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 موجز

   األمم  وكاالتتعرض هذه الوثيقة موجزًا عن املعلومات الرئيسييييييييية بشييييييييأن رتكال التقييم املشييييييييرت  للتعاون ب
 اليت توجد مقارها يف روما، وهنجه ومنهجيته وإدارته وحوكمته. املتحدة

 
 

 البرنامجالتوجيهات المطلوبة من لجنة 

   الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسًبا من توجيهات مضمون استعراضمدعوة إىل  الربرتامججلنة  إن. 

 
 مسودة المشورة

 
 اللجنة: إن  

  للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما؛رح بت بالتقييم المشترك 

   وشججججججججججج عت علد إجرات تحديا منت مع والعمة مل األجهزة الرئاسججججججججججية لمن مة األ  ية والزراعة  وا
 .عملية التقييم
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 معلومات أساسية -اًل أو  

 
والصييييييييييييييندول الدوا للتنمية الزراعية  )املنظمة( لألمم املتحدةري مكاتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة تُ  -1

يف إطار  1ملتحدة اليت توجد مقارها يف روماوبررتامج األغذية العاملي تقييًما مسييييييييييتقاًل مشييييييييييرتًكا للتعاون ب  وكاالت األمم ا
والصندول الدوا  2والزراعةة لكل من منظمة األغذية ئاسي. وكارتت األجهزة الر 2021-2020للفرتة  ةبرامج عملها املعتمد

 طلبت إجراء هذا التقييم. اجلهة اليت 3للتنمية الزراعية
 

 إ ار التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما -ثانًيا
 
وثيقة مشييرتكة بعنوان لالتعاون ب   2016أصييدرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف رتوربمربت تشييرين ال اين  -2

من أهدا   2ل، تضيييييييييع ر ية مشيييييييييرتكة للهد  2030وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما: تنفيذ خكة عام 
ج املسييييييتدامة والتحو ن يف املناطق الريفية باتباع هنُُ  الزراعةالتنمية املسييييييتدامة، للقضيييييياء على اجلوع وسييييييوء الت ذية وتشييييييجيع 

 :عن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أربع ركائز للتعاون هي 2016دت الوثيقة املشرتكة الصادرة يف عام وحد   شاملة.
 

 ا على املستوي  القكري واإلقليمي؛العمل معً  (1)
 التعاون على املستوى العاملي؛و  (2)
 ؛املواضيعيةالتعاون بشأن املعار  و  (3)
 .اخلدمات املشرتكة ب  املنظماتو  (4)

اسييييييييييييييتناًدا إىل هذه الركائز، وق عت الوكاالت ال الر اليت توجد مقارها يف روما مذكرة تفاهم و ، 2018ويف يورتيوت حزيران 
 .ثالثية ملدة مخس سنوات حتدد األهدا  واملبادئ وجماالت التعاون املتفق عليها

  

                                                      
 .2019رتوربمربتتشيييييييييييييييرين ال يييياين  21-18اجمللس التنفيييييذي يف دورتييييه العييييادييييية ال ييييارتييييية. . لإلدارة. خكيييية الربرتييييامج 2019بررتييييامج األغييييذييييية العيييياملي،   1
 A/1-WFP/EB.2019/5 //download/0000108784-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP. 
، رومييييا 2019ديسيييييييييييييييمربت كييييارتون األون  6-2بعييييد املييييائيييية،  والسيييييييييييييييتون ال ييييال ييييةالييييدورة  .. تقرير جملس املنظميييية2019منظميييية األغييييذييييية والزراعيييية.   2

ar.pdf990ar/nb990nb/3hhttp://www.fao.org/. 
املنظمة أن تقوم جنًبا إىل جنب مع بررتامج األغذية العاملي والصيندول الدوا للتنمية الزراعية بتورب  تقييم أوا بشيأن جدوى دمج  لمن اجمللس طلبو   3

 الزراعيية الوظيائف اإلداريية، واييادة التعياون يف بعا وظيائف الرقيابية، على أن يعرض على جملس املنظمية واجمليالس التنفييذيية للصييييييييييييييينيدول اليدوا للتنميية
اليدورة ال يال ة . املنظمية جملستقرير  .2019. منظمية األغيذيية والزراعية. ل2020وبررتيامج األغيذيية العياملي للنظر ربييه يف دورازيا املزمع عقيدهيا يف هنيايية عيام 

 .http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf .روما .)ج( 9 ، الفقرة2019ديسمربت كارتون األون  6-2والستون بعد املائة، 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108784/download/
http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb990ar/nb990ar.pdf
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 نطاق التقييم -ثالثًا
 
ا وكيياالت سييييييييييييييي كي التقييم التعيياون ب  وكييالت  اثنت  أو ثالر  -3 من ب  تلييا اليت توجييد مقييارهييا يف رومييا، وربقيً

(. وسيييييينصيييييب  الرتكيز الرئيسيييييي على التعاون على املسيييييتوى 2018) التعاون ومذكرة التفاهمللركائز األربع احملددة يف إطار 
ة السك ان وسبل عيشهم، ويساهم بشكل مباشر يف حتقيق أهدا  القكري حيث يؤثر التعاون يف هناية املكا  على حيا

 وال يستبعد هذا الرتكيز الركائز األخرى للتعاون ب  الوكاالت اليت توجد مقارها  .2030التنمية املستدامة وتنفيذ خكة عام 
 يف روما.

