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ويرجى من السادة . جل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أ د حمدود من هذه الوثيقةطبع عد
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org: على العنوان التالي
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 الربنامج جلنة

 ئةاامل العاشرة بعد الدورة

 2102 أيار /مايو 11-7 ،روما

 التقييممدير  تعيني

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج

 
جيب فإنه ، 3151آب /أغسطس 15يف تنتهي والية املدير احلالي ملكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة  نظرا إىل أن

ترشيح اثنني منن أعضنائها   مدعوة إىل جلنة الربنامج فإن وفقا مليثاق مكتب التقييم، و .ني املديرعملية تعيالشروع يف اآلن 

طلوبنة  املهؤهتات املن وبيان  مدير التقييموظيفة اختصاصات  وحتديثاستعراض حسب االقتضاء، ، توىلييف الفريق الذي س

 .هلا

 

 معلومات أساسية

 

 يف( اخلاصنة )اخلامسنة والنثتاثني    تهدوريت اعتمدها املهؤمتر يف نظمة الاستجابة خلطة العمل الفورية لتجديد امل-  5

الصادرة عن جلنة الربنامج توصية وعقب ال. ملكتب التقييم اربنامج ميثاقال، استعرضت جلنة 3118تشرين الثاني /نوفمرب

على ميثناق   3151 أيار/مايوعقودة يف وافق اجمللس يف دورته التاسعة والثتاثني بعد املائة امل، تها الثالثة بعد املائةدوريف 

 .1مكتب التقييم

                                                      
 REP CL http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k7553a.pdf/139 الوثيقة من 32 فقرةال  1

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k7553a.pdf
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 كنانون األو  /ديسنمرب  – تشنرين الثناني  /ننوفمرب قر اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة املعقنودة يف  وأ-  3

 2دورتهنا  الصنادرة عنن جلننة الربننامج يف    توصنية  العيني مدير التقييم، بعد ت ةمبّدتعلق على امليثاق فيما ي تعديتا 3155

 .5 امللحقيف ( من النصوص األساسية حاءاجلزء )ويرد ميثاق مكتب التقييم  .(اخلاصة)السابعة بعد املائة 

 

جينب اآلن  فإنه ، 3151آب /أغسطس 15يف تنتهي والية املدير احلالي ملكتب التقييم يف املنظمة ونظرا إىل أن -  1

 .هوتوظيف إىل تعيني مدير جديدتفضي خريطة طريق رفيعة املستوى  3 امللحقوترد يف . عملية تعيني املديرالشروع يف 

 
 اإلجراءات املقرتحة

 

منن النصنوص    حناء اجلنزء  ) التقينيم منن ميثناق مكتنب     23وتأتي عملية تعيني مدير التقييم النواردة يف الفقنرة   -  2

 :على النحو التالي( األساسية
 

وسيقوم فريق خرباء يضم ممثلني عن . ر التقييموتطبق إجراءات املنافسة للتعيني يف وظيفة مدي  -23

املدير العام وجلنة الربنامج، وكذلك أخصائيني يف التقييم من وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، 

واستنادا إىل هذا االستعراض يتم إعداد . باستعراض اختصاصات الوظيفة وبيان املهؤهتات املطلوبة هلا

على نطاق واسع، وإعداد قائمة باملرشحني املهؤهلني إلجراء مقابتات  إعتان عن الوظيفة الشاغرة ونشره

ويقوم الفريق باستعراض ههؤالء املرشحني ويتقدم بتوصية نهائية بشأن املرشح املناسب حتى يعينه . معهم

 .املدير العام

 

فريق االستعراض  يفترشيح اثنني من أعضائها مدعوة إىل جلنة الربنامج فإن وفقا مليثاق مكتب التقييم، و  - 1

يف جما   بأخصائينيلمدير العام، ولمثلني اثنني شكيل الفريق مبتيستكمل وبعد ذلك . الختيار مدير مكتب التقييم

 .من وكاالت األمم املتحدة األخرىاثنني  التقييم

 

مدير  حسب االقتضاء، اختصاصات وظيفة، وحتديثيف استعراض ملهمة األوىل لفريق االستعراض تمثل اوست-  6

 .من هذه الوثيقة 1 امللحقوترد االختصاصات احلالية يف  .املطلوبة هلاهؤهتات املوبيان  التقييم
  

                                                      
CL 143 -/PC_107OMM_CROGR/PBODIES/UPLOAD_USER/FILEADMIN/ORG.FAO.WWW://HTTP/ 5 الوثيقة من 52-55 الفقرتني  2

PDF/MB153A_CL_143_5_04.DOCUMENTS 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_107-documents/MB153A_CL_143_5_04.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_107-documents/MB153A_CL_143_5_04.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_107-documents/MB153A_CL_143_5_04.pdf
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 0املرفق 

 (K 8024) حاء/ 5 ميثاق ملكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة

 

من تقرير الدورة  32فقرة انظر ال)درج يف هذا اجلزء وفقا لقرار اجمللس يف دورته التاسعة والثتاثني بعد املائة أ-   1

  (.التاسعة والثتاثني للمجلس

 

معايري للتقييم "بعنوان  هذا االقتباس مأخوذ من الوثيقة اليت أعدتها جمموعة التقييم يف منظومة األمم املتحدة-  3

  .، وقد مت تطويع هذا االقتباس ليتائم املنظمة"3111 يف منظومة األمم املتحدة

 

