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تقّدر إدارة منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( التقييم املستتتتتتتتتتتتتتتقل لو يفة التقييم ا املنظمةا وهو التقييم ا ارجي  -1
 .2010األول لو يفة التقييم ا املنظمة منذ املوافقة على ميثاق مكتب التقييم ا املنظمة )املكتب( ا عام 

 
تقييماتا  الذي ُأحرز ا فرتة الستتتتنتا املايفتتتتية ا ستتتتبيل  ستتتتا فائدة الوتقّدر اإلدارة إقرار التقييم بالتقدم اهلام  -2

كما تقّدر أن املكتب "أصبح يتماشى أكثر مع هنج املنظمة االسرتاتيجي"ا إذ حيقق "تقدماً ا جمال تنظيم ممارساته يفمن 
 ا نشر تقييماته".هبدف  س ا ورسم خطة اتصاالت مناسبة وتطبيقهاللمو فاعلّم تخطوط توجيهيةا وتنفيذ برنامج 

 
 استتتترتاتيجيةد واملستتتتا لةا وهلذه ال اية يوصتتتتي ب عدا التعلمّ ويشتتتتت التقييم أيضتتتتاً إىل وجود جمال لتحستتتتا التقييم و  -3

على ذلكا يدعو إىل ويفع برنامج  (. وفضالً 2(؛ وكذلك ترسيخ استقالل املكتب )التوصية 1وويفع خطة عمل )التوصية 
(ا ومستتوى أعلى من 3إلجرا  تقييمات المركزية من خالل املكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة بدعم من املكتب )التوصتية 

(. 5(ا وااليفتتتتطالع بأنشتتتتطة تنمية القدرات ا جمال التقييم )التوصتتتتية 4إشتتتتراض أعضتتتتائه ا إعداد خطة التقييم )التوصتتتتية 
ييم أختاً برستتم ستتياستتة تقييم شتتاملة للمنظمة تنظم من  لة أمور التقييمات الالمركزية ا املنظمة وتتيح إطار ويوصتتي التق

 (.6عمل ألنشطة تنمية القدرات ا جمال التقييم )التوصية 
 
وترّحب اإلدارة بالتوصتتتتتياتا غت أهنا تشتتتتتدد على يفتتتتترورة إجرا  بعا التحستتتتتينات لضتتتتتمان إمكانية تنفيذها  -4

يات متخصتتتصتتتة تابعة لتمم املتحدة. ويبدو أن بعا التوصتتت نيةفالواقع الستتتياقي األلل للمنظمةا بصتتتفتها وكالة  يفتتتمن
تالئم أكثر و ائف التقييم ا مصتتارف إئائية متعددة األطرافا لديها واليات وئاذت تشتت يلية وهياكل للحوكمة  تلف  

 باملنظمة. كثتاً مقارنةً 
 
( ا جدول أعمال املكتب 1واملستتتتتتتتتا لة )التوصتتتتتتتتتية  التعلمّ وستتتتتتتتتُتدرت االستتتتتتتتترتاتيجية وخطة العمل لتعزيز التقييم و  -5

ا حستتتتتتتبما أّكده املكتبا  ا يشتتتتتتتمل تدابت كماية مو في املكتب من النفوذ الزائد. ومن با التدابت 2018-2017 للفرتة
نصتتتح يِّما ا املكتب ومو فيه من النفوذ الزائد. وا غضتتتون ذلكا نامللموستتتة املقرتحةا ستتتتصتتتدر مذكرة توجيه كماية املق

املكتب ب عداد خطوط توجيهية بشتتأن "تضتتارص املصتتاا" ستتعياً إىل يفتتمان تكليف مو في املكتب املناستتبا ب جرا  تقييم 
مج مدعومة من وبرا أساسيا مثاًلا من خالل كفالة أال يكون مو فو املكتب قد شاركوا سابقاً ا ويفع أو تنفيذ مشاريع

 .املنظمة أوكل إليهم تقييمها
 
غت أن املكتب اقرتح تطبيق نظام التصتتتنيف ا معظم اكاالت على التقييمات التقنية وتقييم املشتتتاريع ال  ميكن  -6