 
 نهج التقييم ومنهجيته -رابًعا

 
املتحدة املعين بالتقييم، وسييييعتمد هنًجا صيييارًما لضيييمان جودة التقييم سييييمت ل التقييم لقواعد ومعاي  ربريق األمم  –4

 :ومصداقيته. وسيعاجل التقييم املشرت  أربعة أسئلة رئيسية تتمحور حون اجملاالت التالية
 

 اجلدوى؛ (1)
 النتائج؛و  (2)
 ؛عو قاتالعوامل التمكينية واملو  (3)
 .القيمة املضاربة للتعاونو  (4)

كبق تعاريف املعاي  املنق حة اليت يسيييييو  عواالتسججججاق واليعالية والةياتة واالسججججتدامةالجدوى وسييييييسيييييتمدم التقييم معاي  
  4.اإلمنائية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اتوضعتها جلنة املساعد

 
 فريق التقييم -خامًسا

 
التقييم وضيمان اسيتقاللية التقييم سيتقوم شيركة تقييم مسيتقلة يتم تعيينها عن طريق عملية تناربسيية بتشيكيل ربريق  -5

وسيشر  ربريق إلدارة التقييم يتألف من كبار موظفي التقييم من الوكاالت ال الر اليت توجد مقارها يف روما،  .ومصداقيته
 .العملية وسيقدمون التوجيهات ويضمنون جودة ما سيصدر عنه من رتتائجعلى عملية التقييم و 

  

                                                      
 Better criteria for better. 2019نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصييييييييييييادي ملشييييييييييييبكة تقييم التنمية التابعة للجنة املسيييييييييييياعدة اإلمنائية التابعة   4

-evaluation-http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised d Evaluation Criteria and Principles for Use.evaluation: Revise

.pdf2019-dec-criteria. 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
http://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf
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 احتوائهاالمخا ر واستراتيجيات  -سادًسا
 
. وللتصيييييدي هلذا 2021ديسيييييمربتكارتون األون  31 التقييم حبلون إمتاميهدد أكرب خكر  19-مت ل جائحة كوربيد -6

اخلكر، سيتم عقد جلسات إحاطة ومقابالت ومجع البيارتات الرئيسية عن بُعد يف حان كارتت القيود املفروضة على السفر 
 .ال تزان قائمة

 
اختصاصات التقييم املشرت  للتعاون ب  وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف وميكن االطالع على كامل  -7

 .http://www.fao.org/3/cb0740en/cb0740en.pdf: روما على الرابط التاا

http://www.fao.org/3/cb0740en/cb0740en.pdf
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 : الجدو  الزمني للتقييم 1الجدو  

 

 التوقيت النشاط المرحلة
وضييييع االختصيييياصييييات يف صييييي تها النهائية وعرضييييها على  التحضير

 األجهزة الرئاسية
 2020حزيران يورتيوت -مارستآذار 

 2020متوا يوليوت التعاقد مع شركة التقييم 
سيييييييييبتمربتأيلون  -أغسيييييييييكستآ   إحاطة ربريق التقييم البداية

2020 
 2020رتوربمربتتشرين ال اين  إىل ربريق إدارة التقييم األواإرسان مشروع التقرير  
 - 2020ديسييييييييييييييمربتكارتون األون  عليه إلبداء التعليقات األواعرض مشروع التقرير  

 2021ينايرتكارتون ال اين 
إرسيييييييان النسيييييييمة النهائية من التقرير األوا إىل أصيييييييحا   

 مقارها يف رومااملصلحة يف الوكاالت اليت توجد 
 2021شباط ربربايرت

بيججججججانججججججات ورفل  جمل ال
 التقرير

مييييييارست آذار  -شييييييييييييييبيييييياط ربربايرت مجع البيارتات واستعراضهاو العمل امليداين 
2021 

 2021أبريلت رتيسان  إرسان مشروع التقرير إىل ربريق إدارة التقييم 
أغسيييييييييييكست آ   -رتيسيييييييييييانأبريلت عليه إلبداء التعليقات التقييم تقريرعرض مشروع  

2021 
 2021سبتمربت أيلون  عرض تقرير التقييم النهائي على األجهزة الرئاسية 

مع جلنة التقييم يف الصندول الدوا للتنمية التقرير مناقشة  نشر التقرير والمتابعة
 الزراعية

 2021أكتوبرتتشرين األون 

عرض تقرير التقييم النهييائي بعييد املنيياقشييييييييييييييية على األجهزة  
 الرئاسية

 -رتيييييوربيييييميييييربتتشيييييييييييييييييييريييييين الييييي ييييييياين 
 2021ديسمربتكارتون األون 