هي شبكة مهنية تضم الوحدات املسهؤولة عن   http://www.uneval.org  األمم املتددة جمموعة التقييم يف-  1

وتضم  .التقييم يف منظومة األمم املتحدة، مبا فيها الوكاالت املتخصصة، والصناديق، والربامج، واملنظمات املنتسبة

 الدعوةإىل نتها يف منظومة األمم املتحدة ووهي تسعى إىل تعزيز وظيفة التقييم وفعاليتها ومكا. عضوًا 21اجملموعة اآلن 

منتدى لألعضاء لكى يتقامسوا فيه اخلربات  تتيحوهي . إىل أهمية التقييم يف عمليات التعلم واختاذ القرارات واملساءلة

  .واملعلومات، ويناقشوا آخر قضايا التقييم، ويشجعوا تنسيق وتبسيط طرق إعداد التقارير

 

 نظمة األغذية والزراعةالتقييم يف م   - أواًل

 

التقييم أحد  وظيفةومتثل  .هالكفالة فعالية عملية التقييم في 5968يف عام يف املنظمة ُأنشئت دائرة التقييم -  5

 .أجزاء نظام الرقابة يف املنظمة الذي يشمل املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق

 

وهو يوفر للبلدان األعضاء فهمًا عميقًا وأساسًا موضوعيًا  .ان األعضاء واملدير العامويوفر التقييم مساءلة البلد-  3

ويسهم التقييم أيضًا يف التعلم داخل املنظمة ويف احللقة القوية . لقراراتها يف األجهزة الرئاسية ولتعاونها يف برامج املنظمة

أساسًا سليمًا إلدخا  حتسينات على برامج املنظمة من حيث ويوّفر التقييم . للتغذية املرتدة من أجل الدروس املستفادة

وتشارك املنظمة أيضًا يف مبادرات التقييم على نطاق . أهميتها بالنسبة للبلدان، وتعريف األهداف، وتصميمها وتنفيذها

 .وهكذا ُيسهم التقييم يف تقدير فعالية التنمية من جانب منظومة األمم املتحدة. املنظومة

 

وكذلك ( االشرتاكات املقررة اإللزامية)ع للتقييم مجيع أعما  املنظمة املموّ لة من ميزانيتها العادية ضختو-  1

وحتدد البلدان األعضاء سياسات التقييم يف األجهزة  .األعما  املموّ لة من مساهمات طوعية من موارد خارج امليزانية

 .الرئاسية
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فهو يوفر املساءلة عن النتائج، وخاصة عن  .النتائج املستند إىلاإلدارة  ويعترب التقييم جزءًا ال يتجزأ من نظام-  2

وهو يفيد يف صياغة الربامج، وحتديد األولويات، والرتتيبات اخلاصة بتحقيق الفعالية . هخمرجات عمل املنظمة وتأثريات

 .املهؤسسية القصوى

 

 ًغرض التقييم ومبادئه   - ثانيًا

 

 تعريف التقييم-  ألف

 

تقدير ألي نشاط، أو مشروع، أو برنامج، أو اسرتاتيجية، أو سياسة، أو موضوع، أو قطاع، أو "قييم هو الت-  1

املتوقعة وتلك اليت حتققت، ويفحص سلسلة  اإلجنازاتوهو يركز على . "وغريهمجما  عمليات، أو أداء مهؤسسي، 

ويسعى  .ما مل يتحقق منها وأق من إجنازات النتائج والعمليات والعوامل احمليطة واملسببات، من أجل معرفة ما حتق

وينبغي . التقييم إىل معرفة أهمية تدختات ومساهمات منظمات األمم املتحدة، وتأثريها وكفاءتها وفعاليتها واستدامتها

ألي تقييم أن يوفر معلومات تستند إىل وقائع، وتكون موثوقا بها ومفيدة وميكن إدراج نتائجها وتوصياتها والدروس 

 ."ستفادة منها يف الوقت املناسب يف عمليات صنع القرار يف منظمات األمم املتحدة ويف الدو  األعضاءامل

 

 مبادئ التقييم- اء ب

 

فهي تلتزم باملعايري واملواصفات . تسعى املنظمة إىل الوصو  إىل أعلى مستوى دولي يف ممارستها لعمليات التقييم-  6

ومتثل هذه املعايري واملواصفات القاعدة األساسية اليت ميكن أن تقيس بها . ألمم املتحدةاليت وضعتها جمموعة التقييم يف ا

مجيع منظمات وبرامج منظومة األمم املتحدة أداءها، وتهدف إىل تعزيز وحتسني جودة عمليات التقييم يف منظومنة األمنم   

 .املتحدة بأسرها، وإكسابها الطابع املهين

 

االستقتالية، واحليادية، واملوثوقية، والشفافية، : يقوم عليها التقييم يف املنظمة هي واملبادئ األولية اليت-  7

 .واجلدوى، وكلها مبادئ يرتبط كل منها باآلخر

 

السياسات، واإلطار املهؤسسي، وإدارة : جيب محاية االستقتالية طوا  مراحل عملية التقييم :االستقاللية-  8

و جيب أن تكون وظيفة التقييم يف املنظمة بعيدة عن اإلدارة اليت تقوم . التقييم ومتابعتهاوظيفة التقييم، والقيام بعمليات 