يكون  دمقارنتهاا عويفتتتتتتاً عن التقييمات االستتتتتترتاتيجية وتقييمات المامج ال  تعتمد أكثر بكثت على الستتتتتتياق وبالنتيجة ق
تطبيق التصنيفات أمراً مضلاًل. وا الواقعا تستخدم مؤسسات مالية دولية نظام التصنيف هذا على نطاق واسع من أجل 
تقييم أدا  الديون واملَِنحا ولكن قّلما تستتتخدمه وكاالت األمم املتحدة ال  يشتتكل فيها إستتدا  املشتتورة الستتياستتاتية والتقنية 

لتابع للمصتتتتتتتتارف التعاون ا جمال التقييم ا فريقامج القطرية. وجتدر اإلشتتتتتتتتارة إىل أنه ح  ا الوستتتتتتتتيلة الرئيستتتتتتتتية لدعم الم 
اإلئائية املتعددة األطرافا تدور مناقشتتتتتتتات ح  يفتتتتتتتمن فريق التعاون ا جمال التقييم عّما إذا كان تطبيق التصتتتتتتتنيفات ا 

املزيد من املناقشات  ة. ومييل استخدام التصنيفات إىل إثارةوالتعليقات من أجل  سا الفعالي التعلمّ عمليات التقييم يقّيد 
بشتتتأن مستتتائل املستتتا لةا عويفتتتاً عن الدروو املستتتتخلصتتتة. وجتدر اإلشتتتارة أيضتتتاً إىل أن الكثت من  والتقييماتبا اإلدارة 

 مكاتب التقييم ا وكاالت اإلغاثة الثنائية األطراف )مثل هولندا( ال تطبق التصنيفات.
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ا 1قرار اجلمعية العامة لتمم املتحدة بشتتتتتأن بنا  القدرة على تقييم األنشتتتتتطة اإلئائية على الصتتتتتعيد القطريوبعد  -7

توافق اإلدارة على تيستتتت ستتتفر مدير املكتب للمشتتتاركة ا فعاليات على املستتتتوى القطري ادف إىل بنا  القدرات القطرية 
(. ولكن اإلدارة تعتم أن ا طا املزدوجا لرفع التقارير 2)التوصتتتتتتتية وتعزيز مشتتتتتتتاركة اجلهات املعنية واستتتتتتتتخدام التقييمات 

يؤديان عماًل جيداً. وميزانية املكتب حممية  قتضتتتتتتتتتتتتتتى امليثاق. ويشتتتتتتتتتتتتتتارض املكتب ا التقدير التق  ا ا   و فيه الذي 
افية لزيادة املركز ا اعتماد تدابت إيفتتتتتتت ستتتتتتتُيعينونا ويُقدم تقاريره مباشتتتتتتترًة إىل اهليئات املعنية. غت أن اإلدارة ال ترى يفتتتتتتترورة

وأشتتتتتارت ا مة املستتتتتتمدة من مؤستتتتتستتتتتات مالية دولية أخرىا ومنها الصتتتتتندوق الدو  للتنمية الزراعية  املستتتتتتقل للمكتب.
أيار /)انظر: استتعرا  النظرا  الذي أجراه فريق التعاون ا جمال التقييم بشتأن الصتندوق الدو  للتنمية الزراعيةا املؤرا مايو

 واإلدارة واكوار املؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتي با املقيِّما التعلمّ ( إىل أن رفع تقارير إىل األجهزة الرئاستتتتتتتتتية فحستتتتتتتتتب ميكن أن يعيق 2010
ضتتتتتاً أنه واملستتتتتا لة. ومن اجلدير بالذكر أي التعلمّ واجلهات املعنية األخرى. كما أشتتتتتارت إىل يفتتتتترورة  ستتتتتا إقامة توازن با 

تمم املتحدةا باستتتتتتتثنا  الصتتتتتتندوق الدو  للتنمية الزراعيةا تعد تقرير و يفة التقييم الذي من وكالة متخصتتتتتتصتتتتتتة تابعة ل ما
يُقدم مباشتترة إىل األجهزة الرئاستتية دون غته من األجهزة. وا ما يتعلق بالصتتندوق الدو  للتنمية الزراعيةا ال ميكن اعتباره 

 ع ما تستتتخدمه املؤستتستتات املالية الدوليةا وذلك بالرغم من أنهئوذجاًا ألن ئوذجه لتعمال وهيكله للحوكمة يتطابقان م
 وكالة متخصصة تابعة لتمم املتحدة.

