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 1ملخص
 
األغذية والزراعة )املنظمة( بسخ جتري املنظمة تقييماً مستتتتتتتقالً لوليفة التقييم كل  أوكل اجلهاز الرئاستتتتتتي ة منظمة -1

 سّت سنوات. وهذا هو التقييم األول.
 
املنهجية  تقدميع ة املنظمة وستتتياقمث. ش يشتتتر  التقييم ة عامة عن هذا التقييم لوليفةة بعرض حمل يبدأ هذا التقريرو  -2

ة إدراج فصل عن  تمرسييثلث مصادر خمتلفة لألدلة. و استعراضاً للوثائق، مما مسوحات و ابالت و مقدام اليت تشمل استخ
. وعلى أستتتتتتتتتتتتتتا  ايتهاملنظمة وفعالتقييم ة الوليفة تقييم مالءمة  عن آخرأمهية تقييمات املنظمة وفائدهتا ويليمث فصتتتتتتتتتتتتتتل 

 املنظمة. تقييم ةال ةييم وليفالفصول السابقة، خيتم التقرير مبجموعة من التوصيات من أجل تعزيز تق استنتاجات
 
ولكن مثة  فائدتمثستتن ة ستتبيل ح املاضتتيةكتب( تقدماً هاماً ة فةرة الستتنتن املوأحرز مكتب التقييم ة املنظمة ) -3

إذ حيقق تقدماً  ،كتب يتماىتتى أكثر مع ال املنظمة االستتةراتيجياملأصتتب  و  واملستتاءلة. التعلمّ بجمال للتحستتن ة ما يتعلق 
هبدف هة اتصتتتتاالت خبدأ تهبيق ، و ملولفنا مّ تعلذ بر امل تدريب/نفة جمال تنظيم ممارستتتتاتمث ضتتتتمن خهوة توجيهية، وي

 كتب هو أيااً بنشاة ة فريق األمم املتحدة املع ي بالتقييم.امل ويشارك .حسن  شر تقييماتمث
 
 ةنفعممل وحستتتتن توقيتها، مما ييفثر ة جم توصتتتتياتمثكتب و املجمث أمهية تقييمات اومن جهة أخرى، هناك قيود تو  -4

التنفيذ  إىل الشتتتتتتتركاء وااكومات الشتتتتتتتريكة ةكتب احتياجات البلداخ األعاتتتتتتتاء ة املنظمة املويليب  تقييمات املنظمة.
. ويشتتتتتكل دة هذا الصتتتتتد واملكاتب القهرية التقييم ة مقر املنظمةأصتتتتتحال املصتتتتتلحة ة بدرجة أعلى من احتياجات 

اء رضتتتتتتتا أعلى من تبدي البلداخ األعاتتتتتتتكتب عاماًل رئيستتتتتتتياً ييفثر ة أمهية  تائل التقييم، إذ املحستتتتتتتن توقيت تقييمات 
 ميكن صتتتتتتيات املكتب ة حنتو  عنكبري   حد عن رضتتتتتتاهم إىلكتب امل وأعرل عمالء. املصتتتتتتلحة ة التقييمأصتتتتتتحال 

 مواصلة تعزيز الصيغ القابلة للتنفيذ.
 
أ واع بن  تفاوتتفإخ جودة تقييمات مكتب التقييم  وبالرغم من أخ ميزا يات التقييم كافية ة معظم األحياخ، -5

 اإل ساخوحقوق  ةلمسائل اجلنسا يلراعاة احملدودة جداً قصور ة منهجية التقييمات واملأوجمث الومن ىسخ التقييم املختلفة. 
ال تقييم مشتتتتتتتتتةرك  يُهبق فيها املكتبوة الواقع، جودة تقارير التقييم هي األعلى من تقييمات مشتتتتتتتتتةركة، القلق.  اأخ يثري 

ن من مستتتتتتتتتوى املبتدئن من املولف عدد كبريالتوازخ بن  اختاللبكتب التقييم متتسثر  وعية تقييمات . و جمث اخلا احمل 
افظة وأصتبحت طاقات املولفن منهكة، باإلضتافة إىل زيادة ح. املولفن من املستتويات املتوستهة والعلياعدم كفاية عدد و 

 تقييمات مكتب التقييم واالفتقار إىل الوضوح ة أدوار مولفي املكتب ومسيفولياهتم.
 

