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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 ليقرهاالوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي 
تدعDو األمانDة أعضDاء المجلDس الذيDن يرغDبون فDي إبDداء بعDض المالحظDات أو لديهDم استفسDارات تDتعلق بمحDتوى هذه                   

 دورة قDDبل ابDDتداء ذلDDك أن يDDتم ويفضDDلل بموظفDDي بDDرنامج األغذيDDة العالمDDي المذآDDورة أسDDماؤهم أدنDDاه،   الوثDDيقة االتصDDا
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 :)OEDE(مكتب التقييم مدير  Mr K. Tuinenburg -2252066513: رقم الهاتف

استفسDارات تDتعلق بإرسال الوثائق المتعلقةالDرجاء االتصDال بمشDرف وحDدة الDتوزيع وخدمDات االجDتماعات إن آانDت لديكDم            
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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 ملخـص

 

 
 2002أيار /تأتي وثيقة سياسة التقييم هذه استجابة لطلب أعضاء المجلس التنفيذي أثناء انعقاد دورته السنوية في مايو

 التي آانت )1("سياسة برنامج األغذية العالمي في الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج"عنونة بشأن تنقيح الوثيقة الم
 أثناء تلك الدورة وضع المجلسآما طلب أعضاء . المجلسآنذاك قيد النظر حتى تأخذ في االعتبار تعليقات أعضاء 

 .خطة وميزانية للرصد والتقييم

 

، انتقلت اآلن المسؤولية عن مراقبة وتوجيه 2003شباط / على النتائج في فبرايرمةالقائوفي أعقاب إنشاء شعبة اإلدارة  
ولذلك فإن وثيقة سياسة التقييم المنقحة الحالية ال   . بشأنهتقارير رفع القياس ولمكتب الجديد  الالرصد من مكتب التقييم إلى  

 على النتائج في برنامج    القائمةاإلدارة "يقة المعنونة وأما المسائل المتعلقة بالرصد فتتناولها الوث. ترآز إال على التقييم 
 .للمجلسالمقدمة آذلك إلى الدورة الحالية " الخطوات المقبلة: األغذية العالمي

 

 ، 2005-2004وينبغي قراءة وثيقة سياسة التقييم جنبا إلى جنب مع خطة عمل وميزانية مكتب التقييم لفترة السنتين   
وتستند الوثيقة إلى األسس التي أرستها . )2( لفترة السنتين البرنامجآملحقين لخطة اإلدارة في  وتعرض هاتان الوثيقتان 

وتشدد الوثيقة على التقييم   . 2002 و)3(2000وثائق سياسة التقييم السابقة والتي عرضت على المجلس التنفيذي في عامي 
آما تعترف الوثيقة بأن عمليات  . م في سياق االستقالل هما المساءلة والتعل اثنتين باعتباره مسؤولية تقوم على دعامتين   

الفوري ووصوال إلى /انطالقا من التقييم الذاتي لتحسين برنامج التعلم الموجه    التقييم قد يجري تنفيذها بدرجات متفاوتة   
 .) مستشارين خارجيينباستخدام(التقييمات التي يديرها مكتب التقييم، والتقييمات التي تديرها المكاتب اإلقليمية والقطرية   

 

وتخلص الوثيقة إلى . ويبحث القسم الثاني من الوثيقة مسألة االستقاللية وموقع مكتب التقييم والمسائل المرتبطة بالتوظيف  
أنه من غير المالئم في تلك اآلونة فصل مكتب التقييم عن األمانة بالنظر إلى دوره المهم في تعزيز ثقافة التعلم في   

 .المنظمة

 

   

  ∗∗∗∗مشروع القـرار 

   

 والمحددة في WFP/EB.3/2003/4-C في التقييم المبينة في الوثيقة البرنامج سياسةعلى  المجلس التنفيذي يوافق 
 .ويدعو األمانة إلى اإلحاطة بالتعليقات والمالحظات التي أبداها المجلس التنفيذيسياق تحقيق الالمرآزية 

 

   

 

                                                 
 .WFP/EB.A/2002/5-Cالوثيقة   (1) 

 .WFP/EB.3/2003/5-A/1الوثيقة    )2(
 ."مبادئ وطرق الرصد والتقييم في برنامج األغذية العالمي   " المعنونة WFP/EB.A/2000/4-Cالوثيقة    )3(
 .ثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة       هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى و       ∗
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 عرض عام
" (سياسة برنامج األغذية العالمي في الرصد والتقييم الموجهين نحو النتائج"آان إعداد الوثيقة المعنونة   -1

WFP/EB.A/2002/5-C (تعبيرا عن  2002أيار /وما أعقبه من نقاش في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي التي عقدت في مايو 
 البرهنة على ما يحقق من    البرنامج واألمانة بضرورة إحداث تغييرات مهمة حتى يستطيعلسالمجاالعتراف الواسع بين أعضاء 

 أن ثمة حاجة إلى تقوية النص ودعا إلى المجلسوفي الوقت الذي حظيت فيه السياسات الواردة في هذه الوثيقة بدعم عام، قرر . نتائج
سات إلى قدرات، وهو ما استدعى وضع خطة لتنفيذ الرصد والتقييم،   بضرورة ترجمة السياالمجلسآما شعر . تنقيح وثيقة السياسات 
 .بما في ذلك الميزانية

 قائموبDات مDن الجلي عند وضع خطة تنفيذ الرصد والتقييم أنه يلزم إجراء استثمارات آبيرة من أجل إنشاء نظام قوي                   -2
، 2003شباط / على النتائج في فبرايرالقائمةفضى ذلك إلى إنشاء شعبة جديدة لإلدارة وأ. على النتائج للرصد وتقديم التقارير 

.  تقع عليه مسؤولية وضع المؤشرات وتعزيز الرصدورفع التقارير بشأنهقياس األداء لآمDا أنشDئ داخDل هDذه الشDعبة مكتDب           
. م، مثلما آانت عليه الحال قبل أربع سنواتوآDان علDى مكتDب الرصDد والتقييم أن يعود إلى عمله األساسي المتمثل في التقيي                

وبالDنظر إلDى أن وظDائف الرصDد والتقيDيم يعDزز بعضDها بعضDا، فقDد نقDل مكتDب التقيDيم مDن شعبة المراقبة إلى شعبة اإلدارة                       
 . على النتائج الموجودة في مكتب المدير التنفيذيالقائمة

مسألة الرصد . ( عليها هذا النقل التنظيمي أن هذه الوثيقة ال تتناول إال المسائل المتعلقة بالتقييم          ومن اآلثار التي ينطوي     -3
وترآز هذه الوثيقة "). الخطوات المقبلة: اإلدارة القائمDة علDى النDتائج فDي برنامج األغذية العالمي     "تتDناولها الوثDيقة المعDنونة       