 
(ا الذي يرمي إىل تعزيز مستتتتتا لة مديري 3اإلدارة األستتتتتاو املنطقي لتعزيز التقييمات الالمركزية )التوصتتتتتية  تدرضو  -8

 ديات   أخرى ا جمال التقييمات الالمركزية إىل وجودالمامج. وا غضتتتتتتون ذلكا تشتتتتتتت ا مات ال  اكتستتتتتتبتها وكاالت 
كبتة ماثلة أمام يفمان مصداقية هذه التقييمات ونوعيتها. وتدرض اإلدارة أيضاً يفرورة بنا  قدرات تقنية أساسية ب ية إدارة 

ا حالة املنظمة تعزيز  أكثرعلى ذلكا تعتقد اإلدارة أنه من املستحسن  التقييمات ا املكاتب الالمركزية هلذه ال اية. وبنا ً 
ملكية مديري المامج للتقييمات من خالل إدرات  طيط التقييم ا دورة براجمهما ا حا ينب ي أن يستتتتتتتتتتتتتتتمر املكتب ا 
دعم إجرا  التقييمات فعلياً ومراقبتها من الناحية التقنية ب ر  كفالة املصتتتتتداقية واملستتتتتا لة. وستتتتتتضتتتتتع اإلدارة خطة بشتتتتتأن 

مركزي هلذه ال اية بدعم من مكتب التقييم. وباإليفتتافة إىل ذلكا تقّر اإلدارة بضتترورة يفتتمان أن يدرض األعضتتا  التقييم الال
(ا وعلى التتدور املقرتح كي يؤديتته املكتتتب ا بنتتا  قتتدرات التقييم 4خطط التقييم وميلكوهتتا بتتالكتتامتتل )التوصتتتتتتتتتتتتتتيتتة  متتتامتتاً 

 ( مع الرتكيز على دور القطاع الزراعي.5 )التوصية
 
ا اصتتتتتتتة  تهاستتتتتتتياستتتتتتتوتوافق اإلدارة على أّن نطاق امليثاق اكا  للمكتب يفتتتتتتتيقا وستتتتتتتتحتات املنظمة إىل تطوير  -9

(. وقبل الشتروع ا عملية صتياغة ستياستة جديدة بشتأن التقييما تود اإلدارة أوالً جتريب األفكار الواردة 6بالتقييم )التوصتية 
أن تقوم  ما يتعلق بامتالض التقييمات الالمركزية بعا ا مة ال  ميكنا التوصتتتتيات ا مس الستتتتابقةا وبصتتتتورة خاصتتتتة ا 

 عليها سياسة التقييم اجلديدة املناسبة للمنظمة.

                                                      
1 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/693/29/PDF/N1469329.pdf?OpenElement-dds-https://documents 
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 مالحظات اإلدارة بشأن التقييم المستقل لوظيفة التقييم في منظمة األغذية والزراعة

 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

ن والمسرررررراالةغ وينب ي أ التعلم  : اسررررررتراتيجية وخطة عمل من أجل تعزيز 1التوصررررررية 
 تشمل  ذه االستراتيجية وال طة ما يلي:

معالجة مشررراال الموارد البشررررية، وبارررورة خاصرررة اختال  التوازن بين  (1)
المبتدئين من جهة والموظفين من المسررررتويات الموظفين من مسررررتو  

المتوسرررررررررررطة والعليا من جهة أخر ، من خال  تعيين المزيد من ابار 
المسررررؤولين  وخ ال برة السررررليمة في التقييم، وتوضرررريي أدوار موظفي 
المكتب ومسرررؤولياتهم في ما يتعلر برتبهم  ات الارررلة )بما في  ل  

  تقديم اإلرشاد أثناا ال دمة(؛

نظام تاررررررررنيف يكطبر في ال )أو معظم( التقييمات اي يتسررررررررن   جراا  (2)
 مقارنات بين القطاعات/المجاالت/ المنظمات، والنتائج اإلجمالية؛

تقرير سرررنوخ ينب ي أن يكون رئيسرررياس بالنسررربة  ل  المكتب ويعر  نتائج  (3)
التقييم )ليس لمحررات موجزة عن التقييمررات فحسررررررررررررب(، ويت رررررررررررمن 