                                                      
 بشتتتتتسخ طرائق حقيق وفورات ة التكالي ( CL 145/6 من الوثيقة )ل( 24الفقرة الرب امل )متاىتتتتتياً مع توصتتتتتيات الدورة الثا ية عشتتتتترة بعد املائة للجنة   1

تقرير التقييم   أخنمةرجم إىل لغات املنظمة ة حملخص على ىتتتتتكل  الوثيقةهذه مع ضتتتتتماخ ااصتتتتتول على املعلومات الواردة ة تقارير التقييم، تُعرض 
  بكاملمث باللغة األصلية. حمتا 
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أوجمث قصور  شوهبماتتحسن استخدام التقييمات املتعلقة بصنع القرارات واملساءلة. ويتمثل جماالخ وهناك جمال ل -6
لتقييم وعتدم القتدرة على مقتار تة  تتائل ا ات ة تقييمتات املكتتبنيفتة عتدم كفتايتة استتتتتتتتتتتتتتتختدام البيتا تات الكميتة والتصتتتتتتتتتتتتتت

 لألمم املتحدة. مكاتب التقييم ة منظمات أخرى تابعةوجتميعها، خالفاً ملا تقوم بمث 
 
 تصتتتتميمالب، بينما يتسثر استتتتتقاللمث التنظيمي استتتتتقالل ستتتتلوكمث وال ستتتتيما املكتب أمراً حمدوداً، يشتتتتكل استتتتتقاللو  -7

 وهو  تيجة هذه اجملموعة.اهليكلي 
 
 وهناك فجوة أساسية ة وليفة تقييم املنظمة: التقييم الالمركزي/الذايت -8
 

 غري أخ وليفتتة التقييم مركزيتتة متتتامتتاً. وأوقفتتت التقييمتتات التتذاتيتتة اليت ُأجريتتت ةتزيتتد املنظمتتة المركزيتتة عمليتتاهتتتا  
مشتتتتتاريعها  وحستتتتتن هام مّ تعلهذه الفجوة ة وليفة التقييم املنظمة من مصتتتتتدر  وحرم الستتتتتابق. َو جُتري تقييمات المركزية.

األمر  اتية/الالمركزية،تصتتتتتتديق على التقييمات الذوال ختول املكتب الوبراجمها، فهي تقيد تغهية العمليات اخلاضتتتتتتعة للتقييم 
عزز جودة هذه التقييمات فحستتتتتتب بل ميكن أياتتتتتتاً أخ خيف  العبء الواقع على املكتب، فيستتتتتتم  لمث ميكن أخ ي الذي ال

 .واملساءلة مّ التعلمسامهتمث ة يجة يرسخ تبتوسيع قاعدة بيا ات تقييماتمث وبالن
 
اء جلنة ولقد أدى تناول أعاتتتتتتتتتتكاملة باألستتتتتتتتتتا  املنهقي لرب امل عمل املكتب.  امل بصتتتتتتتتتتورة  َو تُبلغ جلنة الرب  -9

الرب امل ومشتتاركتهم احملدودة ة عملية وضتتع بر امل عمل مكتب التقييم إىل عدم معرفتهم الكاملة بسستتبال إجراء املكتب 
باإلستتتتتتتهامات اليت  ييمات وعليمثبعض التقييمات. وأاقت هذه الفجوة ة التواصتتتتتتتل أضتتتتتتتراراً باستتتتتتتتخدام جلنة الرب امل للتق

 .لى صعيدي التعلّم واملساءلةعلمنظمة والبلداخ األعااء لميكن أخ تتيحها التقييمات 
 
 تنمية قدرات التقييملمسامهة ة سلهة لاملكتب ال ميلك  -10
 

ىتتتتتتكلت مستتتتتتامهة املكتب ة تنمية قدرات التقييم لدى البلداخ األعاتتتتتتاء و/أو املنظمة مستتتتتتامهًة هامشتتتتتتية. فلم  
 خيصص املكتب أموااًل وال والية من أجل تنمية قدرات التقييم.