وبهذه الطريقة، تظل منفصلة عن . بتقييمها، وأن يكون هلا خط مباشر لرفع تقارير إىل األجهزة الرئاسية واملدير العام

و جيب أن تكون متحررة من النفوذ الزائد . قييمهاأولئك املسهؤولني عن تصميم وتنفيذ السياسات والعمليات اليت جيري ت

. لإلدارة بتحكمها املستقل يف املوارد املالية والبشرية املخصصة للتقييم، مبا يف ذلك التقدير املستقل ألداء موظفي التقييم

 .كما جيب أن تكون حرة يف تصميم عمليات التقييم والقيام بها طبقًا ملعايري اجلودة املهنية
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ومعنى هذا أن يظهر القائمون على التقييم روحًا . جيب أن تتخلص عمليات التقييم من أي حتيز: ياديةاحل-  9

واالستقتالية واجلودة يف تصميم عمليات التقييم هما من . مهنية واستقامة شخصية، مع تتايف أي تضارب يف املصاحل

تعطي قيمة للمداختات اليت يساهم بها أصحاب و جيب لعمليات التقييم أن . الشروط األساسية اإلضافية للحيادية

ونظرًا ألنه ال يوجد إنسان . الشأن الرئيسيون، مظهرة درجة من التفهم، مع احتفاظها يف الوقت نفسه بالصتابة الفكرية

 .حمايد متامًا، فإنه يتعني على فرق التقييم أن توازن بني وجهات النظر واخللفيات املختلفة

 

لب عمليات التقييم عمتًا ينطوي على درجة كبرية من املوثوقية، سواء من جانب األجهزة تتط: املوثوقية-  51

فإىل جانب احليادية واالستقتالية، تتطلب . الرئاسية أو من جانب املديرين الذين ينبغي أن يتخذوا القرارات وينفذوها

ا  الذي خيضع للتقييم وسياق هذا اجملا ، موثوقية التقييم أيضًا من العاملني فيه إثبات كفاءتهم التقنية يف اجمل

 .كما أّن االستعراضات املستقلة النظرية لتقارير التقييم تعزز موثوقيتهم. باإلضافة إىل الكفاءة الواضحة يف ميدان التقييم

 

عمليات وعمليات التقييم هي نتيجة ل. تدخل تقارير التقييم واستجابة اإلدارة هلا ضمن اجملا  العام :الشفافية-  55

تشاورية، يقوم ختاهلا املسهؤولون عن التقييم بإجراء حوار إىل أقصى حد ممكن مع أصحاب الشأن طوا  مراحل عملية 

 .التقييم

 

وستكون التقييمات أكثر . جيب أن متثل اجلدوى دائما االعتبار األو  عند اختيار موضوع للتقييم :اجلدوى - 53

أو إدارة املنظمة، خاصة عندما ُيتوقع /لرئيسية بالنسبة لألجهزة الرئاسية وجدوى عندما تتصدى جملاالت االهتمام ا

وينبغي حتديد وقت التقييم ليتائم عملية . ظهور مشاكل، أو عندما تتغري األولويات، أو إذا كانت هناك فرص جديدة

 .اختاذ القرارات من جانب اإلدارة

 

 ةأنواع التقييم يف منظمة األغذية والزراع   - ثالثًا

 

تتبنى منظمة األغذية والزراعة سياسة مفادها أن مجيع األعما  اليت تقوم بها ختضع للتقييم، بغض النظر عن  - 51

 .مصدر األموا ، من ختا  أربعة أنواع من التقييم

 

 وتركز. ، وهي التقييمات اليت يقررها اجمللس بناًء على مشورة جلنة الربنامجالتقييمات لألجهزة الرئاسية-  52

هذه التقييمات على العناصر الرئيسية يف النظام الرتاتيب القائم على النتائج، مبا يف ذلك األهداف االسرتاتيجية 

والوظيفية، وجماالت الرتكيز املهؤثرة، والنتائج التنظيمية، والوظائف الرئيسية وتشمل التقييمات أيضًا دراسات 

وتضم التقييمات الرئيسية مجيع جوانب العمل يف اجملا  الذي . يةمواضيعية وبرناجمية واتفاقات للشراكة االسرتاتيج

وحيدد . تغطيه بغض النظر عن مصدر التمويل، وتتناو  العمل يف املقر الرئيسي وعلى املستويني اإلقليمي والقطري أيضًا

جلنة الربنامج؛  طلبات حمددة من: ومن معايري اختيار التقييمات. سنوات 2برنامج التقييم يف خطة متجددة مدتها 
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وطلبات للتقييم يقدمها املدير العام؛ واحلاجة إىل إجياد تغطية متوازنة السرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها ختا  األجل 

 .املتوسط

 

، وهي التقييمات اليت تفحص بصورة شاملة مجيع أعما  املنظمة على املستوى القطري، التقييمات القطرية - 51

وتقدم التقارير اليت جتمع . لتقين، وكيفية استخدام العمل املعياري وطريقة عمل املكاتب القطريةمبا يف ذلك التعاون ا

 .نتائج التقييم يف مجيع أحناء البلد لكي تنظر فيها األجهزة الرئاسية

 

هذه وتستخدم نتائج . تقييمات الربامج واملشاريع الفردية، واملموَّلة عادة من موارد خارجة عن امليزانية - 56

التقييمات بصورة مباشرة من جانب أصحاب الشأن، مبن فيهم املديرون واملمولون وغريهم من املعنيني مباشرة، وذلك 