، شترااس مواع التقييمات وبحسب األقاليم، وتحليالس تانيفات لم تلف أن
  ومسائل عامة أو مستعرضة وتقديراس بشأن تنفيذ توصيات التقييم؛

توافق اإلدارة على التوصتتتتتتتتتتتتتتتية. وستتتتتتتتتتتتتتتيضتتتتتتتتتتتتتتتع املكتب  مقبولة 
 اسرتاتيجية وخطة عمل من شأهنا القيام  ا يلي:

معاجلة مشتتتتتتتتتتتاكل املوارد البشتتتتتتتتتتترية ال  ستتتتتتتتتتتلط  أ()
 التقرير الضو  عليها؛

 تتديتتد تليتتات من أجتتل تعزيز إمكتتانيتتة مقتتارنتة  ص()
تقتتتتتتتارير التقييم با القطتتتتتتتاعتتتتتتتاتا ولكن مع 

 ؛2استبعاد نظام للتصنيف
اقرتاح ستتتتتتتتتتتتتتتبتتتل إلدرات نتتتتائج التقييم ا تقرير  ت()

 التقييم لفرتة السنتا؛
يتة حتاليتاً لضتتتتتتتتتتتتتتتمتان تعزيز اإلجرا ات الستتتتتتتتتتتتتتتتار  د()

 اجلودة؛
تضتتتتتتتتتتتتتتتما تتتتتتتتتدابت لتعزيز جودة التقييمتتتتتتتتات  هت()

وإمكانية قرا اا واستخدامهاا  ا ا ذلك من 
خالل زيتتادة االستتتتتتتتتتتتتتتتعتتانتتة بتتالبيتتانتتات الكميتتة 
واستتتتتتتتتتتتتتعرايفتتتتتتتتتتتتتات املؤلفاتا واإلعداد اهلادف 

 ال 2017مايو/أيار  مكتب التقييم

                                                      
ا  التقييماجات للتطبيق ا مرحلة اإلجناز. وسيضع املكتب عويفاً عن ذلك جمموعة من التوجيهات لتعزيز إمكانية مقارنة استنت قابالً  أمراً خالفاً للمؤسسات املالية الدوليةا ال تعتم املنظمة أن ويفع نظام "تصنيف" لتقييم أدا  براجمها   2

 القطاعات وخمتلف أنواع التقييمات.
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 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

ضررررررررمان الجودة ال ارجية و/أو الداخلية وتعزيز تقييمات المكتب في  (4)
مرحلتين من عمليرررررة التقييم: مرحلرررررة عر  أدوات جم  البيررررانررررات 

تطبير ضررررررررمان الجودة ال ارجية من ومرحلة صررررررررياغة التقرير؛ ويمكن 
خال  االسرررررتعانة بمارررررادر خارجية أو من خال   جراا اسرررررتعراضرررررات 
نظراا متبررادلررة م  مكرراتررب التقييم التررابعررة لبرنررامج األغررذيررة العررالمي 
والارررررررررررنرردوم الرردولي للتنميررة الزراعيررة، و و خيررار يؤدخ  ل  المنفعررة 

 إلقليمياإلضررررررررررررافيرة المتمثلرة في تبراد  المعرار  ضرررررررررررمن المكترب ا
  ألفريقيا دون تكاليف  ضافية؛

طلب اسرررررت دام أدوات جم  البيانات في االختاررررراصرررررات التي تتيي  (5)
  است راج بيانات امية من المقابالت والمسوحات؛

  صفحات؛ 4مل اات عن التقييم ال تتعد   (6)

  ت مين استعراضات المؤلفات في تقارير التقييم؛ (7)

االمتثرررا  للقرررائمرررة المرجعيرررة المتعلقرررة بتحرررديرررد نوعيرررة تقرررارير التقييم  (8)
ال رراصرررررررررررررة بفرير األمم المتحرردة المعني بررالتقييم )التي تحتوخ عل  

حقوم و  المسائل الجنسانيةبمعايير محددة بشأن الجودة في ما يتعلر 
  اإلنسان(، و دراجها في ملحر باختااصات تقييمات المكتب؛

وتقارير مسررررررتعرضررررررة، وتقارير في الوق   ،ة عداد موجزات سررررررياسرررررراتي (9)
  المناسب )مثالس قبل رسم سياسة جديدة(؛

للموجزات وا الصات وإىل تخرها واستخدام 
 مماملواد التوجيهيتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن فريق األ

 املتحدة املع  بالتقييم إىل أقصى حد؛
إدرات مؤشتتتتترات األدا  وأستتتتتس املقارنة املتعلقة  و()

بتنفيذ االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية وخطة العمل اجلديدتا 
 للمكتب.