.  تبDDيان المسDDائل المرتDDبطة باسDDتقاللية وظDDائف التقيDDيم فDDي البيDDئة الالمرآDDزية، مDDع الddبرنامجعلDDى سياسDDة التقيDDيم وتنفDDيذها فDDي
، فقد أفردنا قسما خاصا في هذه الوثيقة لمناقشة استقالل مكتب التقييم، بما المجلسوتمشDيا مDع الطلDبات المقدمDة من أعضاء       

 .في ذلك موقعه داخل المنظمة

، دارت مناقشDات أخDرى بشDأن خطة عمل وميزانية مكتب    2003 الDدورة السDنوية للمجلDس التنفDيذي لعDام      وأثDناء انعقDاد     -4
 فDيما يتصل بالمقترحات  المجلdس  ىوتDم االتفDاق علDى عDرض خطDة عمDل وميزانDية مكتDب التقيDيم لفDترة السDنتين علD                  . التقيDيم 

( والميزانDDDDية آجDDDDزء مDDDDن خطDDDDة اإلدارة    وأدرجDDDDت اآلن خطDDDDة العمDDDDل  .  لفDDDDترة السDDDDنتين  الddddبرنامجالمDDDDتعلقة بميزانDDDDية 
WFP/EB.3/2003/5-A/1 .( 

 ومبادئ هذه السياسة والتغييرات المطلوبة  البرنامجيبين القسم األول سياسة التقييم في. وتDتألف هذه الوثيقة من قسمين      -5
 مكتDب التقيDيم، حيDث يرآDز علDى مسDائل االسDتقاللية ويعرض           ويتDناول القسDم الثانDي     . فDي التنفDيذ فDي بيDئة تتسDم بالالمرآDزية           

 .الخيارات واالعتبارات المتعلقة بموقع مكتب التقييم

 سياسة جديدة للتقييم في البرنامج: القسم األول

 مقدمة
ويعود تاريخ . منذ نشأته تقريبارنامج الب يعتبر جزءا من   إنDه  للتقيDيم فDي بDرنامج األغذيDة العالمDي تDاريخ عDريق، حيDث                 -6

، عندما عرضت في دورة 1965، إلDى عDام      "تقيDيم المشDاريع وتقديDرها     "أولDى وثDائق االسDتراتيجية، وهDي الوثDيقة المعDنونة             
وظDDيفة جوهDDرية لمراقDDبة   "ووصDDفت الوثDDيقة التقيDDيم بأنDDه   . للddبرنامجتشDDرين األول علDDى اللجDDنة الحكومDDية الدولDDية    /أآDDتوبر

ويؤلف التقييم .  يقDوم بممارسDتها المديDر التنفDيذي بمسDاعدة مDن موظفDيه وبDتعاون من الحكومات المتلقية             الdبرنامج  مسDاعدات 
التقييم على يعتمد و .للبرنامججDزءا ال يتجزأ من مسؤوليته أمام اللجنة الحكومية الدولية آما ينص على ذلك النظام األساسي    

 ...".هيئات المتعاونةمصادر مستقلة، مثل االستشاريين وموظفي ال

 فمDا زال هDناك مDبدآن رائDدان قائمDان فDي تلDك الوثيقة، هما             1965وعلDى الDرغم مDن حDدوث تغيDيرات آثDيرة مDنذ عDام                   -7
 .لبرنامج اومازال هذان المبدآن الدعامتين اللتين ترتكز عليهما سياسة التقييم في. المساءلة والتعلم في سياق االستقالل

. وعلDى مDدى السDنوات قDدم مكتDب التقيDيم عDددا هDائال مDن تقاريDر التقييم إلى المجلس التنفيذي وإلى ما سبقه من هيئات                    -8
ودارت مناقشDات بشDأن تلDك الDتقارير التDي آانDت مقدمDة ليDنظر فDيها، وبشDأن خطDة العمل المتكررة، على الرغم من أن تلك                       

 لمسؤولياته إزاء التقييم،    البرنامج  إرشادات مهمة بشأن طريقة معالجة     المجلسوقدم  . قارير آانDت مقدمDة للعلم واالطالع      الDت 
 مذآDرات معلومDات خاصDة عن     الdبرنامج  أعDد  2000وفDي عDام     . وهDو مDا أفضDى إلDى تغيDير وتحسDين اإلجDراءات والفعالDية               

 .لى األهمية التي يعلقها المجلس التنفيذي على وظيفة التقييموآل ذلك شاهد ع. استجابة اإلدارة لتوصيات التقييم
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، اتسعت دائرة ترآيز مكتب 2000آانون الثاني / يناير1 اعتبارا من  )4(ومDع إدماج مسؤوليات الرصد في مكتب التقييم         -9
مبادئ وطرق " من وثائق السياسات، األولى بعنوان  اثنتين2002 و2000 لعامي نوعرضت على الدورتين السنويتي   . التقيDيم 

 ورآزت على المجلسوالتDي قدمDت ليDنظر فDيها         ) WFP/EB.A/2000/4-C" (الرصDد التقيDيم فDي بDرنامج األغذيDة العالمDي           
 في سياق  البرنامجوقدمDت تلDك الوثDيقة عرضDا مجمDال للمDبادئ التوجيهDية للرصد والتقييم في        . العالقDة بيDن الرصDد والتقيDيم       

وأما .  مDنظمة مفDتوحة علDى الDتعلم، وأشDارت إلDى االتجاهDات الجديDدة للتقييم         الdبرنامج  علDى النDتائج وباعتDبار     القائمDة اإلدارة  
" (سياسDDDDة بDDDDرنامج األغذيDDDDة العالمDDDDي فDDDDي الرصDDDDد والتقيDDDDيم الموجهيDDDDن نحDDDDو النDDDDتائج "الوثDDDDيقة الثانDDDDية فكانDDDDت بعDDDDنوان 

WFP/EB.A/2002/5-C (      ت علىDي عرضDودعت آذلك إلى وضع خطة تنفيذ والميزانية الضرورية  يقرهال المجلسوالت ،
 .لتنفيذ السياسة

وسDرعان مDا اتضح أن مواصلة العمل على تحديد المؤشرات وإعداد خطة عمل، بما في ذلك آثار الميزانية، هي مهام           -10
شباط ومكتب / على النتائج في فبرايرالقائمةشاء شعبة اإلدارة وأفضDى ذلك إلى إن . تDتجاوز واليDة واختصDاص مكتDب التقيDيم      

