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 موجز
 تشرررررررررررررررا هررررررذه الوثيقررررررة التقرررررردملم اةريف على اررررررررررررررعيررررررد تنفيررررررذ التررررررداب  املق حررررررة   مالحظررررررات ا دارة 

الذي ُأجري ( PC 120/5( بشرررررررررررررأن التقييف املسرررررررررررررتقل لو يفة التقييف )الوثيقة PC 120/5 Sup.1 )الوثيقة
 .2016 عام

 
  وتتطابق التداب  املتخذة مع كلمل من التوايات الست اليت قدمها التقييف،   ما يتعلق باجملاالت التالية: تعزيز

التعلملف واملسررررا لةو وتوطيد االسررررتقالليةو وتطوير يظام تقييف المركزيو وتقدا املعلومات للجنة الأيام  بشررررأن 
 التقييف، ووضع سياسة تقييف   منظمة األغذية والزراعة. خطط التقييفو وتنمية قدرات

 
  ،يؤدي وضرررررررع يظام المركزي للتقييف وسرررررررياسرررررررة تقييف إىل لوملا كب    يظام املسرررررررا لة الذي تعتمده املنظمة

وخباارررة على الصرررعيد الالمركزي، كما يتطلملا تيفي ات   ترتيبات التمويل اعاارررة بعمليات تقييف املشرررروع من 
لدعف الفعاا للتقييمات توف  امن أجل  هيكلية مكتا التقييف، يتعني تعديلمصررررادر من خاري امليزايية. وقد 

وتنميررة القرردرات الوطنيررة   ترراا التقييف واملبررادرات على يطرراا النظررام. لررذا، فرر ن ا ررا  مزيررد من  امليررداييررة
التداب  بشررررأن هذه ابوايا قد يتطلملا موافقة األعضررررا ، كما أن  را  بنة الأيام  بشررررأن حسررررنات التداب  

 هذه ابوايا ستتملسف بأمهية حامسة.ا ضافية املتخذة حوا 
 

 لجنة البرنامج  من جانب ةالمطلوب التوجيهات
 يتعلق  إن اللجنة مدعوة إىل اسرررررتعراق التقدم اةريف وتوف  التوجيهات بشرررررأن تداب  إضرررررافية، ال سررررريما   ما

بنظام التقييف الالمركزي والتيفي  املطابق له   السررياسررة، فضررالت عن التيفي ات املطلوبة   مكتا التقييف لدعف 
 عمليات التقييف الالمركزية، وتنمية القدرات الوطنية   تاا التقييف وا ا  مبادرات على يطاا النظام.
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التقييف بالفراة املتاحة هلما بهة توف  املعلومات بشأن التقدم اةريف على اعيد يرحملا كل من ا دارة ومكتا  -1
(، والذي يظرت PC 120/5)الوثيقة    املنظمة تنفيذ التداب  املتفق عليها   ردمل ا دارة على التقييف املستقل لو يفة التقييف

 فيه الدورة العشرون بعد املائة للجنة.
 
يف تقدم ملحوظ   تنفيذ التوايات املقبولة. وتشمل التداب  ا ضافية الواجا ا ا ها لتنفيذ وبصورة عامة، ُأحر  -2

التوايات تنفيذات كامالت: إقامة يظام تقييف المركزي، رهنات بتوفر املواردو وإعطا  مزيد من ا يضاحات بشأن رفع ايفدواجية 
وتوسيع يطاا الدعف لتنمية قدرات التقييف الوطنية   ضو  التقييمات التقارير لضمان االستقاللية التشيفيلية لعمليات التقييفو 

الوطنية القائمة على أهداف التنمية املستدامةو واياغة سياسة تقييف على يطاا املنظمة لتيفطية النقاط املذكورة أعالهو 
 المركزية وتنمية القدرات الوطنية. وتعديل هيكل املنصا الو يفي للتقييف مبا يتيح توف  الدعف الفعاا لعمليات التقييف ال

 

 (1تعزيز التعّلم والمساءلة )التوصية 

 
هبدف تعزيز التعلملف واملسا لة، ينفملذ مكتا التقييف خطة العمل املقدمة إىل الدورة احلادية والعشرين بعد املائة  -3

