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استعراض األقران الخارجي لوظيفة  تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على
 التقييم في الصندوق

 وتعليقات عامة خلفية - أوال
لوظيفة التقييم هذا استعراض األقران الخارجي على  2017المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول  وافق -1

استعراض األقران في الصندوق؛ حيث اسُتكمل  ينهذا هو ثاني استعراض أقران خارجيو في الصندوق. 
في فريق  . وفي االستعراضين، كان رئيس فريق استعراض األقران الخارجي عضوا2010األول في عام 

المعني بالتقييم  فريق األمم المتحدة فيمجال التقييم، في حين ضم فريق االستعراض أعضاء التعاون في 
 وشبكة التقييم في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وتمشيا  

لت ركائز استعراض األقران الخارجي في مع المبادئ التوجيهية لفريق التعاون في مجال التقييم، تمث  
 .الفائدةو االستقاللية والموثوقية 

وحدة للرصد  إنشاءمنذ  هائال   تطورا  وتطورت أهداف مكتب التقييم المستقل في الصندوق ودوره ووظيفته  -2
، عندما 2003بح المكتب مستقال تماما عن اإلدارة في عام . وأص1983والتقييم في الصندوق في عام 

تقييم في عام منقحة بشأن اللتقييم. واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق سياسة بشأن ااعُتمدت أول سياسة 
 تحسين.المتاحة للفرص المكتب التقييم المستقل، ونقاط قوته و  تجربة. وقد حان الوقت الستعراض 2011

: تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا لتقرير استعراض األقران الخارجي، العمليةيم المستقل بهذه ويرحب مكتب التقي -3
الخارجي الذي أجراه فريق التعاون في مجال التقييم لوظيفة التقييم في الصندوق  األقرانيشتمل استعراض 

، المهمةنفس ها من حيث المبدأ ديعلى "فحص وتقييم أداء مؤسسة بشكل منتظم من جانب مؤسسة أخرى ل
وطريقة عمله، الفريدة الصندوق  مهمة وفي ضوءالعمل".  وطريقةومجموعة المبادئ األساسية، والسياسات 

استعراض األقران الخارجي في االضطالع بهذه  فريقيقد ر مكتب التقييم المستقل التحديات التي واجهها 
د مصادر الدعم المهمة الستنتاجات التقرير ل أحالمهمة. وكما يشير تقرير استعراض األقران الخارجي، تمث  

الرغم من هذا على عن الصندوق. و  كثيرا  في آراء المستعرضين ذوي الخبرة في المؤسسات التي تختلف 
تحسين التقييمات الذاتية والتقييمات المستقلة  إلىتوصيات استعراض األقران الخارجي يمكن أن تؤدي القيد، 

 تصميم العمليات التي يمولها الصندوق، وتنفيذها، وأدائها ونتائجها.فائدتها في تحسين  في الصندوق وزيادة

يتعين أن تكون وظيفة التقييم في الصندوق قادرة على التكيف مع التغيير. التكيف مع التغيرات في السياق.  -4
ن، واألهداف المتفق عليها رات في البيئة اإلنمائية األوسع مثل االحتياجات اإلنمائية للبلدايويتضمن ذلك تغي

رات المؤسسية التي تحدث في الصندوق. وتتطلب أهداف وظيفة يأهداف التنمية المستدامة، والتغي مثلدوليا 
 بهدف ما يقدمه من منتجاتوعلى مكتب التقييم المستقل أن يعيد معايرة  ،التقييم في الصندوق تنقيحا دوريا

، الذي يدعمه هذافي استعراض األقران الخارجي  ذلكتأكيد على تلبية هذه االحتياجات المتغيرة. وتم ال
الستجابة للتغيرات والتحديات، يحتاج الصندوق إلى ثقافة أقوى من أجل امكتب التقييم المستقل بشدة. و 

 التقييم تدعمها وظيفة تقييم معززة. بشأن
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همية لبناء وظيفة تقييم أقوى ومنظمة األ ةبالغ مسألةتعد استقاللية التقييم أهمية الحفاظ على االستقاللية.  -5
ومعترف بها بوضوح  –. ويعتبر وجود وظيفة تقييم مستقلة وظيفيا ونزيهة ومزودة بالموارد الكافية سليمة