 .تموز، وبعدها تحول مكتب التقييم إلى ممارسة دوره األساسي، وهو التقييم/ في يوليو ورفع التقارير بشأنهقياس األداء

وأتيحت . ة للرصد والتقييم بشأن التنفيذ والتدريبعلDى أن مكتDب التقيDيم واصDل فDي الوقDت ذاتDه وضDع مDبادئ توجيهDي                 -11
 وأدمجت في دليل 2002تشرين األول / في أآتوبر البرنامجأول مجموعDة من مبادئ الرصد والتقييم التوجيهية على مستوى        

آما جرى وضع برنامج . للبرنامجالشبكة الداخلية  علDى  WFPgoتصDميم الDبرامج ويمكDن االطDالع علDيها مDن خDالل موقDع               
 . لتدريب على الرصد والتقييم وتم تنفيذه بصفة تجريبية في ثالثة بلدان في منطقة شرق ووسط أفريقيال

 األساس لسياسة 2002 و2000ن تم إعدادهما في عامي ا الرصDد والتقيDيم اللت  اوفDيما يخDتص بالتقيDيم، فقDد أرسDت وثيقDت          -12
 بأسره باعتباره البرنامجلرئيسي لهذه السياسة الجديدة في دعم تعزيز ثقافة التقييم على مستوى   وتمDثل الهDدف ا    . تقيDيم جديDدة   

وآDDان مDDن أهDDم المقDDترحات التDDي وردت فDDي الوثيقتيDDن اللتيDDن عرضDDتا علDDى الدورتيDDن  . مDDنظمة للDDتعلم فDDي سDDياق الالمرآDDزية
 2000وفي عام . م المشاريع والبرامج إلى الميدان هو نقل المسؤولية عن معظم عمليات تقيي  2002 و 2000 لعامي   نالسDنويتي 
 . عن تقديره للتقسيم المقترح في العمل بين مكتب التقييم والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطريةالمجلسأعرب 

 :ة الجديدة على العناصر األربعة التالية للسياس2002ونصت وثيقة السياسات التي صدرت في عام   -13
  شهرا؛12ينبغي تقييم أي عملية تستغرق أآثر من   !

 البرنامجبرنامج  بترآيزه على تقييم للبرنامجيواصل مكتب التقييم ضمان تقديم خدماته في مجال التقييم إلى المجلس التنفيذي  !
  التنفيذ؛ وقضايا السياسات والعمليات الكبيرة وتقييم الجيل األول من البرامج القطرية في منتصف مدة

 ؛في مجالي البرمجة والتنظيميحدد مكتب التقييم وينشر المعارف والدروس المستفادة من عمليات التقييم لدعم تحسين مستوى التعلم  !

 .يقدم المكتب التوجيه والدعم للمكاتب اإلقليمية والقطرية للمساعدة في التنفيذ الفعال للسياسات !

14-   Dد          واسDراء واحDوب إجDبدأ وجDى مDيم الثالثة التالية أثناء أو بعد أي عملية تستغرق       ةتنادا إلDيات التقيDن عملDل مDى األقDعل 
 : تقسيم العمل على النحو التالي2002 شهرا، بينت وثيقة عام 12أآثر من 

لك، إن أمكن، مع ممثلي المستفيدين في     ، يقوم بها المكتب القطري بالتعاون مع الحكومة وشرآاء التنفيذ وآذالتقييمات الذاتية )أ(
 :إطار المبادئ التوجيهية التالية

 يجرى تقييم ذاتي لجميع العمليات قبل تخطيط المرحلة الجديدة أو عند إقفال العمليات؛ !

 . ينبغي أال يشترك أي استشاري خارجي عادة في هذه العملية إال آميسر لها !

 :وتشمل  أو اإلقليميالتقييمات التي يديرها المكتب القطري )ب(

 أي عملية في أي وقت إذا ظهرت حاجة اإلدارة إلى ذلك وإذا تعذر معالجة القضايا من خالل التقييم الذاتي؛  !

 وإذا آانت عملية التقييم    أمريكي  مليون دوالر 50أي عملية إذا تجاوز المجموع التراآمي لميزانية جميع المراحل ما يعادل    !
 .)5(مدة تزيد على ثالث سنواتالسابقة قد نفذت قبل ذلك ب

 : وتشملالتقييمات التي يديرها مكتب التقييم )ج(

 ؛)6(جميع البرامج القطرية من الجيل األول عند منتصف مدة التنفيذ �

                                                 
 ."مكتب التقييم والرصد "أصبح يعرف بعد ذلك باسم   )4(
وإذا لم يتيسر ذلك ينبغي االستعانة بمكتب التقييم إلدارة عملية      . على أنه ينبغي أن يولى االعتبار األول للتقييم الذي يديره المكتب القطري أو اإلقليمي    )5(

 .التقييم 
 .ينبغي أن تصبح عمليات التقييم في منتصف مدة تنفيذ الجيل الثاني من البرامج القطرية مسؤولية المكاتب القطرية أو اإلقليمية               )6(
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 مليون دوالر أمريكي وإذا آانت عملية 50أي عمليات إذا تجاوز المجموع التراآمي لميزانية جميع المراحل ما يعادل  �
 ؛ )إذا لم يقم المكتب القطري أو المكتب اإلقليمي بهذا التقييم(ة قد نفذت قبل ذلك بمدة تزيد على ثالث سنوات التقييم السابق

 أي عملية يطلب فيها المجلس التنفيذي أو اإلدارة العليا إجراء تقييم مواضيعي أو سياساتي لها؛ �

 من تخطيط العمل لفترة السنتين وتنفذ عمليات  عمليات التقييم التي يديرها مكتب التقييم وتكون محددة ومقترحة آجزء     �
 .التقييم هذه باالتفاق مع المكتب اإلقليمي والمكتب القطري 

 تشDكل األساس الذي تستند إليه سياسة  2002ومازالDت العناصDر واآلثDار العملDية السDالفة الذآDر المبيDنة فDي وثDيقة عDام                -15
 تلDDك، طلDDب 2002وتماشDDيا مDDع الهDDدف العDDام لوثDDيقة عDDام  . م وتنفDDيذها مDDن جانDDب مكتDDب التقيDDيم والمDDيدان  فDDي التقيDDيالddبرنامج
أي المدراء الذين تقع عليهم أيضا مسؤولية ( إيضDاحات بشDأن تطبDيق الالمرآDزية علDى وظDائف التقيDيم في الميدان                 المجلdس 

لية وحيادية التقييمات سواء التقييمات التي يديرها مكتب ، وأثDار تساؤالت بشأن استقال )تنفDيذ األنشDطة التDي سDيجري تقيDيمها        
 .التي يتم إجراؤها في الميدان) الذاتية(التقييم أو التقييمات 

