا حتت عندما ال يكونو سييييييييما 

 .(على األقر يف املنظمة اتلتقييم 
 

يع تقييمات منتصيييييييييييييف مدة على مجالالمركزية تطبيق بعد  حىت اآلن؟التقييم مكتب  اختذهاهي اإلجراءات اليت ما  -45
وانصييب . يدانيةوضييع خطة لتنمية القدرات جلميع املكاتب املإىل  2019 كانون الثاين/يف يناير در املكتب ع، ير املشييا

 .على نشر املعلومات ،2019 ون األولكان/وديسمرب أيلول/سبتمرباليت متت خالل الفرتة بني  ،ملرحلة األوىلتركيز ا
 

حلقات عمر يشييييييييمر تنظيم مبا  ،، املرحلة الثانية من اخلطة2020كانون الثاين يناير/يف التقييم، أطلق مكتب وقد  -46
بشييأن مجع املعلومات من أجر القدرات نمية أنشييطة تالتقييم يسييتخدم مكتب وظر تدريبية يف املكاتب اإلقليمية. 
خبصوص الزمالء يبات القدرات، وكذلك لتنظيم مناقشات واحلصول على تعقيف جمال احتياجات املكاتب امليدانية 

الذي سيياا األونتائج هذه املناقشييات التعقيبات ر سييتشييك  و كيفية اسييتخدام التقييمات بشييكر أفضيير يف املنظمة. 
 . املكتب اإلقليمي ألفريقيايفيم إقليمي إبنشاء فريق تقينطلق لخطة اليت ستلاملرحلة الثالثة ستقوم عليه 
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 لتقييم اخلاصة اباجلديدة املنظمة سياسة تتاو ا العناصر اليت س
 ع(ير ااملشو الربامج القطرية و أنواع التقييم )املواضيعية خمتلف التكامر والتآةر بني •
 (اتالتوليفجميعية و الت تالتحليالو م املنهجية )التقييمات العنقودية املزيد من منتجات تقييم التعل  •
 التخطي  والتةطية وإعداد التقارير للتقييمات الالمركزية•
التقييمات جودة تنفيذها و مستوى و  اتاملنظمة برصد وضع خط  التقييمالطريقة اليت ستقوم با •

نشاء نظام التقييم الالمركزي إلطة اخلتقرير عن تنفيذ ملكتب التقييم رفع  )ينبةيعن ذلك الناجتة 
 (دة/استخدام التقييم الالمركزي إىل اإلدارة العليا وجلنة الربانمجوجو 

 (التقدير الالحق للجودةوالالمركزية )تقييم لرصد جودة التقييمات املركزية للنظام إنشاء •
تقييمات الربامج القطرية ومعايي التةطية عقيبات عن والتواإلبالغ احلوكمة على املستوى القطري •

 القطريةلتقييمات الربامج 
مع متطلبات  ًيالتقييم متاشاملنظمة اخلاصة  اإللزامي يف سياسة املشاريع عتبات تقييم تنقيح ميكن •

 التةطية اجلديدة للتقييمات الالمركزية
 

 



20 PC 128/6 

 

 التقييمات الالمركزيةحوكمة  -4
 

. اتالتقييمعلى مركزية اللتطبيق اعملية تنفيذ عاماًل رئيسيييييييًيا لنجاح جيد بشيييييييكر احملددة  اتالتقييمتعترب حوكمة  -47
تنفيذه و ما تقييم لتخطي  الص ما خي أدوار ومسييييييييوليات واضيييييييحة يف ن قبيرتشيييييييمر احلوكمة الرشييييييييدة جوانب مو 
يهدف هذا الفصييييييييييير إىل حتديد و . صيييييييييييارمو نزيه ضيييييييييييمان اجلودة وموارد كافية إلجراء تقييم متني لنظام و  ؛متابعتهو 