 .على املستوى القطري يف كثري من األحيان

 

 نطاق التقييم ومنهجياته   - رابعًا

 

. تكفل اتساق هذه العملياتالتقييم يف املنظمة تنظمه خطوط توجيهية توجه عمليات التقييم ومنهجياته و - 57

 :والعناصر الرئيسية هي

 

ُيعد مكتب التقييم ورقة خاصة بالنهج لكل تقييم رئيسي، بالتشاور مع : حتديد نطاق التقييم واختصاصاته - 58

الوحدات األوثق ارتباطًا بتنفيذ االسرتاتيجية أو الربنامج، وأصحاب الشأن اآلخرين، مبن فيهم، حسب االقتضاء، 

 .احلكومات الوطنية وممثلو اجلهات املاحنة ممثلو

 

تتبع مجيع التقييمات املعايري اليت وضعتها جمموعة التقييم يف األمم املتحدة وتقدر األهمية، : نطاق التقييم - 59

  .والفعالية، والكفاءة، واالستدامة، والتأثري

 

 :ويتضمن التقييم فحص ما يلي - 31
 

 الدولي؛ علويات البلدان األعضاء واجملتماألهمية بالنسبة الحتياجات وأو 

     واخلصننائص الوظيفيننة ووضننوا األهننداف، واالسننرتاتيجية، والتصننميم، وخطننة التنفيننذ لتلبيننة تلننك

 االحتياجات واألولويات؛

 ومواطن القوة والضعف املهؤسسية؛ 

 والتغريات يف البيئة اخلارجية اليت تعمل فيها املنظمة؛ 

 ؛(الكفاءة)ًا باملوارد املسخرة لتاضطتاع بالعمل ونوعية النواتج وكمياتها، قياس 

  ؛(الفعالية)والنواتج املرتتبة على األنشطة واملخرجات قياسًا باملوارد املسخرة لتاضطتاع بالعمل 
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            والتأثريات واستدامتها من حينث الفوائند النيت تعنود علنى أجينا  احلاضنر واملسنتقبل بالنسنبة لألمنن

 جتماعي واالقتصادي، واملساواة بني اجلنسني، والبيئة، وغري ذلك؛الغذائي، والتغذية، والرفاه اال

 وامليزة النسبية للمنظمة لتلبية االحتياجات ذات األولوية. 

 

تصمم الطرق واألدوات املستخدمة حسب كل تقييم على حدة لتجيب على أسئلة حمددة : منهجية التقييم-  35

وجترى التقييمات . أصحاب الشأن أداة رئيسية جلمع األدلة واعتمادهاويعد تداو  املعلومات مع . خاصة بهذا التقييم

باستخدام نهج تشاركي، والتماس اآلراء وتقامسها مع أصحاب الشأن يف مراحل زمنية خمتلفة، وهذا أمر مهم للتعلم 

اعات الرتكيز، والقوائم وتشمل األدوات املستخدمة بصورة أكثر تكرارًا املقابتات شبه املنظمة، ومج. وقبو  نتائج التقييم

 .، والدراسات املكتبية، واملتاحظات املباشرة من ختا  الزيارات امليدانية واالستقصاءاتةاحلصرّي

 

وجترى . وتسعى التقييمات إىل حتديد وقياس التغريات الطويلة األجل اليت حتدث عن طريق التدختات-  33

رية والتقييمات الرئيسية األخرى، يف جماالت تقوم فيها املنظمة حبجم املنفصلة بالنسبة للتقييمات القط تقييمات التأثري

أو  ويف احلاالت اليت يتعذر فيها تقييم التأثري أو فعالية التكلفة، جيوز استخدام تقديرات املستفيدين. كبري من العمل

والغرض من ذلك هو . دفنياالستفسارات امليدانية جلمع املعلومات الرئيسية من السكان املسته ناألشكا  األخرى م

 .تقرير ما إذا كانت املنظمة قد ساهمت يف إحداث التغيري والتأثري يف سلسلة من املسببات ذات املغزى

 

وتتكون أفرقة التقييم أساسًا من خرباء استشاريني . يتوىل مكتب التقييم إدارة التقييمات: فريق التقييم-  31

ويتناسب حجم . ساء أفرقة التقييم كلما أمكن بشأن تشكيل بقية الفريقوجيري التشاور مع رؤ. خارجيني مستقلني

 .خرباء استشاريني رئيسيني 2و 1األفرقة مع نطاق التقييم وصعوبته، والعدد املعتاد هو ما بني 

 

يعد فريق التقييم املسهؤو  األو  عن نتائجه وتوصياته، رهنًا بضمان اجلودة من جانب مكتب : تقرير التقييم-  32

ويكفل املكتب االلتزام باالختصاصات ومعايري اجلودة املعرتف بها، والتوقيت، ويقدم معلومات ودعما منهجيا . التقييم

 .للتقييم

 

 آليات ملتابعة التقييم   - خامسًا

 

يتاء االعتبار الكامل لتقارير التقييم والعمل إلوضع نظام فعا  للتقييم، جيب أن تكون هناك آليات لضمان -  31

ويتم هذا يف املنظمة عن طريق استجابات اإلدارة  لكل تقييم يتم االضطتاع به وعن طريق تقارير . التوصيات املتفق عليهاب

 .املتابعة بشأن تنفيذ استجابات اإلدارة

 