 (.(و)1إىل الدورة السادسة والعشرين بعد املائة )ردمل ا دارة،  هبذا الشأن للجنة، وسوف يرفع تقريرات مرحليات 

 
، متمل مل  مجيع الشواغر   مكتا التقييف   منتصف (أ()1و  ما يتعلق مبسألة املوارد البشرية )ردمل ا دارة،  -4

شار إليه أكما ، ممملا أطلق عجلة عمليات تو يف جديدة. و 2018، رغف ميفادرة بعض املو فني للمنظمة عام 2017 عام
. و  هذا اعصوص، سوف يتف استكشاف ا مكاييات الو ائفالتقرير، ما يفالت بعض مواطن اعلل تشوب هيكل 

يزايية املقبل هبدف ضمان املسا لة   عمليات التقييف بريام  العمل وامل   إطار ا عداد الق اا هيكل الو ائفلتعديل 
تقييمات القائمة على أهداف التنمية املستدامة وتقييمات لمنظومة األمف املتحدة لواملسامهة   الدعف املقدم على يطاا 

 (.1 ا طاريظر اإطار عمل األمف املتحدة للمساعدات ا يسايية )

 
 في مكتب التقييم الوظائفهيكل  1اإلطار 

ضعيفة على  ( فيما هي4-ت كملز الو ائف   مكتا التقييف حاليات   املستوى املتوسط )مخس و ائف ف
(، وهي مالئمة على مستوى 3-)و يفة واحدة ف مستوى املبتدئني(، وعلى 2-مستوى ا دارة )و يفة واحدة مد

 (.5-الو ائف العليا )و يفتان ف
 

ىل الطابع املستقل للتقييف، هناك طلا كب  على التمثيل واملسا لة على مستوى ا دارة من أجل تقييف إويظرات 
افقة على تقارير التقييف ورفع التقارير إىل احلكومات ووكاالت التمويل على مستوى مالئف. وهلذا االختصااات، واملو 

مف يام  األغذية العاملي، وبريام  األالسبا، توجد   مكاتا التقييف  ات حجف مقارن أو األايفر حجمات بقليل )بر 
والصندوا الدويل للتنمية الزراعية( منصا  (سفيليويااندوا رعاية الطفولة التابع لألمف املتحدة )املتحدة ا منائي، و 

يائا مدير. وسوف يتف البحث   إمكايية إيشا  منصا يائا مدير لدى إعداد اق اا ميزايية الأيام  املقبلة. 
  ابهود على يطاا منظومة األمف املتحدة )املنظمة( شأن هذه الو يفة ان تيسملر مشاركة منظمة األغذية والزراعة  ومن

تيح ت، وأن ا منائيةلدعف عمليات التقييف القائمة على أهداف التنمية املستدامة وإطار األمف املتحدة للمساعدات 
 مشاركة كب ة ملدير التقييف   العمل املطلوب بني الوكاالت.
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الذي حيدمل من فرص تو يف  ر، األم3-ف من درجة أيضات، تتوفملر و يفة واحدة فقط مستوى املبتدئنيوعلى 

وسيجري النظر   جدوى تعديل هيكلية الو ائف   مكتا التقييف لتلبية هذه فنيني أكفملا  وشباب   تاا التقييف. 
   سياا الكلفة املقدملرة لو يفة التقييف 2021-2020االحتياجات لدى إعداد بريام  العمل وامليزايية للف ة 

 العتمادات الصافية(.ااملائة من    0.8)
 
، متمل جتديد هيكل ومضررررمون التقارير (ي()و (ب)1و  ما خيصمل العرق التوليفي السررررتنتاجات التقييف )ردمل ا دارة  -5

ويعرق الشكل ابديد توليفات لالستنتاجات الواردة   التقييمات . 2017ام  كل سنتني مقاريةت بنسخة عام عن تقييف الأ 
حوا مواضرررررريع مثل: املال مة االسرررررر اتيجية، وال كيز واالتسرررررراا االسرررررر اتيجيان، والشررررررراكات والتنسرررررريق، واملزايا النسرررررربية، 

تقييمات املراجعة اعاارررررررررة ب اعطوط التوجيهيةوالتيفذية. وباتت  ابنسرررررررررايوا جنايفات الرئيسرررررررررية، وتنمية القدرات، والبعد 
 املشروع وتقييمات الأيام  القطري توفملر القاعدة  مكايية املقارية بني التقييمات حوا املواضيع أعاله.