جنًبا إىل   خطة عمر مقبلةيففصير ناول ذلك مبزيد من التالالمركزية. وسيتم ت اتاخلطوط العريضة حلوكمة التقييم
 .لتقييماإجراءات جنب مع 

 
 األدوار واملسؤوليات يف التقييمات الالمركزية 4-1
 

 : األدوار واملسؤوليات يف التقييمات الالمركزية1اجلدول 
 

 املقر الرئيسي ملكتب التقييم

  تقارير التوحيد خط  التقييمات، مبا يف ذلك التقييمات الالمركزية، وإعداد تقارير مرحلية عن التنفيذ، مبا يف ذلك
 جلنة الربانمج.صاحل عن جودة تقييمات املشاريع، ل

 .وضع وتنفيذ برانمج لتنمية القدرات على إجراء التقييمات 

 الالمركزية يف كر من املقر الرئيسي واألقاليم. تضمان توافر القدرات الالةمة لدعم التقييما 

 املمثل اإلقليمي

  إسييييييييييداء املشييييييييييورة إىل املكاتب القطرية ومكتب التقييم خبصييييييييييوص خطة تقييم املكاتب القطرية )تقييمات الربامج
 القطرية وتقييمات املشاريع(.

 .اإلشراف على تنفيذ املكاتب القطرية خلطة التقييم 

  ع، مبا يف ير االالحق يف نظام اإلدارة القائمة على النتائج ودورة املشيييي هاواسييييتخدامالتقييمات ختطي  إدراج ضييييمان
 ذلك املوارد الالةمة.

  نظمة.املرير إىل جلنة التقييم يف اتقرفع الالمركزية و  اتبتنفيذ خط  التقييماملتعلقة توحيد التقارير اإلقليمية 

  اجتماعات اإلدارة اإلقليمية.جدول أعمال يف  امً دائبنًدا التقييم تشكر مسألة أن احلرص على 

  (.ء على سبير املثاللتقييم )من خالل نظام إدارة األدااخلاصة  ضمان مساءلة مثلي املنظمة عن مسيولياهتم 

 لتقييم يف املكاتب اإلقليمية والقطرية.لثقافة الرتويج ل 

 فريق التقييم اإلقليمي التابع ملكتب التقييم

 بدعم جيد. لتقييمات الالمركزيةزويد ات 

  التابعة ملكتب التقييم وتقييمات املشاريع اإلقليمية ةإدارة تقييمات الربامج القطريتويل. 

 للتقييمات.جميعي اإلشراف على إدارة املعرفة والتحلير الت 

 اء.حسب االقتضقليم املعين إدارة التقييمات املشرتكة بني الوكاالت وعلى نطاق املنظومة يف اإل 
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  إلدارة القائمة على النتائج.او  تقييم ل مهام تتعلق ما تقوم به مندعم فرق اإلدارة اإلقليمية والقطرية يف 

  وبدء تنفيذه. برانمج تنمية القدراتوضع دعم 

 للجنة الربانمج. اتإعداد تقارير عن تنفيذ خط  التقييم 

 ممثلو املنظمة واملسؤولون عن امليزانية

 .وضع خطة تقييم 

  لتقييم.معنية  اتصال جهة تعيني 

  تقرير التقييم ونشره.عن إعداد حتمر املسيولية النهائية 

 حتمر املسيولية عن متابعة توصيات التقييم مع أصحامل املصلحة املعنيني. 

 املعنية ابلتقييم على املستوى القطريتصال جهة اال

  التقييم.مساعدة مثر املنظمة/املسيول عن امليزانية يف وضع خطة 

 .إدارة التقييمات 

 .تيسي متابعة التقييمات واستخدامها من قبر مجيع أصحامل املصلحة املعنيني 

 .التنسيق مع املوظفني اإلقليمني املسيولني عن التقييم 

 جلنة املالية

 .تلقي تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ التقييمات الالمركزية 