 السياسة الجديدة
يقتصر على مكتب  التعلم ال تنشد إلDى االعDتراف بDأن التقيDيم في أي منظمة     الdبرنامج تسDتند سياسDة التقيDيم الجديDدة فDي           -16

وينبغي بدال من ذلك أن يؤلف التقييم . البرنامجالتقيDيم الDذي لDن يمكDنه علDى أيDة حDال تغطDية سDوى جDزء يسDير مDن عمليات                        
وبهDذه الطDريقة سDتمثل التقيDيمات متوالDية تDنفذ عDند أحDد طرفيها التقييمات         .  علDى آافDة المسDتويات   الdبرنامج جDزءا مDن ثقافDة     

 مكتDب التقيDيم في العادة على يد أفرقة من موظفي   بإجDرائها أي التقيDيمات التDي يقDوم      (ليات التنفDيذ    المسDتقلة تمامDا عDن مسDؤو       
، وفي الطرف اآلخر من المتوالية تنفذ التقييمات  )التقيDيم الخارجييDن، ويكون مسؤوال أمام المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي          

وأمDDا التقيDDيمات التDDي تDDنفذها المكاتDDب اإلقليمDDية أو القطDDرية     . لتنفDDيذالذاتDDية علDDى يDDد الموظفيDDن الميدانييDDن المسDDؤولين عDDن ا    
وبغDض الDنظر عDن طDريقة إدارة التقيDيمات، ينبغDي أن تسير       . باالسDتعانة باستشDاريين خارجييDن فDتقع فDي منتصDف المتوالDية          

 . جميعها وفق نفس المبادئ التوجيهية

 تنطDDبق فقDDط علDDى مكتDDب التقيDDيم، وهDDو الشDDعبة الوحDDيدة التDDي دأبDDت علDDى إجDDراء    تقيDDيم الجديDDدة الولذلDDك فDDإن سياسDDة ال  -17
 .ويطلع المقر والمكاتب اإلقليمية والقطرية بدور في تنفيذ التقييمات. التقييمات، وإنما تنطبق على المنظمة بأسرها

، وهو ربما ليس المصطلح المثالي لوصف ما هو أساسا شكل من أشكال التقدير  "يالتقيDيم الذات  "ولقDد فضDلنا مصDطلح         -18
وعند إجراء التقييمات الذاتية  . للتشDديد على ما تعلقه المنظمة من أهمية على التقييم         " الDتقدير الذاتDي   "الذاتDي، علDى مصDطلح       

 . العمليات اليومية والرصد المنتظمعن حاسم بشكل منفذو البرامج يبعد

.  في التقييم يستند دائما إلى المساءلة والتعلمالبرنامجوآمDا سDبقت اإلشDارة فDي بداية هذه الوثيقة، فإن النهج الذي يتبعه                -19
 في ووتواصDل السياسDة الجديDدة السDعي إلDى تحقDيق هذين الهدفين الذين ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر سواء في الميدان أ          

 . للبرنامجوال تقتصر المساءلة على المجلس التنفيذي، آما أن التعلم ليس الحقل الوحيد . المقر

، فإن االستجابة للمجلس التنفيذي المجلسوعلDى الDرغم من أن مكتب التقييم يقدم تقارير التقييم التي يقوم بإعدادها إلى                 -20
آما يؤدي المكتب الكثير من الوظائف الداخلية، مثل . طته وإن آان من أآثر األنشطة وضوحا ال تمDثل إال واحدا فقط من أنش       

آما يقدم المكتب . صDياغة المDبادئ التوجيهDية التقنDية التDي تمكDن المكاتب اإلقليمية والقطرية من تنفيذ عملها في مجال التقييم               
آمDDا يسDDعى . جDDيزت مناصDDبهم مؤخDDرا فDDي المكاتDDب اإلقليمDDية  الدعDDم التقنDDي الDDالزم إلDDى موظفDDي قDDياس وتقيDDيم األداء الذيDDن أ   

، مDDن خDالل المشDDارآة فDي اجDDتماعات لجDنة اسDDتعراض الDبرامج أو فDDي مDرحلة مDDبكرة، إلDى آفالDDة إدمDاج الDDدروس        الdبرنامج 
 . على صياغة السياساتءوينطبق نفس الشي. المستفادة في تصميم األنشطة الجديدة

ومثال ذلك ما . وال يDتولى مكتDب التقيDيم إجDراء التقيDيمات التقلDيدية فحسب، بل يقوم أيضا بتنفيذ التقييمات غير التقليدية                 -21
التوصل إلى تقييم ) 1: (تDم إدخالDه من تقييم حاالت الطوارئ في الوقت الحقيقي والذي يرمي إلى تحقيق هدف من شقين هما            

) 2(اية العملية، وهو ما يعد مفيدا لتحسين األداء في حاالت الطوارئ في المستقبل،         أفضDل وأآDثر اتصDاال بالموضوع في نه        
وما زالت الهيئة تعكف . حسDن توقيDت تقديDم المعلومDات االرتجاعDية إلDى اإلدارة فDي المDيدان وفDي المكاتDب اإلقليمDية والمقر                 

 .على تحديد الهدف األهم واألآثر فائدة

آمDا بDدأ مكتDب التقيDيم فDي إجDراء عملDيات اسDتعراض بDناء على طلب شعب المقر، مثل استعراض مبادرة الالمرآزية              -22
التDي جDرى تنفDيذها بDناء علDى طلDب مDن قسم العمليات، واستعراض مرآز األمم المتحدة المشترك للوجستيات في أفغانستان             

ومن األسباب . لوجسDتيات في العراق بناء على طلب دائرة اإلمداد       الDذي أعقDبه اسDتعراض لمرآDز األمDم المDتحدة المشDترك ل              
 الوحDدات المعنDية، إلى إجراء هذه االستعراضات التي ربما تكون أقل عمقا عن       بDدال مDن   المهمDة وراء دعDوة مكتDب التقيDيم،          

 .التقييمات المنتظمة، هو ما يتسم به مكتب التقييم من حياد واستقالل
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 موقع مكتب التقييماستقالل و: القسم الثاني

 المبادئ التوجيهية للتقييم في برنامج األغذية العالمي
 مDبادئ وقواعDد ومعايير التقييم من مصادر شتى، من بينها تقييم المساعدة اإلنمائية الذي اشترآت في    الdبرنامج اسDتلهم     -23