للحفاظ على موثوقية المنظمة برمتها. وصرح بذلك عدة مرات أعضاء  ةطا ضروريو شر  –على هذا النحو 
في استعراضات شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف المجلس التنفيذي في الصندوق وورد ذلك 

(، والموجهتان إلى 2010وليتان الستعراض األقران الخارجي السابق  وصيتان األلتلصندوق. وأكدت ال
 المجلس التنفيذي، على أهمية إعادة التأكيد على استقاللية مكتب التقييم المستقل.

في ثقافة الصندوق، وهو  متجذرةويشير استعراض األقران الخارجي إلى أن استقاللية مكتب التقييم المستقل  -6
أنه يجب إعادة التأكيد على ُتظهر التجربة في الصندوق وفي منظمات أخرى  غير أن. اإيجابي اأمر ما يعتبر 

حيث المبدأ ولكن تُقوض في عمليات  مبدأ االستقاللية بصفة مستمرة ألن االستقاللية قد ُيتفق عليها من
اليومية. وينبغي أن تتضمن هذه االستقاللية قرارات بشأن ما ينبغي تقييمه، وكيف يتم ذلك، ومن األعمال 

لذلك، من الضروري ضمان استدامة استقاللية مكتب التقييم و سيقوم بذلك، وبأي مستوى من الموارد. الذي 
 المستقل.

التي يتمثل أحد أهم التحديات ، مع إسناد واضح للمسؤوليات. قدم المساواةلى تعزيز المساءلة والتعلم ع -7
القطاع الريفي المناصر للفقراء تعزيز تحول والفرص المتاحة أمامه في المستقبل في لصندوق ا يواجهها

وتحقيقا لهذه الغاية، على الصندوق أن يدعم االبتكار والتغيير، وكالهما يتطلب المساءلة  المنصف.و 
والتعلم. ويرى مكتب التقييم المستقل أنه ال يوجد تناقض بين مفهومي المساءلة والتعلم: إذ أنه يتعين تحسين 

والمسؤوليات،  ناك حاجة إلى توضيح إضافي لألدواركال منهما لتعزيز التحسين على مستوى المنظمة. وه
نفيذي إخضاع اإلدارة للمساءلة عن وينغي أن تؤخذ العالقات األساسية في الحسبان. ومن واجب المجلس الت

قراراتها ونتائجها. وعالوة على ذلك، تقع على عاتق اإلدارة مسؤولية التعلم من التجارب، بما في ذلك من 
التعلم حافزا للتعلم: بمجرد توافر األدلة والخبرات، يتعين تنقيح العمليات  عن. وتولد المساءلة اتنتائج التقييم

ويتمثل دور وظيفة التقييم المستقلة في تقديم األدلة يات تمشيا مع الدروس المستفادة. والسياسات واالستراتيج
 المساءلة والتعلم في الصندوق. تحقيق أقصى قدر منوالتوصيات لدعم المجلس التنفيذي في  معرفةوال

أن وظيفة  علىيتفق مكتب التقييم المستقل مع استعراض األقران الخارجي لمزيد من التحسين.  مجالهناك  -8
 ةالذاتي اتفي التقييم اتمزيد من التحسينجراء الالتقييم في الصندوق قوية بالفعل، إال أن هناك فرص إل

 متطور.السياق للالصندوق  في معرض تكيف ةوالمستقل

حق على التقييم عن ز الرغم من أن استعراض األقران الخارجي يرك  على التوازن في تركيز االستعراض.  -9
ضيف ييمكن أن  ،ومنتجاتهن إجراء تقييم أكثر تعمقا لنظام التقييم الذاتي، إلى جانب عملياته المستقل، فإ

لتقييم المستقل الذي تجريه ل. ومن شأن القيام بذلك أن: يجن ب إسناد أدوار ومسؤوليات العمليةقيمة كبيرة إلى 
 أولويات تنمية القدرات. ويحدد؛ هاتحسينالتي يمكن مجاالت ال؛ ويسلط الضوء على بالفعلاإلدارة 