  إىل نتائج التقييم.تقدمي التوجيهات إىل اإلدارة  الستناد 

 
 والرقابة اإلبالغ 4-2
 

تنفيذها عملية خط  التقييم و تقدمي تقارير عن ليف السييييييينة يُقرتح دعوة مجيع املمثلني اإلقليميني إىل جلنة التقييم مرة  -48
اإلدارة القائمة التقييم يف إدراج والتقدم احملرة يف اإلقليم التابعني له  لتقييم يف بلدان ذات الصيييييييلة ومجيع األنشيييييييطة 

ناقش تقريرًا ت سييييتاجتماع جلنة الربانمج الانعقاد أن يتم ذلك قبر وينبةي . ، وملناقشييية كر هذه املسيييائرعلى النتائج
 الالمركزيةعملية بشييييييييييييييأن تةطية ا مرحلًيا تنفيذ خط  تقييم املكاتب القطرية، وحتديثً التقييم عن مقدًما من مكتب 

 .عن جودة التقييمات الالمركزية اًل مستق اوتقريرً  طبيقها،تحالة و 
 

يف جمال عن مسيييولياهتم اجلديدة للمسيياءلة امليزانية املسيييولون عن /مثلو املنظمةخضييع على املسييتوى القطري، سيييو  -49
كما تنفيذ خطة التقييم القطرية.  حول من خالل نظام إدارة األداء. وسييييييييييقدمون تقارير إىل املمثر اإلقليمي التقييم 

التقييم يف اجتماعات اإلدارة مسيييألة سييينوي على املسيييتوى اإلقليمي كبند دائم بشيييأن بشيييكر قرتح مناقشييية التقييم تُ 
 .توىل مكتب التقييم قيادة اجللسة املخص صة ملسألة التقييماإلقليمية. وسي
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 ضمان اجلودة والتقدير الالحق  ا 4-3
 

راعاة وينبةي منجاح التقييمات الالمركزية. لا أسيياسيييً عاماًل ا و  رئيسيييً ميثر احلفاظ على جودة التقييم الالمركزي حتد ً  -50
 .لتقييماضمان اجلودة و لنظام وضع عند تلفة أربعة عناصر خم

 
 عايري للتقييمات الالمركزيةاملوضع 

 
تقييم إجراء تعديالت على معايي وسينبةي عايي للتقييمات الالمركزية. املمسيوالً عن وضع التقييم سيكون مكتب  -51

الالةم املتمثر شيييييرط التوافر ونظرًا إىل عدم . بعني االعتبار خصيييييوصييييييات التقييمات الالمركزيةالتقييم ألخذ مكتب 
متطلبات اسييييييتيفاء  اجيب عليهتفتقد إىل االسييييييتقاللية. ولكن التقييمات الالمركزية  ن ة، فالتنظيمي يةلسييييييتقالالايف 

 ذلك.يسي رسات جيدة لتامثة مو النزاهة 
 

 ضمان اجلودة
 

( مسيييوالً عن ضييمان جودة يف معظم احلاالت امليزانية )مثر املنظمة املسيييول عننه سيييكون مدير التقييم الذي يعي   -52
صياغة االختصاصات، واختيار فريق خارجي دون مشاركة مسبقة يف الربانمج أو توىل سيو عملية التقييم ومنتجاته. 

، للتعليق عليها أصيييييحامل املصيييييلحة املعنينيتعميمها على املسيييييودة، و اسيييييتعراض وتوجيه عملية التقييم، و املشيييييروع، 
خاصة مدير التقييم التقييم املسيولون عن ن و اإلقليميون وظفوجه املسيُ و د اإلدارة. التماا ر و  ،وتقدمي التقرير النهائي

 .ر النهائيةاالختصاصات وجودة التقاريجودة فريق التقييم و نزاهة بشأن 
 
 لجودة دير الالحق لتقال
 

 اتللتقييمات على أسيياا العينديرات جراء تقأنه مت إلتقييم رغم الحق لمنهجي دير تقأي ايل يف الوقت احلال يوجد  -53
تقييمات املنظمة مصيييييييييييييداقية تعزيز (. ول2017)منظمة األغذية والزراعة،  2017عام وظيفية التقييم لكجزء من تقييم 

