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 موجز تنفيذي

 ،(الصندوق)الدولي للتنمية الزراعية  الصندوقفي المستقل لوظيفة التقييم  الخارجيين األقراناستعراض يعرض هذا التقرير نتائج 
 ؛2009للصندوق في عام  سابق استعراضم االنتهاء من . وتالتنفيذي لمجلسوأذن به ا مكتب التقييم المستقل شرع فيهي ذوال

أجرى االستعراض خبراء التنمية والتقييم رفيعو المستوى و هذه االستعراضات الدورية ممارسة جيدة في المنظمات المقارنة. وتمثل 
 للصندوق. التنفيذي لمجلسنهج أقره ا استنادا إلى

 ،مكتب التقييم المستقلالهيكل العام لنظام التقييم في الصندوق وتشغيله )بما في ذلك األنشطة الرئيسية لإلى أن الفريق  وخلص
تسق على نطاق واسع مع يمؤسسات التمويل الدولية المقارنة و ام الذي لدى النظبشكل عام مع يتوافق ( المجلسواإلدارة و 

مجموعة  ويصدركافية موارد ب ومزودة جيدةوظيفة تقييم أولية  مكتب التقييم المستقلوفر . ويالمعمول بهاالمعايير المهنية 
بما في ذلك  ،تحسينات مهمة خالل العقد الماضيقد أدخل . و التقنية عموما من الناحيةواسعة من منتجات التقييم بمستوى جيد 

وظائف  تدمج. و مكتب التقييم المستقلولي اإلدارة اهتماما كبيرا بعمل . وتوال جدال بشأنها ةقوي ةمؤسسي استقاللية إرساء
من المجلس  انخراطكما أن إطارا جديدا طموحا إلدارة النتائج.  توأدخل االتقييم الذاتي المعززة بشكل أكثر منهجية في عملياته

بعمله  بشكل كبير ويهتمون بشدة مكتب التقييم المستقليقّدر األعضاء دور و  ؛قوةتسم بالمنهجية واليخالل لجنة تقييم مخصصة 
 على جبهات متعددة.المحرز والتقدم المبذول االلتزام الكبير والجهد كل ذلك يعكس . و ونتائجه

بحاجة إلى اغتنام الفرص  تكونو  ،التجربة تقتضيهالتقييم أيضا عندما تتغير الظروف وحسب ما  نظم غير أنه يتعين أن تتكيف
على  النهج الحالي إطارفي  قد تراكمت خبرة. و اآلنالفريق أن هذا هو الحال في الصندوق  يخلص. و إلجراء تحسينات كبيرة
 هنظمتغييرات كبيرة في سياسات التقييم و  حدثت ،في الوقت نفسهو بعضها سلبي. و بعضها إيجابي  ،مدار عقد من الزمن

 امباشر تؤثر تأثيرا أطلقت اإلدارة والمجلس مبادرات داخلية رئيسية  الصندوق،داخل و . في المنظمات المقارنةبشأنه  التفكيرو 
نظم أن تتكيف  زميستلأن هناك ما يرى الفريق  ،هذه األسبابمن كل لو . على نطاق المؤسسة فيما يتعلق بإدارة األداء وتقييمه

 ةيستراتيجاالهمية األهناك فرصة حقيقية لتعزيز  ،لمستقبلتطلعا لو  ،ذلك وبخالف. التقييم في الصندوق مع الحقائق الجديدة
سهامه في أداء الصندوق في وقت يتسم بطموح مؤسسي ل  أصحاب المصلحة.كبيرة من جانب وتوقعات كبير لتقييم وا 

أن ينتج  يتعين ،من أجل القيام بذلكو . أعلىأداء مؤسسي تحقيق يجب أن يكون الهدف الرئيسي للتقييم هو المساهمة في و 
التقييم كون ييجب أن  ،. ولكي يكون األمر كذلكمنه وُيستفاد يحظى بالتقديرفي الوقت المناسب و ذا صلة عمال التقييم 

 .بوضوح واإلدارة والمجلس مكتب التقييم المستقلتحديد أدوار ومسؤوليات يجب و  ،مسؤولية مشتركة

تجربة أيضا عكس بشكل مباشر ييقدم هذا التقرير مجموعة من النتائج والتوصيات المستمدة من هذه المقترحات األساسية و و 
كن . ولهاتحقيقعقبات أمام في بعض الحاالت ستواجه واسعة النطاق و و  قويةالنتائج والتوصيات  وتعتبر. وظروفهالصندوق 
 ،النظام الحالي قويافيها يكون  في الحاالت التي. و كامل ضمن موارد الصندوق وقدراته الحالية قابل للتحقيق بشكلجميعها 