يوافق مكتب التقييم المستقل بشدة على أنه وتوقيت استعراضات األقران الخارجية في المستقبل.  انتظام -11
جراء التوقيت المقترح إلأن يبدو ينبغي إجراء استعراضات األقران الخارجية بشكل منتظم. ومع ذلك، 

 ينطوي على العملياتبالنظر إلى أن هذا النوع من  قصير سنوات 5-4استعراض األقران الخارجي كل 



EB 2019/127/R.13/Add.1 

3 

الموارد البشرية. كما أن تطبيق دورة أطول من شأنه أن يمك ن الصندوق و  الميزانية من حيثاستثمارات كبيرة 
 من مراعاة التطور في الممارسات الدولية في مجال التقييم.

 جيمحددة على توصيات استعراض األقران الخار الردود ال - ثانيا
يراجع مكتب التقييم المستقل واإلدارة بشكل مشترك سياسة التقييم، ليوافق عليها المجلس، : 1التوصية 

للتركيز بقوة أكبر على المسائل االستراتيجية، وتوفير المزيد من الفائدة والقيمة المؤسسية، وتحديد األدوار 
 في الصندوق.والمسؤوليات المناسبة عبر المكونات المتعددة لنظم التقييم 

ة كتب التقييم المستقل على أن سياسيوافق م. تقوم على أساس منطقيالرؤية األوسع لسياسة التقييم  -11
لصندوق  بما في ذلك التقييمات الذاتية في اوظيفة التقييم الكاملة  يمكن أن تشملالتقييم في المستقبل 
 أيضاالستراتيجية. وينبغي أن تبرز السياسة ا مسائلتولي اهتماما خاصا لل يمكن أنو  ،والتقييمات المستقلة(

: المساءلة والتعلم؛ وتنسيق المنهجيات؛ بما يلي أهمية التعاون بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة فيما يتعلق
مزيد من التفاصيل في االستراتيجيات المتعددة السنوات  وفقا تحديد الجانب إلى قدرات التعلم،  وتنمية

لتقييم  الذاتي والمستقل(، والمساءلة والتعلم في المنظمة اغي أن تعزز السياسية ثقافة (. وينب6للتوصية 
 برمتها.

 يةاالستقالل تبقى. لمكتب التقييم المستقل ةوالوظيفي ةيالهيكل يةإعادة التأكيد على االستقالل غير أنه يتعين -12
، كما أقر بذلك هاتأكيدأن ُتعيد سياسة التقييم ويتعين  ةلمكتب التقييم المستقل مهم ةوالوظيفي ةالمؤسسي

استعراض األقران الخارجي. وللحفاظ على استقاللية مكتب التقييم المستقل وتجنب تضارب المصالح، يجب 
( توجيه 1تحديد مجاالت التشغيل الحيوية في السياسة، كما جرى ذلك في الماضي. ويتضمن ذلك ما يلي:  

مكتب التقييم  يةلمستقل إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة التقييم واستقاللاإلبالغ في مكتب التقييم ا
قرارات  اتخاذ إعداد برنامج عمل وميزانية لمكتب التقييم المستقل  بما في ذلك (2؛  عن اإلدارة المستقل

ية مكتب التقييم يجب تقييمه وتوافر الموارد البشرية والمالية الكافية الالزمة الستقاللالذي نهائية بشأن ما 
صدار ونشر تقارير  (3المستقل(؛   إدارة الموارد البشرية في مكتب  (4مستقلة؛  ات التقييمالإجراء تقييمات وا 

 غموضاإلبالغ عن نتائج التقييم. وقد يؤدي ترك ثغرات أو  (5التقييم المستقل لحماية استقاللية موظفيه؛  
 ب التقييم المستقل في المستقبل.إلى تقويض الجوانب الرئيسية الستقاللية مكت

ومن المهم تعزيز التفاعالت بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة على جميع المستويات. وتتضمن التفاعالت  -13
والنتائج التابعة لدائرة  العملياتشعبة سياسات  (2( الُشعب الفردية؛  1الحرجة تلك التي تتعلق بما يلي:  

الحوار بين مكتب التقييم المستقل ومكتب  (3بمثابة واجهة تفاعل مع اإلدارة؛   عملت، والتي إدارة البرامج
 المسائلعقد اجتماعات منتظمة، خاصة بشأن عن طريق الرئيس ونائب الرئيس. ويتعين تعزيز هذا الحوار 

 ذات األهمية البالغة للصندوق.