 
وبالنسبة إىل يظام التصنيف، كما ُيشار إليه   ردمل ا دارة، فهو يُطبملق ضمن يطاا حمدود   املشاريع اليت تكون  -6

وبشكل ملموس، يُطبملق يظام تصنيف على املشاريع املمومللة  ية ويكون خطر سو  التمثيل فيها متدٍن.تصنيفاهتا قابلة للمقار 
 توجيهية فنية وأشكاالت مش كة، وتكون قابلة للمقارية إىل حدمل ما. خطوطمن مرفق البيئة العاملي، حيث تتبع املشاريع 

 
اعتمد مكتا التقييف  لية إشررررراف على عمليات التقييف، ، (د()1وهبدف تعزيز يظام ضررررمان ابودة )ردمل ا دارة،  -7

حيث يضرررررررررطلع كبار مدرا  التقييف املعيملنني مبسرررررررررؤولية توجيه تصرررررررررميف وإجرا  مجيع التقييمات، طيلة العملية. ويوفملر هؤال  
، جيري املشررفون على التقييف التوجيهات، كما يعطون إيضراحات عن االختصراارات ومسرودات التقارير. إضرافةت إىل  ل 

 املراجعون األقران تدقيقات الحقات بودة املسودات. و ضع املسودة األخ ة ملوافقة مدير التقييف قبل إطالقها.
 
(. وخالا (هررررررررررررررررررر)1لقدرات مو في التقييف )ردمل ا دارة  ةوتكون هذه اآللية لضرررمان ابودة مدعومةت بتنمية مسرررتمر  -8

ع منهجيات كمية. كذل ، اسررتفاد مو فو التقييف واالسررتشرراريون من حلقات ف ة السررنتني املاضررية، متمل التشررديد على وضرر
ة، مبا    ل  الواررررررررررررررف لليل البيايات الكميمل و عمل تدريبية على التصررررررررررررررميف الفعاا ألخذ العينات وإجرا  املسررررررررررررررحو 

بيفرافية الفضرررائية بشرررأن و ولليل األثر النوعيو ولليل البيايات اياالحندار االجتاه ا حصرررائي، واختبار الفرضررريات ولليل 
  كمبوديا مثالت عن استخدام املنهجية  MALISاستخدام األراضي من بيايات األقمار االاطناعية. ويوفملر تقييف مشروع 

الكمية، سيما أيه طبملق هنجات شبه جترييب مع لليل الفارا بني الفروا باالستناد إىل بيايات متأتية عن مسح منظملف لألسر. 
 نظيف عدة حلقات عمل تدريبية لتحسني مهارات الكتابة والعرق ألغراق وجتارب خمتلفة.كذل ، جرى ت

 
. وباتت مجيع 2017لتقييف عملية تقييف النوع االجتماعي وارررررررررررررردرت عام  اعطوط التوجيهيةوقد ُوضررررررررررررررعت  -9

تطبيقها على التقييمات . وخضررررررررررررررعت املنهجية ملزيد من التنقيح من خالا اعطوط التوجيهيةالتقييمات تتبع اليوم هذه 
  املتعاقبة لألهداف االس اتيجية   مالحقها املتصلة بتقييف النوع االجتماعي.
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 (2توطيد االستقاللية )التوصية 

 
  ما خيصمل تعزيز االستقاللية التشيفيلية لعمليات التقييف، التزم مجيع مو في التقييف واالستشاريني مبدوية السلوك  -10

االمتثاا،    حاا اعوبة   الواجا ا ا ها على ا جرا ات العهفاطمل األمف املتحدة املعين بالتقييف، ومتمل املعتمدة   فريق 
التوجيهية بشأن تو يف استشاريني   تاا التقييف  اعطوط. وأمملا (أ()2لتأث  ال مسوملغ له )ردمل ا دارة،  مثالت  اعضوعلدى 

ر الصررادرة عن مكتا التقييف فو  يد مو في التقييف على حنو منتظف بالتوجيهات خالا تضررارب املصرراي، ويتف تزو هي تفسررمل
 االجتماعات األسبوعية للمو فني.