 



PC 120/5 Sup.1 6 

 

 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

مؤشررررات األداا وأسرررس المقارنة المتعلقة باالسرررتراتيجية وخطة العمل  (10)
 الجديدتين للمكتبغ

 

 : تعزيز استقاللية مكتب التقييم، مما سيرسخ ماداقية المنظمة2التوصية 
مان أن يدرك موظفو المكتب أنهم محميون من ينب ي لمدير  أ() المكتب ضررررررررررر

 النفو  ال ارجي؛
ينب ي تعزيز اسرررررررررررتقال  المكتررررب وحمررررايتررررل عل  نحو مالئم ) زالررررة القيود  ب()

المفروضررررة عل  سررررفر مدير المكتب في ما يتاررررل بوظيفة التقييم، والسررررما  
مولين ملمدير المكتب بات ا  القرار النهائي بشرررررررأن تعيين موظفي المكتب ال

 من الميزانية العادية(؛
 أال يكون مدير المكتب أمين لجنة التقييم؛ ينب ي ج()
 يجرخ المكتب تقييم منتاف المدةغ أالنب ي ي د()

 توافق اإلدارة جزئياً على هذه التوصية. مقبولة جزئياس 
تصتتتتتتتتتتتدر مذكرة توجيه لويفتتتتتتتتتتتع اإلجرا ات ستتتتتتتتتتت أ()

مو فيه و الرامية إىل محاية املقيِّما ا املكتب 
 من النفوذ ا ارجي

 تعتم اإلدارة أن ا طا املزدوجا لرفع التقارير ص()
يؤديتتان عماًل جيتتداًا وبتتالنتيجتة متتا من حتتاجتة 
إىل مواصتتتتتتتلة تعزيز استتتتتتتتقاللية مكتب التقييم. 
ومع ذلتتتكا توافق على أن تكون أكثر مرونتتتة 
مع طلبتتات متتدير املكتتتب للستتتتتتتتتتتتتتتفر من أجتتل 

مية قدرات حضتتتتتتتتتتتتور فعاليات ذات صتتتتتتتتتتتتلة بتن
التقييم ومشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتتتة جهتتتتتتات معنيتتتتتتة رفيعتتتتتتة 

 .3املستوى
ستتتتتتيبقى تعيا املو فا حقاً من حقوق املدير 
العام هبدف يفتتتتتتتتتتتتتتتمان القدرات التقنية والتنوع 

 اجل راا والل وي يفمن مو في املنظمة.

 

 التقييم مكتب (أ)

 

 

 املتتتتتتتتدير مكتتتتتتتتتب (ص)
 العام

 
 
 
 
 
 
 

 

 2017مايو/أيار 

 

 
 

 2017مايو/أيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

                                                      
تخدام مان املشاركة الرفيعة املستوى للحكومات والشركا ا مما يسهل بدوره استسب هذا األمر أمهية كبتة ا حلقات عمل اجلهات املعنية بشأن تقييمات المامج القطرية عندما ميكن أن يساعد وجود مدير املكتب على يفيك  3

 وإىل تخره. هداف التنمية املستدامةألك ا الفعاليات الرامية إىل تنمية/ تعزيز قدرات املنظمة والبلدان األعضا  على التقييما مثالً تقدير التقدم احملرز ا جمال استنتاجات التقييم ونتائجه إىل أقصى حد على املستوى القطري وكذ
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 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

 ستستلم اإلدارة أمانة جلنة التقييم ت()
املستتتتتتتتتؤولون عن ميزانية املشتتتتتتتتتاريع ا  ستتتتتتتتتيتوىل د()

ولية مستتتتتتتتتتؤ  الفنية واإلداراتاملكاتب الالمركزية 
إجرا  تقييمات منتصف املدة. وبوسع املكتب 
ل  أن يقتتتتتدم التتتتتدعم التق ا ولكنتتتتته لن يتحمتتتتّ
مستتتتتتتتتتتتؤولية إجرائهاا إال ا  روف استتتتتتتتتتتتتثنائية 
)مثالً عندما يقدم البلد املانح طلباً خاصتتتتتتتتتتتتتتتتاً 

 هبذا الصدد(. 