 
 قدمياً أصب  "ميثاق التقييم ة مكتب التقييم"  -11
 

ة هامة ة ستتتتتتتتتتبيل إعداد و ىتتتتتتتتتتكل خه 2010مع أّخ صتتتتتتتتتتياغة ميثاق للتقييم ة مكتب التقييم واملوافقة عليمث عام  
سياسة تقييم ة املنظمة بل  ة الواقع ليس امليثاقوالتقييم الالمركزي )وليفة التقييم ة املنظمة، فهو يتجاهل التقييم الذايت 

 تستتتتتىتستتتتتتلوكمث كي  غيينبحيدد ستتتتتتبيالً مالئماً وال يشتتتتتتري إىل تنمية قدرات التقييم وال يصتتتتتت  و  ،(هو ميثاق ملكتب التقييم
ة للمكتب واملساءلة إىل أقصى حّد. ومن ىسخ هذا األمر أخ ييفثر ة البيئة املواتي  التعلمّ ةمسامهة وليفة التقييم ة املنظمة 

صورة دورية بمشاركة مدير املكتب وكبار املولفن ة إدارة املنظمة يسهم ة عمل املكتب بصفتمث "صومعة التقييم"، رغم و 
 ة تبادل املعلومات.

 
 بدعم من  تائل التقييم، يرفع ست توصيات:صل إليها اليت تو  االستنتاجاتوباالستناد إىل  -12
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 يو/حزيراخ حبلول يو  املكتبواملستتتتتتتاءلة، كي ينفذمها  لتعلمّ اتعزيز : استتتتتتتةراتيجية وخهة عمل من أجل 1التوصتتتتتتتية  -13
 التوصية موجهة إىل مدير املكتب. .2017

 
معاجلة مشتتتتتتاكل املوارد البشتتتتتترية، وبصتتتتتتورة خاصتتتتتتة ا عدام التوازخ بن  (1) :ينبغي أخ تشتتتتتتمل هذه اخلهة ما يلي -1

املولفن من مستتتتتوى املبتدئن من جهة واملولفن من املستتتتتويات املتوستتتتهة والعليا من جهة أخرى، من خالل تعين املزيد 
هتم ة ما يتعلق برتبهم وليامن كبار املستتيفولن ذوي اخلربة الستتليمة ة التقييم، وتوضتتي  أدوار مولفي مكتب التقييم ومستتيف 

 تقييمات كي يتستتتىالمعظم(   ظام تصتتتني  يُهبق ة كل )أو (2)؛ ذات الصتتتلة )مبا ة ذلك تقدمي اإلرىتتتاد أثناء اخلدمة(
أخ يكوخ رئيستتتياً بالنستتتبة  بوستتتعمثتقرير ستتتنوي  (3) إجراء مقار ات بن القهاعات/اجملاالت/ املنظمات، والنتائل اإلمجالية؛

ل  أ واع يتاتتتتتتتتتتتتتتمن تصتتتتتتتتتتتتتتنيفات ملختو ويعرض  تائل التقييم )ليس حملات موجزة عن التقييمات فحستتتتتتتتتتتتتتب(،  كتباملإىل 
ضماخ  (4) ، ومسائل عامة أو مستعرضة وتقديراً بشسخ تنفيذ توصيات التقييم؛مشةركاً التقييمات وحبسب األقاليم، وحليالً 

لبيا ات ن من عملية التقييم: مرحلة عرض أدوات مجع اتمرحلكتب ة املاجلودة اخلارجية و/أو الداخلية وتعزيز تقييمات 
ومرحلة صتتتتتتياغة التقرير؛ وميكن تهبيق ضتتتتتتماخ اجلودة اخلارجية من خالل االستتتتتتتعا ة مبصتتتتتتادر خارجية أو من خالل إجراء 