  DDيدان االقتصDDي المDDية فDDتعاون والتنمDDنظمة الDDره مDDي   نشDDي عامDDن فDDي وثيقتيDDية فDDاعدة اإلنمائDDنة المسDD1998و 1991ادي ولج .
يعتبر "ووفقا إلحدى الوثيقتين .  ارتجاعية عن التعلم، وآفالة المساءلة   توالغرضDان الرئيسDيان لهذا التقييم هما توفير معلوما        

. تهية ولتصميمها وتنفيذها ونتائجهاالتقيDيم تقديرا منهجيا وموضوعيا قدر اإلمكان لمشروع أو برنامج أو سياسة جارية أو من           
وينبغDDي أن يوفDDر التقيDDيم . وغايDDة ذلDDك هDDو تحديDDد مالءمDDة وتحقDDيق األهDDداف والكفDDاءة اإلنمائDDية والفعالDDية واألثDDر واالسDDتدامة  

معلومDات مفDيدة وتتسDم بالمصDداقية للتمكيDن مDن إدمDاج الDدروس المسDتفادة فDي عملDية صDنع القDرارات لدى الجهات المتلقية                          
والحDDياد واالسDDتقالل عDDن صDDنع القDDرار واإلدارة التنفDDيذية يمDDثالن مبدأيDDن أساسDDيين للتقيDDيم  ." جهDDات المانحDDة علDDى السDDواءوال

 .السليم

تقييم إرشادات ل" بوثيقتين أخريين، هما الوثيقة المعنونة   البرنامجوفDيما يDتعلق بDالقواعد والمعايDير، استرشDد التقييم في               -24
 عDDن مDDنظمة الDDتعاون والتنمDDية والمDDيدان   1999التDDي صDDدرت فDDي عDDام  " المسDDاعدة اإلنسDDانية فDDي حDDاالت الطDDوارئ المعقDDدة  

االقتصDادي باالشDتراك مDع لجDنة المسDاعدة اإلنمائDية، ومعايDير التقيDيم التDي وضDعتها شDبكة التعلم النشطة الخاصة بالمساءلة                  
 . في عضويتهاالبرنامجيشترك واألداء في المساعدة اإلنسانية والتي 

مبادئ وطرق الرصد والتقييم في " فDي وثDيقة المجلس التنفيذي المعنونة   الdبرنامج وتDرد المDبادئ التوجيهDية للتقيDيم فDي            -25
 :على النحو التالي) WFP/EB.A/2000/4-C" (برنامج األغذية العالمي

 . غاية من الغايات اإلداريةينبغي أن تخدم أنشطة التقييم  !

 .ينبغي أن تكون أنشطة التقييم مستقلة وغير متحيزة  !

 .ينبغي أن يكون التقييم متسمًا بالمصداقية    !

 . التقييم وتوصياته ودروسه يجب أن تذاع على العلن وأن تعمم على الجهات المعنيةتاستنتاجا !

 .لمعنيينبغي العناية بأمر شؤون التقييم في مرحلة تصميم النشاط ا  !

ينبغي أن تنفذ أنشطة التقييم في ظل عالقات شراآة مع البلدان المتلقية، والوآاالت الشقيقة في أسرة األمم المتحدة، والجهات  !
 .المعنية، حيثما أمكن ذلك

اد، فإن درجة االستقالل والحياد تتأثر ولئDن آDان ينبغDي أن تتسDم التقيDيمات التDي يجDريها مكتب التقييم باالستقالل والحي          -26
وتشDمل هDذه الترتيDبات خطDوط تسلسDDل تقديDم الDتقارير، واسDتعراض تقاريDر التقيDيم والموافقDة علDDيها،           . بالترتيDبات المؤسسDية  

 .ميزانيات، والمسائل المتعلقة بالتوظيفل برامج العمل، وتوافر ا وإجازة

 الممارسة

وآانت دائرة التقييم في األصل مكتبا .  نفسه البرنامجيDرجع تDاريخ التقيDيم في برنامج األغذية العالمي إلى تاريخ إنشاء                -27
آانون الثاني /وبعد ذلك، وفي يناير  .  وآانت مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام المدير التنفيذي       يمنفصال في مكتب المدير التنفيذ    

 شDعبة التقيDيم والسياسDات التDي آانDت تDتألف مDن ثالث دوائر، هي بحوث السياسات وتحليل البيانات،                   الdبرنامج ، أنشDأ    1988
وفDي منتصف تسعينات القرن الماضي، عاد مكتب الرصد والتقييم إلى مكتب المدير التنفيذي،  . وتصDميم المشDاريع، والتقيDيم    

. بة المراقDبة الجديDدة، جنبا إلى جنب مع المراجعة الداخلية والتفتيش   تDم وضDعه داخDل شDع    2001تشDرين األول   /وفDي أآDتوبر   
 نقل مكتب التقييم مرة أخرى إلى شعبة 2003شDباط  /وفDي فDبراير  . وآانDت الDتقارير الداخلDية تقDدم إلDى نائDب المديDر التنفDيذي               

 .اإلدارة القائمة على النتائج التي أنشئت حديثا داخل مكتب المدير التنفيذي

.  التنفيذي لينظر فيهاسويقDوم مكتDب التقيDيم مDنذ نشDأته، ومDا زال، بDتقديم جمDيع تقاريDر التقيDيم بشDكل منتظم إلى المجل                           -28
وقDDبل االنDDتهاء مDDن الDDتقارير لعرضDDها علDDى المجلDDس التنفDDيذي، يDDتم تقاسDDم تقاريDDر التقيDDيم التDDي يعدهDDا مكتDDب التقيDDيم ويDDنفذها      

ويDتولى مديDر مكتDب التقيDيم مسDؤولية إجDازة تقارير التقييم           .  الخارجDيون إلبDداء التعلDيقات والمالحظDات علDيها          االستشDاريون 
وعقDب االنDتهاء من إعداد التقرير، يقوم مكتب التقييم بتقديم التوصيات الواردة   . لمعالجDتها وتوزيعهDا علDى المجلDس التنفDيذي       

وتشير .  مجموعDة الDردود التDي تقدمهDا اإلدارة الحقDا      المجلdس آمDا تقDدم إلDى       . افDي الDتقرير إلDى اإلدارة للDرد علDيها ومتابعDته            
وتجرى عملية مماثلة في .  عموما إلى تقرير التقييم ومجموعة ردود اإلدارة على السواء     المجلسالمناقشDات التDي تDدور فDي         

 .االستعراضات التي ينفذها مكتب التقييم
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ؤلف جزءا من األمانة، فإن مديره مسؤول مباشرة أمام المجلس التنفيذي، وتقع عليه على الرغم من أن مكتب التقييم ي: استنتاج
 .المجلسالمسؤولية الفعلية عن إعداد التقارير ومراجعتها داخل المقر لتقديمها إلى 