حيصل كل تقييم على استجابة من اإلدارة، مبا يف ذلك رأي اإلدارة الشامل يف التقييم، : استجابة اإلدارة-  36

ويتأكد مكتب التقييم من أّن االستجابات . عليقات على كل توصية، وخطة تشغيلية لتنفيذ التوصيات املتفق عليهاوالت
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املديرين )تستويف معايري الشمو  والوضوا املطلوبة، ولكن املسهؤولية عن مضمون االستجابة تقع على املدير املعين 

 (.املعنيني

 

املتفق عليها، وحيدد إذا اقتضى األمر أي جتاوز بني  بعة االلتزام بالتوصياتيضمن تقرير املتا: تقرير املتابعة-  37

ويتم إعداد تقرير املتابعة بواسطة الوحدة . اإلجراءات اليت تقررت يف استجابة اإلدارة واإلجراءات اليت ُنفذت بالفعل

 .التنظيمية املسهؤولة عن استجابة اإلدارة، ويتأكد مكتب التقييم من أنها تستويف املعايري املطلوبة

 

وبالنسبة للتقارير اليت تعرض على األجهزة الرئاسية، تنظر جلنة الربنامج أيضًا يف استجابات اإلدارة وتقارير -  38

 .املتابعة

 

وتتاا مجيع تقارير التقييم، واستجابات اإلدارة وتقارير املتابعة جلميع األعضاء وتنشر على املوقع الشبكي -  39

إىل تقارير التقييم  ءة وحلقات العمل لتوجيه اهتمام البلدان األعضاشاورّيّتجلماعات الوتستخدم ا. للتقييم اخلاص باملنظمة

 .الرئيسية

 

 ضمان اجلودة   - سادسًا

 

وضعت آليات لضمان أن تليب وظيفة التقييم يف املنظمة احتياجات األعضاء وتتوافق مننننع معايري ومواصفات -  11

استعراض لتقاريننننر التقييننننننم الرئيسينننة من جانب ( أ: )مل هننننذه التدابريوتش. جمموعة التقييم يف األمم املتحدة

واستعراض كل سنتني من جانب جمموعة صغرية من النظراء املستقلني لتوافق عمل التقييم مع أفضل ( ب) النظراء؛

 .وإجراء تقييم مستقل لوظيفة التقييم كل ست سنوات( ج)املمارسات واملعايري؛ 

 

وسيهؤدى االستعراض الذي جيرى كل سنتني، والتقييم املستقل لوظيفة التقييم إىل إعداد تقرير للمدير العام -  15

 .وللمجلس، إىل جانب توصيات جلنة الربنامج

 

 الرتتيبات املؤسسية   - سابعًا

 

ها يف املساءلة، يف تكفل الرتتيبات املهؤسسية للتقييم استقتالية وظيفة التقييم، حتى تستطيع أن تقوم بدور-  13

 .الوقت الذي تضمن فيه استخدام نتائج التقييم مبعرفة األجهزة الرئاسية واإلدارة
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 مكتب التقييم-  ألف

 

ويقع . مكتب التقييم هو اجلهة املسهؤولة عن كفالة ستامة التقييم يف املنظمة، وفعاليته، وجودته، واستقتاليته-  11

 .ويرفع تقاريره إىل املدير العام وإىل اجمللس عن طريق جلنة الربنامج املكتب ضمن هيكل أمانة املنظمة،

 

وهنو  (. النداخلي )ويتلقى املكتب توجيهات من اجمللس وجلنة الربنامج التابعة له، ويتشاور مع جلنة التقينيم  -  12

ختينار منن يقومنون بنالتقييم     ، مبا يف ذلك ا(عدا عمليات التقييم الذاتي)املسهؤو  الوحيد عن إجراء كافة عمليات التقييم 

وباإلضنافة إىل مسنهؤولياته عنن    . ويعد املكتب بالتالي مستقتًا من الناحية التنفيذية داخل املنظمنة . وحتديد االختصاصات

 :إجراء التقييم، فإنه يقوم أيضًا مبا يلي
 

ردية وإبتاغ الندروس  تيسري املعلومات املسرتجعة من عمليات التقييم من ختا  متابعة عمليات التقييم الف (أ)

 املستفادة من أجل تطبيقها العام على نطاق أوسع؛

وضمان إعداد تقارير يف حينه عن تنفيذ توصيات التقييم اليت وافقت عليهنا األجهنزة الرئاسنية واإلدارة     (ب)

 وأصحاب الشأن اآلخرون املعنيون؛

 والربجمة وإعداد امليزانية؛والقيام بدور استشاري مهؤسسي يف اإلدارة القائمة على النتائج  (ج)

واملساهمة يف النهوض بعمليات التقييم داخل األمم املتحندة منن خنتا  املشناركة اإلجيابينة يف جمموعنة        (د)

 التقييم يف األمم املتحدة؛

واملساهمة يف تقييم مدى فعالية منظومة األمم املتحدة وغريها من الشركاء فيما يتعلق مبجناالت ختصنص    (هن)

 ن طريق عمليات التقييم املشرتكة؛املنظمة ع

 وتنسيق برنامج عمله مع منظومة األمم املتحدة، مع مراعاة عمل وحدة التفتيش املشرتكة؛ (و)

 .والتعليق، عند احلديث عن تدريب املوظفني، على احتياجات شعبة إدارة املوارد البشرية إىل التدريب (ز)