 
  تقدا التقارير قائمة، يتفمل توضرررريح بعض النقاط لضررررمان االسررررتقاللية التشرررريفيلية  االيفدواجيةو  حني ما يفالت  -11

احلكوميني من يظرائه   البلدان اليت  املسرررررررؤولنياارررررررل مباشررررررررة مع للتقييمات. أوالت، سررررررروف يتمكن مدير التقييف من التو 
يشرررملها الأيام  ومع الشرررركا    التمويل، على مسرررتوى مالئف، لالتفاا على شرررروط التقييمات وتقدا التقارير النهائية. 

وف يقوم املدير باختيار البعثات املق حة هلذه األغراق ضررمن قواعد السررفر املعتمدة   املنظمة. كذل ، سرر نظملفوسرروف تُ 
تقارير  اعأا  اعارجيني لفريق التقييف، مع مراعاة االعتبارات ابيفرافية واعتبارات النوع االجتماعي. أخ ات، سرررررررررررررريتف إجنايف

 (.(ب)2التقييف وإادارها لت إشراف املدير، كما جرت العادة )ردمل ا دارة 

 
شررريات مع التواررريات، يُقلت مسرررؤولية أمني بنة التقييف الداخلي من مدير التقييف إىل مو ملف معنيمل من ا دارة اومت -12

 .(ي()2)ردمل ا دارة، 

 
باستعراق متطلبات التقييف   اق احات  مبوجبه و  مرحلة اياغة املشروع، مت اعتماد إجرا  يقوم مكتا التقييف -13

عة. وهذا يسرراعد   ضررمان أحكام تقييف مناسرربة ووضررع خطط مالئمة لتقييف املشررروع. وأمملا مشررروع منظمة األغذية والزرا
، والواردة   االسرررررررتعراق أعاله، حيدملد بالنسررررررربة إىل التوارررررررية بأال يتوىل مكتا التقييف إدارة التقييمات   منتصرررررررف املدة

وُتسررررتثا ممملا سرررربق املشرررراريع اليت  منتصررررف املدة. مكتا التقييف ضرررررورة أن جيري املسررررؤولون عن امليزايية عمليات تقييف  
 (.(د)2، )ردمل ا دارة، 1يطلا فيها الشركا    املوارد إجرا  تقييمات منتصف املدة لت مسؤولية مكتا التقييف

 
 (3إنشاء نظام تقييم المركزي )التوصية 

 
المركزي للأام  واملشرررررررررررررراريع القطرية. ومت أحريفت منظمة األغذية والزراعة بعض التقدم   إيشررررررررررررررا  يظام تقييف  -14

االلتزام باعتماد  طيط للتقييف   إطار الأتة القطرية   ردمل ا دارة، وأعادت بنة الأيام  التأكيد عليه   اسررررررررتعراضررررررررها 
 قبلةامل اعطوط التوجيهيةتنعكس هذه التعليمات   وسرررررررررروف  2ملوجز الدروس املسررررررررررتمدة   تطبيق إطار الأتة القطرية.

 (.)أ(3بشأن التخطيط )ردمل ا دارة 

 
                                                      

من جايا تشمل هذه االستثنا ات املشاريع املمولة من اندوا املناخ األخضر، الذي ينصمل على أن جُترى تقييمات منتصف املدة والتقييمات النهائية   1
 مكتا تقييف مستقل. 