 مكتب التقييم داخل الشعبة الجديدة لإلدارة القائمة على النتائج 
فمدير . د مكتDب التقيDيم داخDل األمانDة، هDناك فوائDد عملDية لكونDه جDزءا مDن شDعبة اإلدارة القائمDة على النتائج                  مDع وجDو     -29

شDعبة اإلدارة القائمDة علDى النDتائج مسDؤول مسDؤولية مباشDرة أمDام المديDر التنفDيذي، وهDو يDؤدي دورا مهمDا لكفالة أن مكتب                     
ذلDك لكفالDة أن المعلومDات االرتجاعية عن التقييم يتم مراعاتها في عمليات    التقيDيم ال يمكDنه فقDط أداء عملDه باسDتقالل، بDل وآ           

وحرصا على االستقالل، ال يكون مدير مكتب التقييم موظفا .  على مستوى الموظفين التنفيذيين  البرنامجصDنع القDرارات في      
المدير التنفيذي و من جهةب التقيDيم  ولذلDك فDإن مديDر شDعبة اإلدارة القائمDة علDى النDتائج هDو همDزة الوصDل بيDن مكتD                   . تنفDيذيا 

فمدير شعبة اإلدارة القائمة على النتائج يستطيع تقديم . وتسير هذه العملية في طريقين.  من جهة أخرىوالموظفيDن التنفيذييDن   
ائل إسDهامات مهمDة فDي إعDداد خطDط عمDل مكتDب التقيDيم باعتDباره موظفDا تنفيذيا وممثال لإلدارة العليا وطرفا آامال في المس                 

 .المؤسسية

 تقديم التقارير إلى المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي
ويقوم مدير مكتب التقييم بتقديم تقارير . تفDوض مسDؤولية التقيDيم، بمDا في ذلك إجازة تقارير التقييم، لمدير مكتب التقييم             -30

مديDر مكتDب التقيDيم رسDميا في المستقبل بتقديم التقارير الموجزة إلى المدير     وسDيقوم  . التقيDيم الموجDزة إلDى المجلDس التنفDيذي       
التنفDيذي مDن خDالل مديDر شعبة اإلدارة القائمة على النتائج، وهو ما سيتيح للمدير التنفيذي إعداد رد اإلدارة على التوصيات                

إعداد رد اإلدارة لمدير شعبة اإلدارة   وسDتفوض المسDؤولية عDن       . المقدمDة إلDى المجلDس التنفDيذي فDي شDكل مذآDرة معلومDات               
 . القائمة على النتائج الذي ستقع عليه مسؤولية ضمان ترجمة الدروس المستفادة من الرصد والتقييم إلى عمل

 

 العليا والمجلس التنفيذي وإمكانية  فيه اقتراحات وطلبات اإلدارةييعDد مديDر التقيDيم بDرنامج عمDل مكتDب التقيDيم ويراع           -31
وحتى اآلن . ومكتDب التقيDيم هDو المنسDق المنطقي للتقييمات الخارجية    . الحاجDة إلDى تقيDيمات مشDترآة مDع الوآDاالت األخDرى           

ويجري حاليا تغيير هذا اإلجراء حيث ستقدم .  آمذآDرة معلومDات  المجلdس  علDى  اآانDت خطDة عملDه المDتكررة تعDرض سDنوي        
ومثلما في حالة الوثائق األخرى .  لفترة السنتين إلجازتها البرنامجالتقييم آل سنتين آجزء من خطة إدارة        خطDة عمDل مكتب      

التDي يDتم إعدادهDا فDي إطDار مسDؤولية مكتDب التقيDيم، يوقDع مديDر مكتDب التقيDيم بالموافقDة النهائية على خطة العمل لمعالجتها                  
 .المجلسوتوزيعها على أعضاء 

ومDع تطبDيق الالمرآDزية علDى وظDائف معيDنة فDي المDيدان مDن خDالل سياسDة التقيDيم الجديدة وترآيز مكتب التقييم على                -32
المسDائل المواضDيعية والعملDيات الكبDيرة، بDات مDن الDالزم إجDراء تشDاور أآثر انتظاما مع الموظفين التنفيذيين ومع المجلس                      

وعلى الرغم من أن مدير شعبة اإلدارة القائمة على النتائج يمثل . خDيرة علDى بDرنامج العمل   التنفDيذي قDبل وضDع اللمسDات األ       
الصDلة مDع الموظفيDن التنفيذييDن، ال توجDد أي آلDية رسDمية سDابقة للتشاور مع المجلس التنفيذي بشأن إعداد خطة عمل مكتب           

 .التقييم لفترة السنتين

 

في إطار فترة السنتين الحالية، تتألف ميزانية مكتب التقييم من عنصرين، هما ميزانية دعم البرامج واإلدارة للموظفين     -33
وتمول . والمصDروفات الدائمDة وميزانDية أصDغر للDبرامج واإلدارة للمسDاعدة على تمويل إجراء تقييمين مواضيعيين آل عام                  

البرامج والتي يديرها المديرون القطريون  /المباشر المدرجة في ميزانيات المشاريع    أغلبDية أعمDال التقيDيم مDن تكالDيف الدعم            
 أن االعDDتماد علDى أرصDDدة  فإنDDه قDد تبيDن   بالنسDDبة للDبرامج القطDرية،   الDDرغم مDن التوصDل إلDDى حDل محDدد    علDى  و. واإلقليمDيون 

ت التي آان من المقرر إجراؤها بسبب تكالDيف الدعDم المباشDر يDنطوي علDى مشDاآل وأنDه تعين إلغاء أو تأجيل بعض التقييما        
 .وتعذر في حاالت أخرى تنفيذ التقييمات بالشكل الذي آان متصورا. عدم توافر التمويل

وقد اعترف المدير التنفيذي بذلك وسيتم اآلن تمويل . ويعتDبر اسDتقالل الميزانية شرطا مهما في خدمات التقييم المستقلة     -34
 مDن ميزانDية دعDم الDبرامج واإلدارة وسDتدرج بذلDك فDي خطDة وميزانDية اإلدارة لفDترة السنتين                لميزانDية مكتDب التقيDيم بالكDام       

 )WFP/EB.3/2003/5-A/1انظر الوثيقة  (2004-2005
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إلجراءات ل ويخضعون الدوليين الدائمين، لبرنامجاأغلبDية موظفDي مكتDب التقييم، بمن فيهم مدير المكتب، من موظفي           -35
أوال، ينبغي تدريب الموظفين الجدد . ويDنطوي ذلDك علDى ثالثDة آثDار علDى األقل       . االعتDيادية المDتعلقة بإعDادة التكلDيف بDالعمل         