مل على وظائف التقييم واإلبالغ عن تنقيح دور/اختصاصات لجنة التقييم لضمان اإلشراف الكا: 2التوصية 
النتائج على نطاق الصندوق. وينبغي توفير خدمات األمانة على نفس األساس المعمول به في حالة لجان 

 .المجلس األخرى
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لجنة  –لدى المجلس التنفيذي هيئتان فرعيتان دائمتان . التفريق بين الحوكمة ونطاق عمل لجنة التقييم -14
لحسابات. ويرأس لجنة مراجعة الحسابات عضو من أعضاء القائمة ألف، بينما يرأس التقييم ولجنة مراجعة ا

جيم. وتؤدي لجنة التقييم دورا محوريا في اإلشراف، القائمة لجنة التقييم عضو من أعضاء القائمة باء أو 
التنفيذي  ن المجلسنظرا ألوالتوجيه ودعم التقييم في الصندوق. ويعتبر دور لجنة التقييم بالغ األهمية 

لجنة التقييم  وتعد، وبالتالي يحظى بفرص أقل للتعرف على أعمال التقييم. في الميدان للصندوق غير مقيم
أدخله  امؤسسي اابتكار  وفي الواقع، يعد هذا النظامفي الصندوق.  والموازينعنصرا أساسيا في نظام الضوابط 

 ويستفيد من مزايا التخصص. الصندوق

تضمن يلجنة التقييم ل عمل بالتغطية، يوافق مكتب التقييم المستقل على أنه يمكن توسيع نطاقوفيما يتعلق  -15
يستند ذلك إلى عملها الحالي:  يمكن أنإلى جانب التقييمات المستقلة. و  ةالذاتي اتالمزيد من أنشطة التقييم

رير الفعالية اإلنمائية للصندوق : تقمثلعدها اإلدارة تُ تشارك لجنة التقييم بالفعل في مناقشة الوثائق التي 
دائرة  هاباضطلعت وتقرير الرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة؛ ومبادرة تقييم األثر التي 

دارة ال  ات؛ واالتفاقات عند نقطة اإلنجاز التي ُأعدت بعد استكمال تقييمات االستراتيجيمعرفةاالستراتيجية وا 
 ا أجري في الفترة األخيرة.تقييمتتضمن سات واستراتيجيات مؤسسية منتقاة القطرية؛ وسياوالبرامج 

. وُيحدد جدول أعمال لجنة كبير إلى حد يميلجنة التق إلىخدمات األمانة  سكرتير الصندوقويقدم مكتب  -16
المستقل إليه لجنة التقييم تقاريرها. ويعد  مكتب التقييم  ترفعالتقييم حسب احتياجات المجلس التنفيذي، الذي 

التقييمات المستقلة المطلوبة لدورات لجنة التقييم، وهو متاح لتقديم أي دعم مطلوب. وتوفر اإلدارة الوثائق 
 .الدوراتوالتعليقات والمدخالت المطلوبة األخرى، وُتمثل في جميع 

جراءاته الداخلية بشكل : 3التوصية  كبير لتقليل ينبغي أن يقوم مكتب التقييم المستقل بتبسيط عملياته وا 
تاحة مجال لالبتكار والمبادرة. وينبغي أن يشمل ذلك  طلبها على الموارد وزيادة التفويض الداخلي للسلطة وا 
عمليات خاصة بالمنتجات، ومنهجيات معينة، وانخراط بين موظفي مكتب التقييم المستقل واإلدارة. وينبغي 

 .الذاتي هي التنفيذ الفعال لضمان تحقيق الفوائد المنشودةأن تكون أولوية اإلدارة لتعزيز نظامها بشأن التقييم 