، نجزةميع التقييمات املدير جلتقيتوىل إجراء سييييييحق. دير الالنظاماً للتقالتقيم املسييييييتمر، سيييييييضييييييع مكتب  هاوحتسييييييين
جلنة الربانمج.  لىدير عنتائج التقوجز لمعرض معايي معينة، و يف ضييييوء ، وقياسييييها سييييواءحد    علىاملركزية والالمركزية 

 .النزاهةأكرب من مستوى كيان خارجي لضمان   ىلإالتعاقد من الباطن من خالل  هذه الوظيفة إسنادسيتم و 
  

 العناصر اليت ستتاو ا سياسة املنظمة اجلديدة اخلاصة ابلتقييم
)التكامر والتآةر بني خمتلف أنواع التقييم )املواضيعية والربامج القطرية واملشاريع 
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 املوارد املالية -5
 

التقييم سيييييييييييييييظر على حاله. عدد وظائف موظفي مكتب ف. كبيةتكلفة إضييييييييييييييافية  ي ال ترتتب عن هذا االقرتاح أ -54
الذي سيتم و إدارهتا عملية الالمركزية و املشاريع تقييمات اخلاص بموير تالاريع مصدر ميزانيات تقييم املشتشكر وس

م التقييتقييمات الربامج القطرية املركزية اليت يقودها مكتب لكن حالًيا. و الشييييييييييييأن إىل املسيييييييييييييولني، كما هو حتويله 
تقييمات تموَّل سييو . سييتشييهد ة دة لمنظمةلاملكاتب القطرية تضييطلع با اليت  ةالربامج القطرياسييتعراضييات وكذلك 

متوياًل سييتلزم وقد تالتقييم من ميزانية مكتب سييواء حد    علىالربامج القطرية املركزية واسييتعراضييات الربامج الالمركزية 
ا أن يوفر مكتب  ات ال توجد قدر  ماموارد لتةطية تكلفة إدارة هذه التقييمات حيثيم التقيإضيييييييييييييافًيا. ويُقرتح أيضيييييييييييييً

 .املعين التقييم يف املكتب القطريللرصد و 
 

، مبا يف ذلك: االسيييييتشييييياريون ذخالل املرحلة األوىل من التنفيخاصييييية بعض تكاليف االسيييييتثمار، تعني حتمر سييييييو  -55
ملكاتب القطرية اليت لديها تقدم إىل الدعم فرق التقييم اإلقليمية وأنشيييييييييييييطة تنمية القدرات ومسيييييييييييييا ة متويلية أولية 

سيييييييييييمول تكاليف  هو الذي كتب التقييمملتقييم حسييييييييييامل أمانة الو للرصييييييييييد والتقييم. نعدمة قدرات ضييييييييييعيفة أو م
 .االستثمار هذه

 
يزانية توضييع مسييو خالهلا رصييد التكاليف. جري اليت سييي املرحلة التجريبيةيشييمر هنج تنفيذ مرحلي، مبا ع يعتزم اتبا و  -56

  .التنفيذع نطاق ييف حال توس لة وخطة متويرمفص  
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 اجلدول الزمين املؤقت -6
 

 واحدإقليم يف  رحلة جتريبيةمىل املكاتب اإلقليمية(، يُقرتح بدء ملكتب التقييم إيفاد موظفني اتبعني إعض تقييمات املشييييييياريع و على بالالمركزية تطبيق ) 2و 1ما يتعلق  لتدبيين  يف -57
 لمنظمةإىل املشيييياريع اجلارية لأخرى. و لنظر إىل احلاجة أقاليم ليشييييمر نطاقه  لتكييف النموذج وتوسيييييع ةالتجريبيتلك املرحلة خالل خلصيييية املسييييتالدروا تسييييتخدم سييييو . فحستتتب