 

 دور األجهزة الرئاسية يف التقييم- ء با

 

وهو يتوىل اإلشراف على . اجمللس هو اجلهاز الذي يتخذ القرارات فيما يتعلق بسياسات التقييم وبرنامج العمل-  11

التقييم ويتكفل بإجياد تقييم شفاف ومستقل مبستوى مهين ألداء املنظمة، مساهمًا بذلك يف خمرجاتها وتأثرياتها، 

 .عمليات التخطيط والربجمة ويشمل ذلك إدراج املعلومات املسرتجعة من التقييم يف

 

وجيوز إحالة التقارير حو  . وجلنة الربنامج هي اليت تتلقى مباشرة تقارير التقييم اخلاصة باألجهزة الرئاسية-  16

ومهمة جلنة الربنامج بالنسبة للتقييم هي إسداء املشورة إىل اجمللس بشأن . املسائل املالية أو اإلدارية إىل جلنة املالية

 :ت العامة وإجراءات التقييم باإلضافة إىلالسياسا
 

 املوافقة على خطة العمل املتجددة للتقييمات الرئيسية؛ (أ)
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والنظر يف تقارير التقييم الرئيسية ويف استجابة اإلدارة إىل التقييم وإىل النتائج والتوصيات اليت خترج بها  (ب)

فيمنا يتعلننق بنالتقييم واسننتجابة اإلدارة    اهوتطنرا اللجنننة يف تقريرهنا إىل اجمللننس اسنتنتاجات   . اللجننة 

 باإلضافة إىل توصياتها وعملها يف جما  املتابعة؛

 .وتلقي تقارير عن سري العمل يف تنفيذ نتائج وتوصيات التقييم، ورفع توصياتها إىل اجمللس (ج)

 

 دور املدير العام-  جيم

 

 :يتمثل دور املدير العام فيما يتعلق بالتقييم يف-  17
 

وضع مقرتحات بشأن برنامج العمنل ملكتنب التقينيم، وطلنب إجنراء تقييمنات مسنتقلة حمنددة لنربامج           (أ)

 وأنشطة املنظمة؛

والقيام، بالنسبة للتقييمات املقدمنة إىل األجهنزة الرئاسنية، بعنرض اسنتجابة اإلدارة عنن طرينق جلننة          (ب)

جزئينًا أو ُرفضنت، وخطنة عملينة     الربنامج، مبا يف ذلك ما إذا كانت كنل توصنية قند ُقبلنت أو ُقبلنت      

 للمتابعة؛

وإعداد تقارير عن متابعة اإلجراءات اليت اختذت فيما يتعلق بالتوصيات املقبولنة، ورفعهنا إىل األجهنزة     (ج)

 الرئاسية عن طريق جلنة الربنامج؛

لقائمنة علنى   وتيسري اسرتجاع املعلومات من التقييم لتحسني التعلم من التخطنيط االسنرتاتيجي واإلدارة ا   (د)

 النتائج؛

وضمان قيام مكتب التقييم بوظائفه يف حدود ميزانيته املعتمدة وبرنامج عمله والقواعد واإلجنراءات املتفنق    (هن)

 .عليها

 

 (الداخلي)جلنة التقييم - دا 

 

وهدفها . ة ّككلتسدي اللجنة مشورتها إىل املدير العام ومكتب التقييم بشأن املسائل املتعلقة بالتقييم يف املنظم-  18

. هو مساعدة املنظمة يف تنفيذ نظام للتقييم يتسم بالكفاءة واالستجابة الحتياجات أعضاء املنظمة وأمانتها يف وقت واحد

ومتشيًا مع قرارات اجمللس، سوف تدعم . كما أنها تقوم بوظيفة مراقبة اجلودة بشأن استجابات اإلدارة وتقارير املتابعة

ملكتب التقييم داخل املنظمة، كما ستستعرض مجيع مسائل السياسات املتعلقة بالتقييم، وتسدي  اللجنة الدور املستقل

 .وتتفاعل اللجنة مع جلنة الربنامج حسب االقتضاء. مشورتها إىل املدير العام بشأنها

 

من  اللجنةلف تتأورهنًا بأي تغيريات تنظيمية قد حتدث نتيجة لتنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة، -  19

، (العمليات)ونائب املدير العام ، (املعرفة)نائب املدير العام : رئيسا من بينهم املدير العاممخسة أعضاء دائمني، يعّين 

 املوارد؛ومدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة ، واملستشار القانوني، املدير العام املساعد إلدارة التعاون التقينو
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وجيوز . ممثتا إقليميا/املديرين العامني املساعدين إلدارتني تقنيتني، ومديرا عاما مساعدا: ب كل سنتنيكما تضم بالتعاق

 .ويتوىل مدير مكتب التقييم مهمة أمني اللجنة. لرئيس اللجنة أن خيتار أعضاء آخرين حسب احلاجة

 

 :ويدخل ضمن جما  عمل اللجنة-  21
 

 األجهزة الرئاسية املتعلقة بالتقييم؛إسداء املشورة بشأن تنفيذ قرارات  (أ)

وتعظيم فوائد التقييم بتحويلها إىل معلومنات مسنرتجعة تسناعد يف اختناذ القنرارات املتعلقنة بنالتخطيط         (ب)