مكتب التقييم لظيم الداخلي والعمليات الداخلية يوافق مكتب التقييم المستقل على وجود مجال لتبسيط التن -17
باإلضافة إلى توحيد  ،السلطة للموظفين للقيام بمهام محددة تفويض المزيد منالمستقل. وسيستلزم ذلك 

جراءات تفويض . وسيستعرض مكتب التقييم المستقل أيضا السلطة وتبسيط استعراض األقران الداخلي وا 
ضمان امتثالها للمعايير الدولية. وُيتوقع أن تولد هذه لمنتجاته من أجل مستوى الجهود والموارد المخصصة 

 ين الموظفين.التنقيحات مكاسب في الكفاءة وأن تؤدي إلى زيادة تمك

ينبغي أن يستعرض مكتب التقييم المستقل وينقح مزيج منتجاته. وينبغي أن تتضمن المدخالت : 4التوصية 
الرئيسية االحتياجات األكثر دقة من الموارد للمنتجات الفردية، ومسحا مفصال آلراء جميع الجماهير الرئيسية 

اض المقصودة والقيمة المتصورة منها. وينبغي استشارة بشأن المنتجات الحالية والمحتملة، بما في ذلك األغر 
 .أصحاب المصلحة الرئيسيين عن كثب. وينبغي بناء المرونة لتلبية الطلب واغتنام الفرص

ناتج عن الحالي لمكتب التقييم المستقل  إن مزيج المنتجاتدعم المساءلة والتعلم على مختلف المستويات.  -18
دار للصندوق  الرئاسيةاعالت مع الهيئات سنوات عديدة من الممارسات والتف . والسؤال هو على أي تهوا 

 عملنموذج  وفي ضوءيتعين على الصندوق أن يكون خاضعا للمساءلة وأن يتعلم.  –ولماذا  –مستوى 
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( على المستوى التشغيلي  أي من خالل 1:  بعضهما البعضتعزز المساءلة والتعلم أن  يتعين الصندوق،
الحالية والمستقبلية، وتحقيق هدف الصندوق المتمثل في  مشروعاتتصميم وتنفيذ ال المشروعات( لتوجيه
مج الصندوق والحد من الفقر من اعلى المستوى الُقطري لتعزيز التركيز االستراتيجي لبر  (2الحد من الفقر؛  

عية لتقييم عبر البلدان والقطاعات والمجاالت المواضي (3خالل األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية؛  
 ، حيث يمكن تحسين السياساتالمؤسسيمستوى العلى  (4الخبرات وتعزيز الممارسات الجيدة؛  

 الصندوق.مهمة في المنظمة بهدف تعزيز األعمال والممارسات وعمليات  اتواالستراتيجي

ا إلى استناد مزيج منتجاتهفرصة الستعراض وتنقيح  الفترة تمثلويرى مكتب التقييم المستقل أن هذه  -19
عادة إ (2تقييم جديدة وبديلة؛   منتجاتالنظر في  (1االعتبارات الواردة أعاله. وقد يستلزم ذلك ما يلي:  

 الحالية. منتجاته في النظر

، يقترح مكتب التقييم المستقل إعطاء األولوية للمشاورات عبر اإلنترنت مسوحإجراء  وفي حين أنه يمكن -21
فيذي واإلدارة في الصندوق، بما في ذلك اإلدارة العليا ومديرو األقسام الشخصية المباشرة مع المجلس التن

، ينخارجيالمصلحة ال. كما سيتم إشراك أصحاب ةالمسؤولون عن إدارة البرامج الُقطري العملياتوموظفو 
 ممثلو الحكومات ومديرو مكاتب التقييم في المنظمات األخرى. ن فيهمبم

على النحو المشار إليه  ةالمؤسسيالحالية لمكتب التقييم المستقل، ستستمر التقييمات  بالمنتجاتوفيما يتعلق  -21
. ويرى مكتب المؤسسيمستوى الفي استعراض األقران الخارجي ألنها توفر معلومات استراتيجية للغاية على 