. امل الفعاليةالذيDن ليسDوا فDي العDادة من خبراء التقييم على الوظيفة وآذلك من خالل الدورات المتخصصة قبل أن يعملوا بك                  
، فإن الئحة الموارد البشرية المتعلقة 2002وثانDيا، علDى الDرغم مDن تصDنيف منصDبين ضمن وظائف الخبراء في مطلع عام           

 وثالثا،. البرنامج اجتذاب أخصائيي التقييم المؤهلين من خارج  البرنامجبالتعييDنات والترقي الوظيفي تجعل من العسير على         
وهناك مشكلة أخرى .  فDإنهم يعملDون على أمل أن يعاد تكليفهم بالعمل في غضون بضع سنوات        حالمDا يDتم تدريDب الموظفيDن       

الذين يشترآون في اتخاذ قرارات تؤثر   يرين  إذ يتوقع من هؤالء الموظفين تقييم أفعال المد       . تDنطوي علDى تضDارب المصالح      
وقد يكون أيضا لهذه المسألة أهميتها في . ل الكافيعلDى ترقDياتهم وإعادة تعيينهم وهو ما قد يحول بينهم وبين تحقيق االستقال            

 .الوحدات التنظيمية األخرى

التقييم مهمة تخصصية، ولذلك ينبغي أن يسمح النظام لمكتب التقييم بأن يجتذب المرشحين من ذوي المهارة والخبرة        : استنتاج
 .الذين يتوقع منهم االستمرار في وظائفهم لعدد آبير من السنوات

وتDدرك شDعبة المDوارد البشDرية المسDألة المتعلقة بالوظائف المتخصصة في مقابل الوظائف العامة فيما يتعلق بالتناوب             -36
وتقوم شعبة الموارد البشرية حاليا بإجراء دراسة استقصائية بغرض صياغة سياسات . الDذي ال يقتصDر علDى موظفDي التقييم       

 .طول دورات التناوب أو إيجاد بدائل أخرىقد تسفر عن زيادة 

 استنتاج
يتمDتع مكتDب التقيDيم باسDتقالل فعلDي حيDث يعتDبر مسDؤوال فDي آن واحDد أمDام المجلDس التنفDيذي والموظفين التنفيذيين،                             -37

ي الوقت الحاضر الميزانية وخطة العمل إلى وتقدم ف. ويوقDع مديDره بالموافقDة النهائDية علDى خطDة العمDل والDتقارير الموجزة         
 .المجلس ليجيزها

مDع إدمDاج مكتDب التقيDيم آوحDدة مسDتقلة فDي شDعبة اإلدارة القائمDة علDى النDتائج، يجDري توضDيح خطوط تسلسل تقديم                     -38
ى المجلDس التنفDيذي وعلDى المديDر التنفDيذي في      وسDيقوم مديDر مكتDب التقيDيم بعDرض تقاريDر التقيDيم علD              . الDتقارير وصDياغتها   

 .الوقت ذاته من خالل مدير شعبة اإلدارة القائمة على النتائج لكي ترد اإلدارة عليها

ي ويمكDن إجDراء تحسDينات لDزيادة مالءمDة بDرنامج عمDل مكتDب التقيDيم وإجDراءاته المتعلقة بتعيين وإعادة تكليف موظف                -39
 .التقييم بالعمل

 الخيارات المطروحة لتحديد موقع مكتب التقييم
. ومDع ذلDك فDإن موقDع مكتب التقييم يمثل أيضا مسألة مهمة     . تDتجاوز مسDألة اسDتقالل التقيDيم مسDألة مكDان مكتDب التقيDيم                 -40

 : ما يليتوتشمل الخيارا
 .ألمانة ليعمل بذلك تحت رعاية المجلس التنفيذيوضع مكتب التقييم خارج ا: 1الخيار  !
 .وضعه داخل األمانة: 2الخيار  !

الخDDيار األول هDDو أنسDDب الخDDيارات وهDDو يعDDبر عDDن األوضDDاع الموجDDودة فDDي المؤسسDDات المالDDية الدولDDية والظرفDDيات        -41
 .وال توجد أي حالة معروفة لترتيبات من هذا القبيل داخل وآاالت األمم المتحدة غير المالية. الحكومية

 الحجج المؤيدة لهذا الخيار
ة وبعبار. تتمDثل الفDائدة الDنظرية لهDذا الخDيار فDي أن التقييمات التي يجريها مكتب التقييم تكون مستقلة تماما عن اإلدارة           -42

وسوف تتغير آثيرا العالقة المتبادلة . أبسDط فDإن المسDاءلة الخارجDية سDيكون لها األولوية المطلقة على وظيفة التعلم الداخلي            
، إذ سDتتوقف بعDض األنشطة الموجهة داخليا مما سيتيح لمكتب التقييم الترآيز تماما على   الdبرنامج بيDن مكتDب التقيDيم وإدارة       

آمDDا أنDDه فDي ظDDل ال مرآDDزية وظDيفة التقيDDيم المقDDرر   .  النDتائج تحسDDين جDDودةن يسDDفر ذلDDك عDن  ويمكDن أ . مهمDة أساسDDية واحDDدة 
تطبDيقها علDى المكاتDب اإلقليمDية والقطرية، سيكون من المنطقي أن يوجه مكتب التقييم ترآيزه بالكامل إلى تقديم خدماته إلى                

 .البرنامج أآثر من ترآيزه على خدمة المجلس
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 خياررضة لهذا الاالحجج المع
، هو أنه يؤدي إلى تقسيم وظيفة )7(العيDب الرئيسDي لهDذا الخDيار، بغض النظر عما ينطوي عليه من آثار تنظيمية مهمة                -43

وآان مكتب التقييم يؤدي عددا من المهام  .  مDن ناحDية ووظDيفة التعلم من الناحية األخرى          المجلdس التقيDيم إلDى المسDاءلة أمDام         
الموجهDDة داخلDDيا، فكDDان يوفDDر المDDبادئ التوجيهDDية، ومدخDDالت ومDDناهج بDDرامج التدريDDب، والمشDDارآة فDDي اجDDتماعات لجDDنة         
اسDDتعراض الDDبرامج لتوفDDير معلومDDات ارتجاعDDية بخصDDوص تصDDميم الDDبرامج والمشDDاريع، واالشDDتراك فDDي أفDDرقة العمDDل            

مكتب التقييم عن األمانة، آما يعبر عن ذلك هذا الخيار،       ومDع انفصال    . المواضDيعية والمعنDية بالسياسDات واألفDرقة األخDرى         
للتقيDDيم فDDي ) جنDDبا إلDDى جنDDب مDDع المسDDاءلة   (تيDDن الدعام إحDDدىفسDDوف يDDتعذر علDDيه أداؤه لوظDDيفة الDDتعلم الداخلDDي التDDي تمDDثل   