 والربجمة واإلدارة؛

واستعراض مدى تغطية عمليات التقينيم، واملقرتحنات اخلاصنة بربننامج عمنل التقينيم، واختصاصنات         (ج)

 رئيسية؛عمليات التقييم ال

واستعراض استجابات اإلدارة لعمليات التقييم الرئيسية النيت سنتعرض علنى األجهنزة الرئاسنية للنظنر        (د)

 فيها؛

 وتقدير ومراقبة مدى التقدم يف تنفيذ أعما  متابعة اإلدارة للتقييم؛ (ه)

 ولية يف عمله؛وإسداء املشورة بشأن اختاذ تدابري لضمان تطبيق مكتب التقييم ملعايري اجلودة الد (و)

 .واستعراض املوارد املتاحة للتقييم يف ضوء احتياجات املنظمة (ز)

 

 تعيني املوظفني يف مكتب التقييم   - ثامنًا

 

مجيع التعيينات اخلاصة بالتقييم، مبا يف ذلك تعيني مدير مكتب التقييم، واملوظفني، واخلرباء االستشاريني، -  25

معيارها األو  هو الكفاءة التقنية واستقتالية الشخصية، مع النظر يف نفس الوقت إىل تسري وفق إجراءات شفافة ومهنية 

ومدير التقييم هو املسهؤو  عن تعيني موظفي التقييم وتعيني اخلرباء االستشاريني، وفقًا . التوازن اإلقليمي واجلنساني

 .لإلجراءات املعتادة يف املنظمة

 

وسيقوم فريق خرباء يضم ممثلني عن املدير العام . يف وظيفة مدير التقييم وتطبق إجراءات املنافسة للتعيني-  23

وجلنة الربنامج، وكذلك أخصائيني يف التقييم من وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، باستعراض اختصاصات الوظيفة 

الشاغرة ونشره على نطاق واستنادا إىل هذا االستعراض يتم إعداد إعتان عن الوظيفة . وبيان املهؤهتات املطلوبة هلا

ويقوم الفريق باستعراض ههؤالء املرشحني ويتقدم بتوصية . واسع، وإعداد قائمة باملرشحني املهؤهلني إلجراء مقابتات معهم

 .نهائية بشأن املرشح املناسب حتى يعينه املدير العام

 

نية جتديدها لفرتة واحدة أخرى ويشغل مدير التقييم وظيفته هذه لفرتة حمددة مدتها أربع سنوات مع إمكا-  21

عامًا ختا  والية حمددة مدتها أربع سنوات، فإنه سيستمر يف أداء  63وإذا بلغ مدير التقييم سن . مدتها أربع سنوات

ويف . من النظام األساسي لشهؤون املوظفني 1-9-115املادة مع عدم اإلختا  بوظيفته للفرتة املتبقية من هذه الوالية، 

ويرتهن جتديد تعيني . الت، قد ال يتم جتديد التعيني بعد هذه الوالية احملددة اليت مدتها أربع سنواتمثل هذه احلا

وعلى نفس الغرار يتشاور املدير العام مع جلنة الربنامج قبل إنهاء تعيني مدير . مدير التقييم بالتشاور مع جلنة الربنامج
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خرى داخل املنظمة أو استخدامه كخبري استشاري بها ختا  مدة سنة وظيفة أ وال جيوز تعيني مدير التقييم يف. التقييم

 .عقب انتهاء أو إنهاء تعيينه

 

 ميزانية التقييم يف املنظمة   - تاسعًا

 

يف املائة من القيمة الكلية مليزانينة   8،1ستبلغ اعتمادات التقييم يف ميزانية الربنامج العادي مستوى ال يقل عن -  22

 وملا كان مكتب التقييم يرفع تقاريره أيضًا إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة، فسوف يتم ختصيص ميزانية . الربنامج العادي

التقييم بكاملها ملكتب التقييم مبجرد موافقة اجمللس واملهؤمتر وذلك كجزء من عملية املوافقة على برنامج العمل 

 .وامليزانية

 

لألجهزة الرئاسية، وبعض املصروفات غري املباشرة للتقييم مثل وتغطى عملية ترمجة وإصدار وثائق التقييم -  21

 .إجيار املكاتب، من خارج ميزانية التقييم

 

وُأنشئ صندوقان ألموا  األمانة اجملمعة . وقد أدرج اعتماد للتقييم يف مجيع املشاريع املمولة من خارج امليزانية-  26

ادة التأهيل، وآخر للتعاون التقين من أجل املشاريع اإلمنائية، مبا يف صندوق ملشاريع الطوارئ وإع: لتلقي أموا  التقييم

 .وسيتم استخدام الصندوقني لتمويل التقييمات املواضيعية والربناجمية والقطرية. ذلك الدعم الربناجمي للعمل املعياري

 

مبا يف ذلك تلك املشاريع )ية وسيكون هناك تقييم مستقل منفصل ملشاريع التعاون التقين الكبرية من أجل التنم-  27

وستحدد معايري . مرة واحدة على األقل أثناء فرتة تشغيلها( املمولة عن طريق صناديق أموا  األمانة من طرف واحد

التقييم املنفصل ومستويات املخصصات يف ميزانيات املشاريع ألغراض التقييم وفقًا للخطوط التوجيهية املنشورة اليت 

 .ورة دورية من جانب األجهزة الرئاسيةجيوز استعراضها بص
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 مدير التقييمخريطة الطريق الرفيعة املستوى لتعيني وتوظيف : 2 رفقامل