سات واالستراتيجيات ز على السياالتي ترك  ة المؤسسي من المفيد التمييز بين التقييمات هالتقييم المستقل أن
والعمليات الخاصة بالصندوق، والتقييمات المواضيعية التي لها تركيز تشغيلي أكبر وتتطلب المزيد من 

لتقييمات المواضيعية بشكل أفضل الحاجة إلى تقييم أن تلبي االعمل الميداني ونهجا مختلفا. ويمكن 
 قطاع.الضوع، أو مو المسألة، أو نفس ال تتقاسممجموعات من المشروعات التي 

 يعتزمبينما و قيمة.  اتذ اعلى أنهبتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية استعراض األقران الخارجي  ويقر -22
سيستعرض نطاقها ومحتواها ومنهجيتها لتحقيق فإنه مكتب التقييم المستقل مواصلة إجراء هذه التقييمات، 

عملية حتاج تمات، وتحسين كفاءة الموارد الُمستثمرة. وال لصندوق والحكو لتوافق أفضل مع احتياجات التعلم 
لكل  واحدإلى االلتزام الصارم بقاعدة تقييم  إلجراء تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةاختيار البلدان 

 في السنة. إقليم

ن فإالتجميعية مفيدة في توحيد نتائج التقييمات السابقة بشأن موضوع معين، التقييم كانت تقارير بينما و  -23
. الجاريةنطاقها يقتصر على االستعراضات المكتبية للتقييمات السابقة وتركز بشكل محدود على العمليات 

نتائج التقييمات السابقة قد ال تزال مفيدة لبعض الموضوعات، فإن التقييمات  تجميعات وفي حين أن
. وفي أنسب للغرضلمواضيعية التي تستعرض العمليات الجارية وتشمل الزيارات الميدانية قد تكون ا

تلبي احتياجات معينة، ومعايرة التي تقييم ال منتجاتالمستقبل، قد يكون من المفيد توفير مجموعة واسعة من 
 متطلباتها من الموارد وفقا لنطاقها وجدولها الزمني.

التقييمات على مستوى فإن روعات تمثل األداة الرئيسية للصندوق لدعم تنمية البلدان، وبالنظر إلى أن المش -24
يمكن إعادة النظر في عدد هذه التقييمات وطريقة  غير أنه. ها المنطقيسأسالها ال تزال المشروعات 

طا أوضح اختيار المشروعات المراد تقييمها ارتباعملية رتبط تأن ينبغي إجرائها. وباإلضافة إلى ذلك، 
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التي يتعين سدها. ومن شأن ذلك أن يساعد على تحسين فائدة  معرفةبالتقييمات القادمة والثغرات في ال
 التقييمات.

أداة ك يمكن أن تعملإدارة الصندوق، و التي تجريها األثر  تقييماتنطاق أوسع من بتقييمات األثر  وتتسم -25
جديدة محددة بشأن موضوع أو نهج معين في مجال التنمية. كما أنها  معرفةلمكتب التقييم المستقل لجمع 

 توفر فرصة الختبار المنهجيات والُنهج الجديدة لجمع البيانات وتحليلها.

 للتثبتوأوصى استعراض األقران الخارجي بإعادة النظر في عدد تقارير إنجاز المشروعات التي تخضع  -26
 اترير إنجاز المشروعاتق التثبت من على سبيل المثال عن طريق أخذ عينة عشوائية(، أو تبسيط متطلبات 

 من أجل تقليل مستوى الجهد المطلوب. وسينظر مكتب التقييم المستقل في هذه الخيارات.

قييم المستقل، مكتب الت منتجاتمن  منتجوال يعتبر التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق مجرد  -27
ولكنه عملية تقييم أساسية للتعلم والمساءلة. ويعد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، 

الجودة الداخلية، ومقارنة  لضبطباإلضافة إلى كونه موضع تقدير كبير من المجلس التنفيذي، أداة مهمة 
ضيات وأسئلة تتعلق باألداء ر لد هذا التقرير ف. ويو مؤسسيةالتجاهات االنتائج التقييمات المختلفة وتحديد 

التشغيلي والمؤسسي للصندوق يمكن أن تختبرها وتتناولها تقييمات أخرى. وفي الوقت نفسه، يوافق مكتب 
عن نتائج وأثر عمليات  لتنقيح هيكل التقرير السنويالمتاحة التقييم المستقل على استكشاف الفرص 

عطاء مساحة أكبر للن من التقييمات المؤسسية، أو التقييمات الُقطرية أو  المستمدةتائج النوعية الصندوق، وا 
 المواضيعية باإلضافة إلى اتجاهات األداء.