 

 املتتتتتتتتدير مكتتتتتتتتتب (ت)
 العام

 

 املتتتتتتتتدير مكتتتتتتتتتب (د)
 نتتتتتتائتتتتتبا و العتتتتتتام

 التتتتتتعتتتتتتتتام املتتتتتتتتديتتتتتتر
 ا(التتتعتتتمتتتلتتتيتتتتتتتتات)

 املتتتتتتدير ونتتتتتتائتتتتتتب
 املتتتتنتتتتتتتتاا) التتتتعتتتتتتتتام

 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواردو 
 ارةوإد ا(الطبيعية
 االتق  التعتتتتتتتتاون
 .التقييم ومكتب

 

 

 

 

 

 

ديستتتتتتتتتتتتتمم/كانون 
 2016األول 

 
 2017مايو/ أيار 

 

 

 

: ينب ي للمنظمة  عداد برنامج إلجراا تقييمات المرازية، بما في  ل  3التوصرررررررررررية 
تقييمات منتارررررررررررف المدة، من خال  مكاتبها اإلقليمية، و ل  بتمويل جزئي من 

 حسابات األمانة للتقييمغ 
سرررررررررررتعزز المنظمة وظيفة التقييم من خال   ذا البرنامج إلجراا تقييمات المرازية، 
مما سرررررريكمل التقييم المسررررررتقل )الذخ يتول  مسررررررؤوليتل المكتب( بالتقييمات التي 
ت رررررررررررطل  بهررا مكرراتررب  قليميررة أو قطريررة، ومكنحرر  ميزانيررة لهررذه ال ررايررة، يمكن أن 

 ييم )األموا  المتبقية تظل لمكتبتسرررررررت دم جزااس من موارد حسرررررررابات األمانة للتق

تقر اإلدارة بضتتترورة تعزيز مستتتا لة مديري المامج من  مقبولة جزئياس 
خالل تقييمتتتتتات المركزيتتتتتة. غت أن تطبيق المركزيتتتتتة 

مستتؤولية مديري المامج قد يعيق  شتتاملة النطاق على
مصتتتتتتتتتتتتتتتتتداقيتتة التقييمتتات وجوداتتا. وبنتتا  على ذلتتكا 
ستتتتتضتتتتع اإلدارة بدعم من املكتب خطة ستتتتتؤدي إىل 

 :ما يلي
إدرات خطتتتتة تقييم ا وثتتتتائق المامج مثتتتتل أطر  أ()

المامج القطرية والمامج االستتتتتتتتتتتترتاتيجيةا وتقد  

نتتتتتتتتائتتتتتتتتب املتتتتتتتتديتتتر التتتعتتتتتتتتام 
)التتتتتعتتتتتمتتتتتلتتتتتيتتتتتتتتات(ا وإدارة 
التعتتتاون التق ا ومكتتتتب 

الالمركزيةا ومكتب دعم 
 التقييم.

ستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتمتتم/أيتتلتتول 
2017 

 نعم
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 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

التقييم( وفي نهاية المطا  بأموا   ضافية من المانحينغ وينب ي أن تتواام المنهجية 
لمكتب لالمست دمة في  جراا تقييمات المرازية/ اتية م  منهجية المكتب )يمكن 

 ةدعم  ذه العملية بالتعاون في  عداد ال طوط التوجيهية إلجراا تقييمات المرازي
و/أو من خال  انتداب موظفين حالما ينتهي المكتب من معالجة مشرررراالل المتعلقة 

  بالموارد البشرية، ومن خال  بناا قدرات التقييم الداخلية(غ

ق لالتوجيه والدعم إىل مديري المامج ا ما يتع
 بالكيفية ال  ميكن هبا تنفيذ هذه املسائل؛

املكتب ستتتتتتتتتتيعّد خدمات تقييم من أجل دعم  ص()
هتتتذه التقييمتتتات ومراقبتهتتتا تقنيتتتًا مع إمكتتتانيتتتة 
إتاحة هذه ا دمات من أماكن إقليمية تكون 