 .البرنامج

 اآلونة ينبغي النظر إليه على ضوء ما يعتبر مالئما لوظيفة واألهم من ذلك أن أي تغيير في موقع مكتب التقييم في هذه       -44
 2002وتصDور وثيقة سياسة الرصد والتقييم التي عرضت على الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام           . الdبرنامج التقيDيم فDي     

د أحDد طرفDيها تقوم   فDي شDكل متوالDية عDن    ) التDي تخDتلف نوعDا مDا عDن الDدور الDذي يؤديDه مكتDب التقيDيم حالDيا           (وظDيفة التقيDيم    
على أن فكرة . المكاتDب القطDرية بDإدارة التقيDيمات الذاتDية وعDند طDرفها اآلخDر التقيDيمات المسDتقلة التDي يديDرها مكتب التقييم             

المتوالDية آانت فكرة محورية وآان على مكتب التقييم أن يؤدي دورا مهما في إرشاد المكاتب اإلقليمية والقطرية إلى إجراء                
 . في التعلمالمديرونداخليا باعتبارها أداة يستفيد منها التقييمات 

 

 2001ومنذ أواخر عام . ظDل مكتDب التقيDيم علDى مDدى العشDر سDنوات الماضDية يؤلف جزءا من مكتب المدير التنفيذي                    -45
 أصبح مكتب التقييم 2003شباط /واعتبارا من فبراير. جزءا من شعبة المراقبة آان مكتب التقييم     2003شباط  /وحDتى فDبراير   

واحDدا مDن المكتبيDن اللذيDن يؤلفDان الشDعبة التDي أنشDئت حديDثا لDإلدارة القائمة على النتائج والتي يعتبر مديرها من الموظفين                    
 .التنفيذيين ويعتبر مسؤوال مسؤولية مباشرة أمام المدير التنفيذي

 ؤيدة لهذا الخيارالحجج الم
.  في التقييم هو تعزيز ثقافة التقييم على آافة المستويات في آل أنحاء المنظمة      البرنامجأحDد األهDداف الرئيسية لسياسة         -46

تب التقييم وبصرف النظر عن خدمة المجلس التنفيذي، يؤدي مك . والتقيDيم لDيس حقDا مقصDورا علDى مكتDب التقيDيم دون سواه               
عDDددا مDDن الوظDDائف الداخلDDية، بمDDا فDDي ذلDDك صDDياغة المDDبادئ التوجيهDDية، وتقديDDم المسDDاندة، والمشDDارآة فDDي لجDDنة اسDDتعراض  

ويتم االتصال من خالل مدير شعبة اإلدارة القائمة على النتائج بالموظفين التنفيذيين والمدير التنفيذي لكفالة مراعاة       . البرامج
آما يقوم مدير مكتب التقييم في آثير من . تخDاذ القرارات المتعلقة بإعداد السياسات وصياغة األنشطة       توصDيات التقيDيم عDند ا      

األحDيان بتنظDيم وتDرؤس جلسDات اإلحاطDة وجلسDات اسDتخالص المعلومDات المخصصDة التDي تعقDد قبل أو بعد بعثات التقييم               
 .بعا لموضوع التقييم، تالبرنامجوالتي يحضرها الموظفون التنفيذيون وغيرهم من موظفي 

مثل تنسيق المسائل (ويقDوم مكتDب التقيDيم بدور منسق االتصاالت مع وآاالت األمم المتحدة األخرى فيما يتعلق بالتقييم         -47
ل ذلك عموما اتصاالت ويشم). المDتعلقة بإطDار األمDم المDتحدة للمسDاعدة اإلنمائDية والتقييمات المشترآة والتقييمات الخارجية          

 .مكثفة ودعم مع قسم العمليات، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية والقطرية

 الحجج المعارضة لهذا الخيار
لعDل العيDب الDنظري الرئيسDي فDي أن يكDون مكتDب التقيDيم جDزءا مDن األمانة هو تصور مكتب التقييم باعتباره ال يتمتع                      -48

وبالنظر إلى أن موظفي مكتب التقييم يخضعون لقواعد الترقي وإعادة التكليف االعتيادية،   . ية الكاملDة فDي تنفDيذ مهامه       بالحDر 
هDل يطDبق موظفDو التقيDيم نوعDا ما من الرقابة الذاتية فيما يتعلق باستنتاجات وتوصيات التقييم؟      : فDإن السDؤال المطDروح هDو        

 ).نفذها أساسا استشاريون خارجيون ومستقلونومع ذلك فإن تقييمات مكتب التقييم ي(

وفDي حالDة فصDل مكتDب التقيDيم عDن األمانDة فسDوف يDنطوي ذلDك علDى تداعDيات مهمة للوظائف الداخلية لمكتب التقييم                     -49
 .حيث ستتقلص بشدة

 استنتاجات
 في التقييم، وفي ظل قيام مكتب التقييم بأداء دور البرنامجتعلم الدعامتيDن الرئيسيتين لسياسة   المسDاءلة والD   ظلDت طالمDا     -50

مهDم فDي تعزيDز ثقافDة التقيDيم مDن خDالل تقديم الدعم والتوجيه للتقييمات الالمرآزية المنفذة في الميدان، فلن يكون من المالئم            
 . عن األمانةمفي تلك المرحلة فصل مكتب التقيي

                                                 
 . مثل قيام المجلس التنفيذي بإنشاء لجنة للتقييم       )7(
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وجDDود مكتDDب التقيDDيم داخDDل األمانDDة مDDن شDDأنه أن ييسDDر دمDDج االسDDتنتاجات فDDي إعDDداد السياسDDات وصDDياغة المشDDاريع          -51
 .والبرامج

قوي لقدرة مكتب التقييم  هو ضمان   ) ومكان مكتب التقييم داخل األمانة    (النظام الجديد المطبق فيما يتعلق بتقديم التقارير        -52
. علDى تنفيذ مهمته وفقا لمبادئ االستقالل الراسخة ولمسؤولية المكتب في نفس الوقت أمام المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي    

 سيجيز ميزانية فترة السنتين الجديدة فسيكون لدى مكتب التقييم اآلن الميزانية الالزمة لتنفيذ برنامج          المجلdس وبافDتراض أن    
 Dس التنفيذي ليجيزها آجزء من خطة                          . (هعملDية للمجلDدورة الحالDى الDه علDة عملDيم وخطDب التقيDية مكتDرض ميزانDري عDيج

 ).اإلدارة المؤسسية للمنظمة
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