. وتتمثل إحدى أولوياته في إعداد وثائق منتجاتهسهولة قراءة  إزاءمكتب التقييم المستقل القلق يساور وأخيرا،  -28
 عليها. االطالعلمصلحة داخل وخارج الصندوق أكثر سهولة للقارئ وبالتالي يسهل على أصحاب ا

ينبغي أن تجري اإلدارة استعراضا موازيا لمنتجاتها بشأن التقييم الذاتي لتوضيح األهداف : 5التوصية 
 .والمسؤوليات، وضمان القيمة واالستخدام

تقديم متاح لمكتب التقييم المستقبل  غير أنيقر مكتب التقييم المستقل بأن هذه التوصية موجهة إلى اإلدارة.  -29
أن التقييم الذاتي. وعلى وجه التحديد، يمكن  ومنتجاتخبرته في استعراض عمليات  استنادا إلىدعمه، 
وهي ممارسة شائعة بين أعضاء فريق التعاون في  –لنظام التقييم الذاتي  امكتب التقييم المستقل تقييميجري 

 مجال التقييم. 

شاور مع اإلدارة ولموافقة المجلس، ينبغي أن يعد مكتب التقييم المستقل استراتيجية متعددة بالت: 6التوصية 
السنوات لتنفيذ سياسة التقييم، وتوضيح األهداف والمنتجات وأولويات الخدمات واألدوار والمسؤوليات قصيرة 

 .ندوقإلى متوسطة األجل. وينبغي استكشاف تنسيق هذا العمل مع دورة تجديد موارد الص

مشتركة "للفرز األفقي" بالتعاون مع الهيئات الرئاسية  عملياتيوافق مكتب التقييم المستقل على إجراء  -31
مكتب  ل، ويبرزباالستراتيجية للصندوق في الوقت الحالي وفي المستق المسائلللصندوق واإلدارة لتحديد 

ألي استراتيجية  رئيسية لمكتب التقييم المستقل. وتتمثل األهداف الثالثة الالعملياتأهمية هذه  التقييم المستقل
والبيانات والثغرات التحليلية التي يتعين  معرفةتحديد الب على المدى القصير والمتوسط(  القيام (1تقييم في:  
أخرى قد يوفر فيها التقييم  مسائلتوقع االتجاهات والتغييرات واإلصالحات طويلة األجل وأي  (2سدها؛  
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تحديد أولويات مكتب  (3البقاء في صدارة هذا المنحنى"؛  بللصندوق " تسمحالمستقل قاعدة واقعية وتحليلية 
التقييم المستقل للمساهمة في الحوار الدولي والمشترك بين المنظمات بشأن نظرية التقييم ومنهجيته 

عضو في شبكات دولية، بما كخير وممارساته. ويؤدي مكتب التقييم المستقل دورا واضحا في هذا المجال األ
 مثلفي ذلك فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وفريق التعاون في مجال التقييم، ومجتمعات الممارسات 

 الرابطة الدولية لتقييم التنمية وجمعية التقييم األوروبية. 

ارة في تنفيذ سياسة التقييم. للهيئات الرئاسية للصندوق واإلد مهمويؤكد مكتب التقييم المستقل على الدور ال -31
ووفقا لما اقترحه استعراض األقران الخارجي، سيكون من المفيد ربط صياغة استراتيجية متعددة السنوات 

التي  "االستشرافيةبدورة تجديد الموارد، ويمكن أن يؤدي مكتب التقييم المستقل دورا نشطا في األحداث "
 تنظمها اإلدارة.