 .فيها التكلفة فعالة

 

: ينب ي أن ي   المكتب برنامج عملل بمشاراة لجنة البرنامج )وبالتشاور 4التوصية 
م التقييمات لمناقشررتها في اجتماعات لجنة البرنامج،  م  المدير العام(، وعندما تكقدَّ

 ينب ي شر  أسباب  جراا التقييم بوضو غ 
تناوب أع ررررررررراا لجنة البرنامج ومشررررررررراراتهم المحدودة في عملية وضررررررررر  لقد أد  

باب  جراا المكتب لبعض  برنامج عمل المكتب  ل  عدم معرفتهم الكاملة بأسررررررررررر
التقييماتغ وألحق   ذه الفجوة في التواصرررررررل أضرررررررراراس باسرررررررت دام لجنة البرنامج 

والبلدان  منظمةللللتقييمات وعليل باإلسرررررررررررهامات التي يمكن أن تتيحها التقييمات 
 غل  صعيدخ التعلم  والمساالةعاألع اا 

تقّر اإلدارة بضتتتتترورة يفتتتتتمان أن يدرض األعضتتتتتا  متاماً  قبولةم
 خطط التقييم وميلكوها بالكامل.

ومن أجتتتتتل كفتتتتتالتتتتتة استتتتتتتتتتتتتتتتمراريتتتتتة تتتتتتدفق املعلومتتتتتات 
واستتتتتتتخدام التقييم إىل أقصتتتتتتى حّدا ستتتتتتيعقد املكتب 

مةا املنظاجتماعات إعالمية مع البلدان األعضتتا  ا 
وال ستتتتيما أعضتتتتا  جلنة المنامجا كل فرتة ستتتتنتا ر ا 

 قبل انعقاد جلنة المنامج أو دورات اجمللس.

أبريتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  مكتب التقييم
2017 

 ال
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 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

: يمكن أن يدرج المكتب في برنامج عملل مبادرة لتنمية قدرات التقييم 5التوصرررررررية 
 مانحين وتبرم اتفاقات شرااةغالداخلية وال ارجية، يمكن أن يكحشد لها أموا  

يمكن وضررررررررررر  و/أو تنفيذ مبادرة تنمية قدرات التقييم الداخلية وال ارجية بمشررررررررررراراة 
مكاتب التقييم التابعة لوااالت األمم المتحدة األخر  التي تت ذ من روما مقراس لها، 
من خال  تنظيم أنشرررررررطة مشرررررررتراة  ات صرررررررلة بمبادرة تنمية قدرات التقييم الداخلية 

ل ارجية في البلدان األع ررررااغ ويمكن أن تشرررررك  ذه األنشررررطة أي رررراس موظفين من وا
المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة، مما يعزز قدراتهم عل   دارة تقييمات 

اا تعديل  ذه التوصية  جر  ستستلزمالمرازية/ اتية و/أو  جرائهاغ وباإلضافة  ل   ل ، 
 يتمثل في التوصية التالية واألخيرةغعل  ميثام التقييم، و و ما س

 تقّر اإلدارة بأمهية املشاركة ا تنمية قدرات التقييم ا مقبولة
القطاع الزراعيا باعتباره أستتتتتتتتاستتتتتتتتاً لتحستتتتتتتتا رصتتتتتتتتد 

 أهداف التنمية املستدامة وتقد  تقارير بشأهنا.
وستتتتتستتتتم املكتب استتتترتاتيجية لتنمية قدرات التقييما 

املهتمتتة التتتابعتتة للمكتتتب بتتالتشتتتتتتتتتتتتتتتتتاور مع الوكتتاالت 
اإلقليمي ألفريقيا وأعضتتتتتتتتتا  فريق األمم املتحدة املع  
بالتقييم. وباإليفتتتتتتتتافة إىل ذلكا ستتتتتتتتتجري االتصتتتتتتتتال 
بشتتتتتتتتتتتتتتتركا  حمتملا ا جمال املوارد ا ستتتتتتتتتتتتتتتياق عملية 

 إعداد االسرتاتيجية.