  PC 124/4 Sup.1و PC 124/4الوثيقتان   2
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مكتا التقييف تقييمات المركزية جتريبية   بلدان وأقاليف خمتلفة بمع  ما يتعلق بتقييمات املشرررررررررررررروع، أجرىو   -15
يظام تقييف المركزي، بنا ت على ردمل ا دارة.إيشا   أجل البحث   إمكايية الدروس من

وخالا هذه املرحلة، وضع مكتا  3
سررررررررهيل إجرا  لت خدمات اسررررررررتشررررررررارية وخدمات   تاا ضررررررررمان ابودة ووفملر التقييف كتيملبات، وخطوطات توجيهية ومنا ي،

 (.(ب)3تقييمات من جايا املكاتا امليدايية )ردمل ا دارة، 

 
 ماليني 4اريع ا منائية اليت تتعدى قيمتها ( املشرررر1ومبوجا السررررياسررررة املتبعة حاليات، يتوىل مكتا التقييف تقييف: ) -16

وإعادة  الطوارئ( برام  2(و )2017-2016  املائة من هذه املشرررررررررررررراريع   الف ة  80-78دوالر أمريكي )جرى تقييف 
وإعادة التأهيل )مثالت، حسرررررررررا األيفمات وليس حسرررررررررا املشررررررررراريع(و  الطوارئالتأهيل وفقات عطة متفق عليها مع شرررررررررعبة 

ة بطلا التقييف، من جهة ماحنة حمددتقدم دوالر أمريكي حيث ت ماليني 4املشرررراريع ا منائية اليت تكون قيمتها دون  (3و)
  حاا اعتماد يظام تقييف و أو ضررمن سررياا تقييمات الأام  القطرية .  مشرراريع مماثلة ضررمن تموعة واحدة، الا مجعخ

 أعاله.املذكورة   الفئة الثالثة إىل حدمل كب  عددها أن يزداد تيفطية التقييمات و تتملسع المركزي، من املتوقع أن 

 
. وبيملنت التقييمات التجريبية أيه لدى املكاتا ال مركزياتقييمات  23  ف ة السرررررررررررنتني األخ ة، دعف مكتا التقييف و  -17

 ودة  دارة عملية التقييف.دوقدرات داخلية حم( وغ هاالتقييف )الشفافية، واالستقاللية، والسرية،  ملبادئامليدايية معرفة حمدودة 

 
 وتش  يتائ  التقييف التجرييب والدروس املستمدة من وكاالت أخرى   األمف املتحدة إىل أن يظام تقييف المركزي -18

( تو يف قدرات 2الكلفة   املكاتا امليداييةو ) ة( شرررررررررررررررط وجود خطة تقييف حمدد1وفعاا حباجة إىل الدعف التايل: )
التقييف   املكاتا ا قليمية لتوف  الدعف والتوجيهات بشررررررررررركل منتظف ملديري الأيام  أو املشرررررررررررروع   املكاتا امليداييةو 

( القدرات املالئمة للتنسرررررررررريق 4( تكييف التدريا على التقييف حبسررررررررررا املو فني  ات الصررررررررررلة   املكاتا امليداييةو )3)
( االلتزام من الشررررررركا    املوارد   املشرررررراريع من خاري 5ا التقييف املركزيو و)وتقدا املشررررررورة وا شررررررراف األومليل من مكت

رد امليزايية بتوف  التمويل املالئف للتكاليف التشيفيلية للتقييمات، إمنا أيضات املسامهة   اياية البنية التحتية عدمة التقييف الوا
 4وافها أعاله.

 
مل وإيشرررررررا  يظام تقييف المركزي، سررررررروف يتف اسرررررررتعراق التكاليف املالية و  حاا تقرملر العمل بالتوارررررررية بالكا -19

والتداعيات التشررررريفيلية لتوف  الدعف الاليفم ومتديده، وسررررروف يُقدملم اق اا هبذا الشرررررأن. و  الوقت احلايل، يُقدملر بأن ت اوا 
ا ييفطي تكاليف مو في التقييف املنتدبني مليون دوالر أمريكي   السرنة، مبو  0.8كلفة هذا الأيام   رسرا  الالمركزية بني 

                                                      
دارة ومراقبة مضمون مجيع تقييمات املشاريع   املنظمة. كما أن مكتا التقييف حاليات، وفقات مليثاا مكتا التقييف، يقوم هذا املكتا بتخطيط، وإ  3