دليل تقييم جديد. وينبغي أن يشمل مسائل وعمليات التقييم على مستوى المؤسسة  ينبغي إعداد: 7التوصية 
بأكملها  وأال يكون خاص بمكتب التقييم المستقل فقط(، وأن يعكس التغييرات في سياسة التقييم، والمنتجات 

ز بين الجنسين والطرائق، والنتائج من جانب اإلدارة ومبادرات األداء، وأن يغطي مسائل التقييم مثل التماي
والحقوق. وينبغي أن تكون األهداف التوجيهية هي الوضوح والبساطة. وينبغي أن يقود مكتب التقييم 
المستقل هذه العملية، ولكن يجب أن تكون عملية تشاركية وتشاورية مع اإلدارة. ويمكن إعطاء االعتبار في 

الحظات التوجيهية المواضيعية ألن هذا يجعل المستقبل لالنتقال من وثيقة واحدة طويلة إلى سلسلة من الم
 .التحديث أبسط بكثير

تنقيح دليل التقييم.  أيضاوتنقيحها، يمكن  مزيج منتجاتهيوافق مكتب التقييم المستقل على أنه بمجرد تقييم  -32
عند التقييم فحسب، بل سيغطي أيضا المعايير والُنهج. و  منتجاتولن يغطي هذا التنقيح األنواع المختلفة من 

لمعايير  الجارياالستعراض  (1:  مثلالتطورات الحديثة في هذا المجال  مراعاةهذا التنقيح، ينبغي  إجراء
؛ لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتي وضعتها تقييم ال
الجديدة في مجاالت  التكنولوجيات تتيحهاالفرص التي  (3التقدم المحرز في نظرية التقييم وممارساته؛   (2 

مكتب التقييم المستقل في المناقشات الدولية بشأن كل هذه  وقد ساهمالمعلومات والحوسبة واالتصاالت. 
دمج هذه الخبرات في دليل التقييم؛ في وضع يتيح له التطورات، بما في ذلك من خالل مؤتمرات دولية؛ وهو 

 ركته في هذه الحوارات.مواصلة مشايعتزم و 

وسيستعرض مكتب التقييم المستقل عدة خيارات لتنقيح دليل التقييم، بما في ذلك إعداد مذكرات إرشادية  -33
يصبح هذا الدليل أيضا  ويمكن أن، مدعومة بمقدمة منهجية. ةالتقييم الفردي منتجاتز على ترك   موضوعية

 وثيقة حية على اإلنترنت.

وتنسيق ميزانية مكتب التقييم المستقل بشكل كبير من حيث الهيكل العام مع  ينبغي تبسيط: 8التوصية 
الميزانية اإلدارية اإلجمالية للصندوق. وينبغي خفض المستوى الحالي العالي من الجمود واإلفراط في تحديد 

 .البنود للسماح بإدارة أكثر مرونة وفعالية للموارد من قبل مكتب التقييم المستقل

على نطاق  واإلرشاداتوفقا للممارسات وعملية الموافقة على الميزانية ميزانية مكتب التقييم المستقل  ُأعدت -34
ولجنة التقييم. وُيعزى بعض "مواطن الجمود" التي حددها استعراض  يالمجلس التنفيذ استلمهالتي االصندوق 

وبتوجيه من المجلس التنفيذي ولجنة  في الصندوق. األعمالعمليات  تواجهاألقران الخارجي إلى القيود التي 
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من أجل  هاعملية إعدادميزانيته و التقييم، يوافق مكتب التقييم المستقل على أنه من المفيد تبسيط جوانب 
 تعزيز قدرته على االستجابة لطلبات المجلس التنفيذي أو اإلدارة.

 الخطوات التالية - ثالثا

استنادا إلى مداوالت لجنة التقييم والمجلس التنفيذي، سيبدأ مكتب التقييم المستقل في تنفيذ توصيات  -35
. وسُيبقي مكتب التقييم المستقل تناولهاالمحددة التي تم  المسائلاستعراض األقران الخارجي، مع مراعاة 

مع اإلدارة حسب  جري مشاوراتسيبالتقدم المحرز، و  علمعلى بانتظام لجنة التقييم والمجلس التنفيذي 
 االقتضاء.