 

ستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتمتتم/أيتتلتتول  مكتب التقييم
2017  

نعم )ستتتتتتتتتتُلتمس 
موارد من ختتارت 

 (امليزانية

: ينب ي أن تحل "سرررررياسرررررة التقييم في المنظمة" محل "ميثام التقييم في 6التوصرررررية 
مكتب التقييم"غ وسرريكنفذ ا فرير مهام ي ررم لجنة البرنامج خال  الناررف األو  من 

، بدعم من المكتب وبالتشرراور م  مكتب المدير العام، ومكتب الشررؤون 2017عام 
القانونية، و)لجوانب تتاررررل بالتقييم الالمرازخ/الذاتي(  دارة التعاون التقني، ونائب 

 المدير العام )العمليات(، ولجنة التقييمغ 
التي وافق  عليها الدورة ال امسرررررررررررة والثالثون لمؤتمر حددت خطة العمل الفورية 

أن سررياسررة تقييم شرراملة سررتكدرج في ميثام   2008المنظمة في نوفمبر/تشرررين الثاني 
 2010اي يوافر عليل المجلسغ واقتارررررررررررر الميثام الذخ تم  الموافقة عليل في 

في  بشررررررررررررأن الالمرازية التي بدأتعل  مكتب التقييمغ وبالنظر  ل  العملية الهامة 
، واأل مية التي أولتها البلدان األع رررررررررررراا ووااالت األمم 2010المنظمة منذ عام 

تقر اإلدارة بضتتتتتتتتتتتتتتتيق نطتتتتاق امليثتتتتاق اكتتتتا  ملكتتتتتب  قبولة جزئياس م
التقييما حستتتتتتتتتتتتتتتبما أشتتتتتتتتتتتتتتتتار إليه التقييم. وبدعم من 

قييم نظتتامتتاً جتتديتتداً للتمكتتتب التقييما توّد أن جترص 
الالمركزي ا منطقة أو منطقتاا وكذلك ا برنامج 
 استتترتاتيجي أو برناجما استتترتاتيجياا قبل الشتتتروع ا

املكاتب الالمركزية  صتتتياغة ستتتياستتتة  دد مستتتؤوليات
وأفرقة المنامج االستتتتتتتترتاتيجي. ومن شتتتتتتتتأن هذا األمر 

 يل شتتتتتتتتأن يتيح أيضتتتتتتتتاً  ديد املوارد وا مة الالزمة لت
هذا النظام. وعليها تود نقل التاريخ املستتتتتتتتتتتهدف إىل 

 2019عام 

نتتتتتتتتائتتتتتتتتب املتتتتتتتتدير العتتتتتتتتام 
)التتتتعتتتتمتتتتلتتتتيتتتتتتتتات(ا وإدارة 
التعتتاون التق ا ومكتتتب 
دعتتتتتتتتم التتتتتتتتالمتتتتتتتتركتتتتتتتتزيتتتتتتتتةا 

 التقييم. ومكتب

ستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتمتتم/أيتتلتتول 
2019 

متتن املتتمتتكتتن ا 
حتتتتتتتال النظر ا 
تطبيق المركزيتتتتتتتة 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاملتتتتتة على 

 و يفة التقييم
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 رد اإلدارة )ب( توصية التقييم )أ(

 

 خطة اإلدارة

 اإلجررررررررررررااات الرررررررررررواجرررررررررررب اتررررررررررر رررررررررررا  رررررررررررا
 و/أو الررتررعررلرريررقررررررات بشررررررررررررررررأن الررقرربررو  الررجررزئرري

 أو الرفض )ج(

)اإلطررررار الزمني(  الوحدة المسؤولة )د(
 ) ر(

األمرررررررررررررررررررررررررررررروا  
اإلضررررررررررررررررافرررريررررررة 

 الالزمة
 )نعم أو ال( )و(

األمم  قواعد ومعايير فريرن م  صررردار صررري ة منقحةو المتحدة لتنمية قدرات التقييم 
لميثام اي يراعي ا ، من المناسرررررررررررب تكييف2016عام المتحدة المعني بالتقييم في 

، ويعزز اسررررررتقاللية مكتب التقييم، بما يتماشرررررر  م  ما أكشررررررير  ليل في لت ير اتا ذه 
 وأقسام أخر  من  ذا التقريرغ 2التوصية 

 