بعض  قدم توصيات لتغييروتُ  ،نقاط الضعف والفرص الضائعة ُيحدد ،خرىالحاالت األفي و يحدد التقرير طرقا للبناء عليه. 
 .منذ فترة طويلة القائمةالممارسات واالفتراضات 
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وسيسهم ذلك بدوره بشكل مباشر  ؛يرى الفريق أن تنفيذ توصياته سيؤدي إلى وظيفة تقييم أكثر فعالية وأعلى قيمة في الصندوقو 
الصندوق  المصلحة فيأصحاب  ى تحقيقهي يسعى إلعلى النحو الذنظام أكثر منهجية وقوة إلدارة النتائج واألداء وجود في 

 في الصندوق وسيلة حيوية لتحقيق الطموحات المؤسسية. المعاد تحديد غرضهاو  المحدثةعد وظيفة التقييم . وتؤهومجلسه وعمال

 كجهة راعيةالفريد  مكتب التقييم المستقلدور فاألهمية. بالغة واإلدارة والمجلس أدوارا  مكتب التقييم المستقلكل من  يؤديو 
ن أن تتولى يسيتعلعناصر الحاسمة األخرى و صاحبة ااإلدارة هي و " للعناصر الرئيسية يعطيه مسؤوليات خاصة. صاحبةجهة "و

 ،الدور األساسي للمجلس في اعتماد التغييرات الالزمة هو، . واألهم من ذلكتحقق األهداف في هذه المجاالتأن و  دور القيادة
 العام. توفير االتجاهو  ،س االتجاهنفالجهات الفاعلة المختلفة في  عملوضمان 

 النتائج الرئيسية:

  السابقة تغييرات لتعكس التجربة إلى ن هناك حاجة فإ ،مابشكل جيد إلى حد  عملتسياسة التقييم الحالية في حين أن
 التقييم بين مكوناته المختلفة.مشتركة بشأن هدف مشترك وتوقعات وال يوجد والسياق المتغير. 

  تحسن أن  ،مكتب التقييم المستقلب ال سيما تلك الخاصةو  ،األداء وتقييمه تقديرمن شأن التغييرات في عمليات وأدوات
 كفاءتها وفعاليتها وقيمتها.

  أن يوفر  أبسطداخلية وعمليات مقترنا بإدارة  ،مكتب التقييم المستقلمختلف من منتجات  عاممزيج وجود من شأن
 .المتاحةقيمة أعلى للجماهير المتعددة ضمن الموارد 

  اتعلى مواءمة الخيارات التشغيلية مع السياسمتعددة السنوات أن تساعد  مكتب التقييم المستقلية استراتيجمن شأن، 
 ودمج الخبرة والفرص. ،واالتفاق على األولويات واألهداف اتستعراضإجراء اال وأن تتيح

 برنامج العمل إزاءية استراتيجاتباع نهج أكثر دون  بالجمودتصميمها تسم يالتي  مكتب التقييم المستقلميزانية  تحول، 
 للظروف والفرص المتغيرة.على االستجابة  مكتب التقييم المستقل قدرة وتؤدي إلى إعاقة

 :التوصيات

 ،وتوفير قدر أكبر من الفائدة والقيمة المؤسسية ،يةستراتيجاال مسائلللتركيز بقوة أكبر على ال سياسة التقييم تنقيح -1
 التقييم في الصندوق. نظموتحديد األدوار والمسؤوليات المناسبة عبر المكونات المتعددة ل

لضمان اإلشراف الكامل على وظائف التقييم واإلبالغ عن النتائج على نطاق تنقيح دور )اختصاصات( لجنة التقييم  -2
 األخرى. لمجلساجان في حالة لالمعمول به جب توفير خدمات األمانة على نفس األساس . ويالصندوق

وزيادة  ،لموارداستخدامها لللحد من كثافة  الداخلية واإلجراءات بشكل كبير مكتب التقييم المستقلتبسيط عمليات  -3
أن  ينبغي. و واإلدارة التقييم المستقلمكتب البناء بين  العملوتشجيع  اتالمبادر  توسيع نطاقو للسلطة التفويض الداخلي 

 مكتب التقييم المستقلبين موظفي  العمل المشتركو  ،والمنهجيات المحددة ،اتبالمنتج المتصلةيشمل ذلك العمليات 
 واإلدارة.
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 مسحلمنتجات الفردية، و للموارد من امتطلبات دقيقة  مزيج منتجاته على أساس مكتب التقييم المستقلينبغي أن ينقح  -4
المنتجات الحالية والمرتقبة، بما في ذلك األغراض المقصودة والقيمة  حولالرئيسية  جميع الجماهيرمفصل آلراء 
 المنتظرة منها.