 

األساسية األنشطة  املواعيد 

  3153حزيران /يونيو ل األمانة للفريقيتشك -5

  3153متوز /يوليو استعراض الفريق لتاختصاصات وبيان املهؤهتات  -3

  3153أيلو  /سبتمرب إلعتان الوظيفة الشاغرة إصدار األمانة  -1

 – 3153تشرين الثاني /نوفمرب فرز الفريق للمرشحني وإجراء مقابتات معهم -2

 3151آذار /مارس

 3151نيسان /أبريل  للمرشحني تزكية الفريق -1

 3151أيار /مايو تعيني املدير العام ملدير التقييم -6

  3151أيلو  /بتمربس 5 اجلديد توظيف األمانة ملدير التقييم -7



PC 150/9 14 

 مدير التقييم -ز اختصاصات الوظيفة وبيان املؤهالت املطلوبة هلا: 3 رفقامل

 

 .3118تشرين الثاني /الصادر يف أكتوبر  ODG/173/08 مقتطف من إعتان الوظيفة الشاغرة رقم

 

 والوظائف  موجز الواجبات

 

 ،العنام  املندير إىل و الربننامج  جلننة  خنتا   منن  والزراعة األغذية منظمة جملسإىل  التقاريررفع  التقييم مكتب مديريتوىل 

 :ذلك يف مبا ،بشكل مستقل املنظمةيف  التقييمسري عمل  عن املسهؤوليةيتحمل و
 

 :ما يلي والزراعة األغذية منظمة وجملس العام املدير على قرتاي( أ)
 
 ؛التقييم وإجراءات سياسات 

 واإلدارة اسيةئالر األجهزة من كل احتياجات يغطي ،خاص بالتقييم عمل برنامج. 
 

 :ذلك يف مبا التقييم، ومكتب التقييم وظيفةإدارة  ،عليها املتفق اإلجراءاتو العمل برنامج ضمنيتوىل، ( ب)
 
 االستشاريني؛ واخلرباء املوظفني على واإلشراف الفين والتوجيه القيادة توفري 

 ييمات؛التق إجراء عن العامة املسهؤوليةب النهوض 

 التقييم؛ بشأن التمويل ووكاالت املنظمة يف األعضاء البلدان مع التشاور ضمان 

 اآلخرين؛ املصلحة وأصحاب اسيةالرئ األجهزة إىل التقييم تقارير تقديم 

 التقييمات؛ عن التقارير ومتابعة اإلدارة ردود رصد 

 التنظيمي؛ التعلم يف التقييم تعليقات تسهيل 

 يمالتقي ميزانيات إدارة. 
 

 .املشرتك العمل وسري التقييم مسائل بشأن املتحدة، األمم منظومة وكاالت السيما خرى،األ وكاالتال مع نسقي( ج)

 

 العامة الشروط
 

 ويعترب . صلةال ذيجما   يف أو االجتماع علم وأ االقتصاد وأ الزراعة يف يعادهلا ما أو عليا دراسات شهادة

 ؛لصاحل املرشح يزةم التقييمجما   التخصص اجلامعي يف

 الريفية والتنمية والزراعة املهؤسسي التقييم ذلك يف مبا التقييم، جما  يفمستفيضة  وخربة مهنية كفاءة إبداء 

 ؛املوضوعية األدلةاملستند إىل  تحليلعلى ال ةتثاب قدرة مع

 ؛النامية البلدان يف خربة 

 ؛لصاحل املرشح ميزة األطراف املتعدد النظاميف  خربة 
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 وتنفيذه واقعي عمل برنامجإعداد  على القدرة ذلك يف مبا رفيع، مستوى من والقيادية اإلدارية الكفاءة إثبات، 

 ؛التوقيتحسن و النوعية عايريالتقّيد مبو

 ؛يةواالستقتال والنزاهة التمتع حبس أختاقي كبري 

 وعلى دولية، بيئة طارإ يف خمتلفة وثقافية وطنية من خلفيات األشخاص من متنوع فريق قيادة على القدرة 

 ؛الفريق هذا مع ةيبفعال العمل

 والصينية العربية) للمنظمة األخرى اللغات من األقل علىواحدة  لغة ومعرفة اإلجنليزية اللغة إجادة 

 ؛(واالسبانية والروسية والفرنسية

  احلاسوبإجادة (بنظامي  العمل معرفةMS Word وExcel.) 

 

 اإلدارية الكفاءات

 

راعاة تغري مل سرتاتيجياتالا وتعديل سرتاتيجياتاالوإعداد املهام و تصّور وضع على القدرة: سرتاتيج اال التصّور

مبا  واالعرتاف املشرتكة األهدافب وااللتزام الثقة بناء ختا  من اجلماعي العمل رواتشجيع  :املوظفني إدارة. الظروف

 تغيري ظل يف بكفاءة واملشاريع الربامج إدارة على القدرةت إثبا: حنو حتقيق النتائج التوجه. من جناا الفريقحيققه 

 ناجحة نتائجللتمكن من بلوغ  الشركاء مع  فعّا بشكل تفاوضال :إقامة الشراكات. األهداف حتقيق أجل من األولويات

 .االتصا  مهارات من عا  مستوى إبداء: يف جمال االتصاالت ممتازة مهارات. املصلحة أصحاب جلميع

 