للتقييمات مسؤوا بالكامل عن جودهتا ومضموهنا. وإن اعتماد يظام تقييف المركزي يعين أن مديري الأيام  أو املشروع سيكويون مسؤولني عن التخطيط 
التقييمات. وسيكون مدير الأيام  أو املشروع مسؤوالت عن ضمان حسن س   هذه ييف اعارجي ب جرا امليدايية، وطلبها وإدارهتا. وسوف ُتكلملف فرا التق

ضي بتوف  الدعف التقييمات وإدارهتا،   حني أن فريق التقييف سيكون مسؤوالت عن مضمون التقرير. وأمملا دور مكتا التقييف   التقييمات الالمركزية فيق
 .الفين والدعف لضمان ابودة

معابة مسألة متويل هيكلية الدعف ات الطوعية هبدف ، ُوضعت ا جرا ات لتمويل تقييف املبادرات املمومللة من املسامه2007إثر قرار اجمللس   عام   4
 ذه التوجيهات.  ميتثل بعض الشركا    املوارد هللتقييمات املشاريع. إمنا مل
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وميكن متويل  ل  عن طريق رفع النسرررررررربة املئوية للمسررررررررامهات من  5القدرات. تنسرررررررريق/إىل األقاليف، وإجرا  أيشررررررررطة تنمية
 .2ملزيد من التفاايل، أُيظر إىل املربع  6  املائة. 1 ىلإ 8.0املصادر من خاري امليزايية   حساب أماية التقييف من 

 
 خارطة الطريق لنظام التقييم الالمركزي ومتطلبات الموارد 2اإلطار 

سوف ييفطي يظام التقييف الالمركزي املشاريع غ  الطارئة اليت تنفذها املكاتا القطرية، وخبااة املشاريع اليت تكون ميزاييتها 
دوالر امريكي. وسوف يواال مكتا التقييف تقييف املشاريع املتعددة البلدان، واملشاريع اليت قد تتطلملا خأة  ماليني 4دون 

وإعادة التأهيل. وتعرق خارطة الطريق أدياه  الطوارئيظرات حلجمها وتعقيدها، واملشاريع املتصلة بأام   دولية   التقييف
  املكاتا امليدايية.اق احات لتنمية تدرجيية لقدرات التقييف  

 
 

 
 (4تقديم المعلومات إلى لجنة البرنامج عن خطط التقييم )التوصية 

 
مت تنظيف جلسة لتقدا املعلومات للجنة الأيام  قبل ايعقاد دورهتا الرابعة والعشرين بعد املائة. وخالا ابلسة  -20

 (.4املنعقدة قبل الدورة اعامسة والعشرين بعد املائة، أُدرجت خطة التقييف كبنٍد على جدوا أعماا الدورة )ردمل ا دارة 

  

                                                      
 مات امليدايية.يكلفة البنية التحتية عدمة التقييشمل  هذا ال يشمل كلفة التقييمات حبدمل  اهتا، واليت جيا توف ها من ميزاييات املشاريع الفردية، إمنا   5
الصحة العاملية ومكتا تنسيق سكو، ومنظمة يكعالمة قياسية، ف ن سياسات التقييف اليت تعتمدها وكاالت قابلة للمقارية   األمف املتحدة مثل اليوي   6

  املائة من تموع إيفاا املشروع،   حني أن الصناديق والأام   3و 1 يفاا ا مجايل على التقييف مبا ي اوا بني   ا لدملد اهلدف ،الشؤون ا يسايية
  املائة. وبالنسبة إىل الوكاالت الثنائية،  صملص  1حوايل ف والصندوا الدويل للتنمية الزراعية تنفق يسيالتشيفيلية مثل بريام  األغذية العاملي، واليوي

   املائة. 5و 3للتنمية الدولية يسبة ت اوا بني  األس الية  املائة للتقييمات فيما تستهدف الوكالة  3للتنمية الدولية يسبة  ةاألمريكيالوكالة 