وضمان  ،الخاصة بها لتوضيح األهداف والمسؤوليات لمنتجات التقييم الذاتي يامواز  ااستعراضاإلدارة  أن تجري ينبغي -5
 القيمة واالستخدام.

أن يوافق بالتشاور مع اإلدارة و  ،لتنفيذ سياسة التقييم ية متعددة السنواتاستراتيج مكتب التقييم المستقلأن يعد  ينبغي -6
التنسيق مع إمكانية نبغي استكشاف . وية المدىإلى متوسط ةاألهداف والمسؤوليات قصير  وأن يحدد ،المجلس عليها

 دورة تجديد موارد الصندوق.

والمنتجات والعمليات على نطاق  ،المتعلقة بالتقييم مسائلالالدليل نبغي أن يشمل وي. إعداد دليل تقييم جديد ينبغي -7
أن يكون الوضوح  ينبغي. و والحقوق التمايز بين الجنسينالتقييم مثل  مسائلتغطية موسعة ل وأن يضمن ،المؤسسة

تكون هذه العملية لكن يجب أن و  ،العملية مكتب التقييم المستقلأن يقود  ينبغي. و توجيهيةال هدافمن األوالبساطة 
 مع اإلدارة.باالشتراك  تُنفذتشاورية وأن 

العامة ومواءمتها من حيث الهيكل العام مع الميزانية اإلدارية  بشكل كبير مكتب التقييم المستقلينبغي تبسيط ميزانية  -8
مكتب التقييم لاإلفراط في المواصفات للسماح الحد من و  احاليالقائمة العالية  درجة الجمودجب تقليل . ويللصندوق
 أكثر مرونة وفعالية.بشكل لموارد ابإدارة  المستقل
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 الخارجيين األقرانستعراض المقدمة 

والتي  ،الكلية في الصندوق خارجي لوظيفة التقييم تقديرب لالضطالع ينالخارجي األقران استعراضإجراء ب الصندوقكلف مجلس 
هو من هذا االستعراض الرئيسي  هدفال. و التنفيذي لمجلسا انخراطوظيفة التقييم المستقل والتقييم الذي تقوده اإلدارة و  تشمل

إلى تعزيز المعرفة  األقرانما يسعى استعراض . كتعزيز مساهمة وظيفة التقييم في فعالية الصندوق اإلنمائية وكفاءته المؤسسية
بناء و  ؛تهتحسين سياسة التقييم وممارسو  ؛الرئاسية واإلدارة العليا للصندوق الهيئاتوالثقة في التقييمات واستخدامها من جانب 

 في نظام إدارة األداء في الصندوق.على نطاق أوسع دعم استخدام نتائج التقييم و  ؛القدرات الداخلية

 ستعراضإجراء االالمعني بفريق ال
 الخبراء االستشاريون أعضاء الفريق

Joseph Eichenberger ، كبير المقيِّمين في المصرف
 )الرئيس( األوروبي لإلنشاء والتعمير

Keith Leonard، ير السابق، إدارة التقييم بمصرف دالم
في المصرف المقيِّمين التنمية اآلسيوي، ونائب كبير 

 األوروبي لإلنشاء والتعمير

Susanne Frueh مديرة اإلشراف الداخلي باليونسكو ،
 ورئيسة فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم

Penny Hawkinsالرئيس السابق إلدارة التقييم في وزارة ، 
، ووزير الخارجية التنمية الدولية في المملكة المتحدة

 والتجارة في نيوزيلندا

Lars Christian Oxeريين ، كبير الخبراء االستشا
 نمركية للتنمية الدوليةاالوكالة الدالتقنيين، دائرة التقييم في 

 

 

. ه المنطقيأساس بالفعل ماهو  ،ينمهم عاملين ينالخارجي األقران استعراضيجري عمق واتساع خبرة الفريق الذي  ويعتبر
بناء على تمثل،  باالستعراض القائمينن آراء إن التقييم الرسمي من حيث عهذا النوع من  الخارجي ستعراضختلف االيو 

 .الستنتاجاتا لدعم ،للغاية افي الواقع مهمو  ،اصالح امصدر  ،خبرتهم

 طريقةال

التقى و عمل. ال حلقاتتنظيم  نسقواإلى روما إلجراء مقابالت فردية وجماعية و  مستقلةقام الفريق والخبراء االستشاريون بزيارات 
الخبراء أجرى و المديرين والموظفين. أساسا بالخبراء االستشاريون التقى و واإلدارة العليا وغيرهم.  لمجلساالفريق بأعضاء 