  .األقاليم( يف مجيع 3. وسيستمر تنفيذ خطة تنمية القدرات )التدبي يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا املرحلة التجريبيةبدء ، يوصى بالكبي هاوعدد
 

توضيييع سيييو نوفمرب/ تشيييرين الثاين. يف  دورهتاجلنة الربانمج يف  علىاملسيييودة األوىل على أن تعرض شييياملة،  ستتياستتة تقييملوضيييع لعمر ابدء خالل هذه الفرتة سييييكون من الضيييروري و  -58
 .اإلقليمي ألفريقيا يف املكتبيف املرحلة التجريبية خلصة الدروا املست الستناد إىل لسياسة الصيةة النهائية ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ ر/مايو
2020 

 – متوة/يوليو
 /ديسمرب

كانون األول 
2021 

 منتصف
2021 

كانون /يناير
 – الثاين
 حزيران/يونيو

2021 

 – متوة/يوليو
كانون /ديسمرب
 2020األول 

 – أ ر/مايو
 متوة/يوليو

2020 

 نيسان/بريرأ
2020 

 شباط/فرباير
 آذار/مارا –

2020 

توسيع النموذج ليشمر املكتب 
املكتب و  اإلقليمي ألفريقيا

 ئاإلقليمي آلسيا واحملي  اهلاد
النصف   الستناد إىل استعراض

والدروا  2021األول من عام 
 املستخلصة منه

منوذج  استعراض
 الالمركزية

فريق تقييم إيفاد 
املكتب إىل  إقليمي

 اإلقليمي ألفريقيا

تنمية القدرات 
 األقاليمجلميع 

اخلطة التشةيلية لتطبيق 
الالمركزية  لتشاور مع 

املكاتب اإلقليمية ومكتب 
 دعم املكاتب امليدانية

مكتب االسرتاتيجية و 
 والتخطي  وإدارة املوارد 

مناقشة االقرتاح يف 
 جلنة الربانمج دورة

وضع الصيةة النهائية 
عرضها على للالقرتاح 

جلنة الربانمج، مبا 
يشمر التكلفة بطريقة 

 أكثر تفصيالً 

التشاور مع اإلدارة 
 العليا

 (2021هناية عام  – 2020ينبةي مواصلة تنمية القدرات. )يناير/كانون الثاين 



25 PC 128/6 

 

 املراجع
 

متاح ) .روما .PC 103/5 الوثيقة ميثاق ملكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة.. 2010 األغذية والزراعة.منظمة 
 (http://www.fao.org/3/k7774a/k7774a.pdf: أيًضا على

ا مت) .روما .PC 120/5 . تقييم وظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة. الوثيقة2016. منظمة األغذية والزراعة اح أيضييً
 (http://www.fao.org/3/a-mr742a.pdf: على

 Audit of the Project Cycle: Strategic Concerns Facing theأ.  2019 منظمتتتتة األغتتتتذيتتتتة والزراعتتتتة.

Formulation and Management of Projects.وثيقة داخلية. روما . 

متاح أيًضا ). روما. Evaluation of FAO’s Strategic Results Frameworkأ.  2019 منظمة األغذية والزراعة.
 (/en.pdf6453en/ca6453ca/3http://www.fao.org: على
 حتلير وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدة. جنيف، سويسرا. . 2014 .لألمم املتحدة ةالتفتيش املشرتك وحدة

dds-https://documents-: )متاح أيًضا على

nElement.pdf?Ope1504147pdf/G/47/041/15ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G) 
، United Nations System Wide Evaluation Policy Draft. 2019 .فريق األمم املتحتتتتدة املعين ابلتقييم

 .. وثيقة داخلية.  ريس2019 أيلول/سبتمرب

http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/041/47/pdf/G1504147.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/041/47/pdf/G1504147.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/041/47/pdf/G1504147.pdf?OpenElement