2017-2018

بية ينفذ مكتب التقييم تقييمات المركزية تجري

2019-2020

الالمركزيتعزيز قدرات التقييم على المستوى
زيةيشر كتيملا مكتا التقييف عن التقييمات الالمرك-
رىوضع منصة للتعلملف ا لك وي وأدوات تدريبية أخ-
إيشا  مكتا مساعدة   املقرمل الرئيسي-
ف إىل امليدان وإرساهلالالمركزيةإيشا  منااا ملو في التقييمات -
إجرا  تدريبات إقليمية-

وما بعدها2021
الحفااااااااااااااااااااااااااااا  علااااااااااااااااااااااااااااى قاااااااااااااااااااااااااااادرات التقياااااااااااااااااااااااااااايم

وتوحيد النظام الالمركزي
إجرا  تدريبات إقليمية-
لديث منصملة التعلملف ا لك وي-
مكتا املساعدة والتنسيق-
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 (5تنمية قدرات التقييم )التوصية 
 
يظرات إىل التشديد املتزايد على تقييف األيشطة على املستوى الوطين دعمات ألهداف التنمية املستدامة، من الضروري  -21

 توف  الدعف لتنمية قدرات التقييف الوطنية. وقد دعت ابمعية العامة لألمف املتحدة إىل تنمية هذه القدرات   قرارها
(A/RES/69/237.)  وأطلق مكتا التقييف مبادرة لتنمية القدرات، وأيشأ مجاعة عاملية للممارسة باسفEval-ForwARD 

)تقييف األمن اليفذائي، والزراعة والتنمية الريفية( تشمل مكاتا التقييف   الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها   روما 
للتعلملف ودعف املسؤولني احلكوميني الوطنيني   الويفارات املختصة  وترمي املبادرة إىل توف  منصة 7ومجعيات التقييف املهنية.

تقييف السياسات والأام ، سيما أهنا ال تتمتع بآلية الدعف املناسبة للقيام بذل  على حنو فعاا. وترمي أيضات إىل باملكلفة 
 (.5قيق أهداف التنمية املستدامة )ردمل ا دارة تيس  مشاركة املهنيني الوطنيني   تاا التقييف   التقييمات املرحلية باجتاه ل

 
مبوايفاة  ل ، قام مكتا التقييف برعاية وتنظيف كش  للزراعة   مؤمتر التقييف األفريقي، بالشراكة مع جامعة  -22

ية. وهي املنظمة اليت أيشأها كو  أيان لدعف التيفي  التحومليل   الزراعة األفريق -AGRAتيجيميو   كينيا ومنظمة 
تنمية هذه األحداث ا قليمية هبدف املنصة لتنظيف مثل  Eval-ForwARDاملستقبل، سوف تشكل مجاعة املمارسة  و 

 القدرات   تاا التقييف.

 
 (6وضع سياسة تقييم في منظمة األغذية والزراعة )التوصية 

 
  جدوى إيشا  يظام تقييف المركزي. وكما جيري كما أشار إليه ردمل ا دارة، يتف جتربة التقييمات الالمركزية للنظر  -23

تفصيله   القسف املتعلق بالتقييمات الالمركزية أعاله، هذا قد يتطلملا التزامات من الشركا    التمويل لدعف عملية تنمية 
 قدرات التقييف وهيكلية الدعف  ات الصلة.

 
ة سياسة تقييف تشمل التقييمات الالمركزية حوا وحاملا يتقرملر اعتماد يظام تقييف المركزي، سوف تتف اياغ -24

، واملتطلبات املالية، كما سيتف تنقيح ميثاا مكتا التقييف حبيث يعاجل التيفي ات ل املوجبات، واألدوار واملسؤولياتجوايا مث
 (.6املطلوبة )ردمل ا دارة 

 

                                                      
التقييف األفريقية بشكل ياشط   املبادرة. وقد أُطلقت املنصة خالا مؤمتر كولومبو للتقييف الذي مجعية للتقييف مع  كوفوييةيالفر تتعاون الشبكة حاليات،   7

 يظملمته مجعية التقييف   سري اليكا.