لزراعية، وهو خيار ااستتتعراضتتات  ظراء متبادلة مع مكاتب التقييم التابعة لرب امل األغذية العاملي والصتتندوق الدوم للتنمية 
طلب  (5) ييفدي إىل املنفعة اإلضتتتتتتتتافية املتمثلة ة تبادل املعارف ضتتتتتتتتمن املكتب اإلقليمي ألفريقيا دوخ تكالي  إضتتتتتتتتافية؛

استتتتتتتتتتتتتتخدام أدوات مجع البيا ات ة االختصتتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتات اليت تتي  استتتتتتتتتتتتتتخراج بيا ات كمية من املقابالت واملستتتتتتتتتتتتتوحات؛ 
االمتثال  (8)تاتتتتتمن استتتتتتعراضتتتتتات امليفلفات ة تقارير التقييم؛  (7)فحات؛ صتتتتت 4عن التقييم ال تتعدى  ملخصتتتتتات (6)

يري للقائمة املرجعية املتعلقة بتحديد  وعية تقارير التقييم اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة بفريق األمم املتحدة املع ي بالتقييم )اليت حتوي على معا
مات ملحق باختصتتتتتتتاصتتتتتتتات تقييوحقوق اإل ستتتتتتتاخ(، وإدراجها ة  املستتتتتتتائل اجلنستتتتتتتا يةبحمددة بشتتتتتتتسخ اجلودة ة ما يتعلق 

استتة جديدة(؛ رستتم ستتيقبل ، وتقارير مستتتعرضتتة، وتقارير ة الوقت املناستتب )مثالً ةإعداد موجزات ستتياستتاتي (9) كتب؛امل
 مكتب.لميفىرات األداء وأسس املقار ة املتعلقة باالسةراتيجية وخهة العمل اجلديدتن ل (10)
 
دير املكتب أ( ينبغي مل) ،مصتتتتتتداقية املنظمةبالنتيجة تعزيز استتتتتتتقاللية مكتب التقييم، مما ستتتتتتريستتتتتتخ : 2التوصتتتتتتية  -14

و ل( ينبغي تعزيز استتتتتتتتتتتقالل املكتب ونايتمث على ح) ضتتتتتتتتتتماخ أخ يدرك مولفو املكتب أام حمميوخ من النفوذ اخلارجي؛
كتب باختاذ القرار ملايتصتتتتتتل بوليفة التقييم، والستتتتتتماح ملدير  مالئم )إزالة القيود املفروضتتتتتتة على ستتتتتتفر مدير املكتب ة ما

 أمن جلنة التقييم؛ كتباملأال يكوخ مدير  ينبغيج( ) النهائي بشتتتتتتتتتتتتتسخ تعين مولفي املكتب املمولن من امليزا ية العادية(؛
 كتب تقييم منتص  املدة.املد( ينبغي أال جيري )
 

، من خالل االتصتتتتتتتتتتاالت مع مولفي 2017 /حزيراخحبلول يو يو)أ( 2ة حن ستتتتتتتتتتينفذ مدير املكتب التوصتتتتتتتتتتية  
 أيلول/)ل( موجهة إىل جلنة الرب امل، بالتشاور مع املدير العام، وينبغي أخ ُتستكمل حبلول سبتمرب2إخ التوصية ، فاملكتب
 ذبينما ستتتتتتينف، 2017)ج( موجهة إىل رئيس جلنة التقييم بغرض تنفيذها خالل الفصتتتتتتل األول من عام 2. والتوصتتتتتتية 2017

ية  بمدير املكت ية التالية املتعلقة بالتقييمات ) 2017)د( حبلول الفصتتتتتتتتتتتتتتل الرابع من عام 2التوصتتتتتتتتتتتتتت وهي تربط بالتوصتتتتتتتتتتتتتت
 .(الالمركزية/الذاتية
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: ينبغي للمنظمة إعداد بر امل إلجراء تقييمات المركزية، مبا ة ذلك تقييمات منتصتتتتتتتتتتتتتت  املدة، 3التوصتتتتتتتتتتتتتتية  -15
ظمة ؛ هذه التوصتتتتتتتتتية موجهة إىل إدارة املناإلقليمية، وذلك بتمويل جزئي من حستتتتتتتتتابات األما ة للتقييمخالل مكاتبها  من

تب، ، بالتشاور مع جلنة التقييم ومكتب املدير العام( بدعم من املكإدارة التعاوخ التق ي و ائب املدير العام )العمليات( )أي
 .2017حىت سبتمرب/أيلول وميكن تنفيذها 

 
بر امل إلجراء تقييمات المركزية، مما ستتتتتتيكمل التقييم املستتتتتتتقل )الذي ظمة وليفة التقييم من خالل نستتتتتتتعزز امل 

كتب( بالتقييمات اليت تاتتتتتتتتتتتتتتهلع هبا مكاتب إقليمية أو قهرية، وُمنحت ميزا ية هلذه الغاية، ميكن أخ امليتوىل مستتتتتتتتتتتتتتيفوليتمث 
بغي أخ تتواءم املنهجية وين. ملكتب التقييم(خمصصة تستخدم جزءاً من موارد حسابات األما ة للتقييم )األموال املتبقية تظل 

كتب امل عاوختميكن أخ يمن أجل دعم هذا الرب امل، و  .كتباملية املستتتتتتتتتتتخدمة ة إجراء تقييمات المركزية/ذاتية مع منهج
مولفن حاملا ينتهي مكتب ة ااية املهاف ل ينتد( و 5ز القدرات )حستتتتتتتتتتتتتبما ورد ة التوصتتتتتتتتتتتتتية ، مما يعز النهلإعداد  ة

 ت التقييم الداخلية.من خالل بناء قدرا(، و 1)1مبقتاى التوصية التقييم من معاجلة مشاكلمث املتعلقة باملوارد البشرية، و 
 
: ينبغي أخ ياتتع املكتب بر امل عملمث مبشتتاركة جلنة الرب امل، وبالتشتتاور مع املدير العام. وعندما تُقد م 4 التوصتتية -16

التقييمات ملناقشتتتها ة اجتماعات جلنة الرب امل، ينبغي ىتترح أستتبال إجراء التقييم بوضتتوح. وينبغي أخ ينفذ املكتب هذه 
 .2017ول من عام األ النص التوصية حبلول 

 
: ينبغي أخ يدرج املكتب ة بر امل عملمث مبادرة لتنمية قدرات التقييم الداخلية واخلارجية، ميكن أخ 5وصتتتتتتتتتتتتتية الت -17

 .2017سينفذها املكتب حبلول سبتمرب/أيلول  .حُيشد هلا أموال ماحن وتربم اتفاقات ىراكة
 

ميكن وضتتتتتتع و/أو تنفيذ مبادرة تنمية قدرات التقييم الداخلية واخلارجية مبشتتتتتتاركة مكاتب التقييم التابعة لوكاالت  
األمم املتحدة األخرى اليت تتخذ من روما مقراً هلا، من خالل تنظيم أ شهة مشةركة ذات صلة مببادرة تنمية قدرات التقييم 

هذه األ شتتتتتتتهة أياتتتتتتتاً مولفن من املكاتب اإلقليمية والقهرية  تشتتتتتتتركوميكن أخ الداخلية واخلارجية ة البلداخ األعاتتتتتتتاء. 
 .إجرائها و/أو اإلىراف عليها و/أوتقييمات المركزية/ذاتية التابعة للمنظمة، مما يعزز قدراهتم على إدارة 

 
: ينبغي أخ حل "ستتتتياستتتتة التقييم ة املنظمة" حمل "ميثاق التقييم ة مكتب التقييم". وستتتتُينفذها فريق 6 التوصتتتتية -18

، بدعم من املكتب وبالتشاور مع مكتب املدير العام، ومكتب الشيفوخ القا و ية، 2017مهام خالل النص  األول من عام 
 م.لتق ي، و ائب املدير العام )العمليات(، وجلنة التقييو)جلوا ب تتصل بالتقييم الالمركزي/الذايت( إدارة التعاوخ ا

 
 .ة املنظمة ةساءلملاو  لتعلمّ لقييم ة املنظمة ة جودة عملها، ودعمها وستعزز هذه التوصيات مسامهة وليفة الت -19

 