مكتب والخبراء االستشاريين ل ؛الرئاسيةوالهيئات  للموظفين مستقلةمسوحات  الخارجيين األقراناستعراض االستشاريون المعنيون ب
تقييما للجودة لعينة  الخارجيين األقراناستعراض المعنيون ب الخبراء االستشاريونأجرى و خبراء التقييم الذاتي. ؛ و التقييم المستقل
حضر أحد و جميع الوثائق ذات الصلة.  والخبراء االستشاريوناستعرض أعضاء الفريق و . مكتب التقييم المستقلمن تقارير 

 تقييم قطري.حدث إجراء ختامي ألوهو  ،عمل في سري النكا حلقة الخارجيين األقراناستعراض  الخبراء االستشاريين
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 القيود

 ومستقال أتقييما سواء أكان ذلك  ،عدم وجود بيانات تسجيل الوقت والتكلفة لمختلف المنتجات والخدمات التي ينتجها التقييم إن
عن الفوائد  ،أو نوعية كافية بالفعل ،ال توجد بيانات كمية ،لكفاءة. وبالمثلمقارنة لأنه ال يمكن إجراء تقييمات يعني  ،اذاتي

غير معروفة إلى حد  حيث إن التكلفة –والقيمة مقابل المال والفوائد أيضا تحليل التكلفة  وبالتالي لم يتيسر ،المستمدة من التقييم
 وال يتم تحديد الفوائد كميا. ،كبير
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  2009 لعام الخارجيين األقرانتوصيات استعراض  بشأناإلجراءات المتخذة 

ووافق ي أنجزه ذال ،السابق الخارجيين األقراناستعراض تعكس الجوانب الرئيسية لنظام التقييم الحالي للصندوق نتائج وتوصيات 
كل من والتي كانت موجهة إلى  ،. وقد أجري تقييم دقيق لتنفيذ هذه التوصيات السابقة2009مجلس الصندوق في عام عليه 
مما ساهم في العديد من نقاط القوة  ،كليا أو جزئيا التوصيات اإلدارة والمجلس. وقد تم تنفيذ معظمو  التقييم المستقل مكتب

فيها النتائج  ال تزالالتي  مسائلحدد أيضا الي ستعراضاال غير أن. اآلنالتقييم في الصندوق  الواضحة التي تتمتع بها وظيفة
 ها.العمل علي توسيع التي يتعينو  ،ذات صلة 2009عام تقييم والتوصيات الصادرة عن 

 مكتب التقييم المستقل استقالليةااللتزام ب

أي سبب فوري للقلق  هناك يبدو أنوال  ؛الكامل داخل المنظمة وتحظى باالحترام مكتب التقييم المستقل استقالليةتم تدوين 
 على الرغم من الحاجة إلى اليقظة المستمرة. المسألةبشأن هذه 

 مكتب التقييم المستقلومساءلة  مكتب التقييم المستقلعلى  المجلسمن  إشراف أقوى

عمل اللجنة . وتمكتب التقييم المستقل استقالليةلضمان  في جزء منه مكتب التقييم المستقلعلى لجنة التقييم تم تعزيز إشراف 
أوسع  مسائل ستعراضاال احدد هذي. و وتوفر منتدى مهم لمناقشة مسائل التقييم مكتب التقييم المستقلاآلن بشكل منهجي مع 

 مكتب التقييم المستقلبما في ذلك  -الصندوق في تقييم الكامل للنظام الية واإلشراف والمساءلة عبر ستراتيجاالنطاقا عن 
 واإلدارة والمجلس.

 دور التقييمات الذاتية لإلدارة في التصنيفات اإلجمالية

التقييم المستقل لإلبالغ  مكتبمن صحتها  تثبتالتي الذاتية التقييمات تصنيفات أصبح هناك اآلن اعتماد أكبر بكثير على 
ومكانها في مزيج ووزنها  التثبتعمليات لالمتعلقة بالدور الحالي  مشاكلالعديد من ال ستعراضحدد االي. و عن األداءالعام 

 .التقييم المستقلمكتب األوسع نطاقا لمنتجات ال

  من التقييماتالراجعة  والتغذيةتعزيز التعلم 

شمل العوامل الرئيسية المساهمة تصميم . وتالتقدم اإلجمالي متواضعاكان لكن و  ،خطوات واإلدارة مكتب التقييم المستقلاتخذ 
 الداخلية.والديناميات الموارد والعمليات  وتدبيرمنتجات التقييم ومزيجها 

 مكتب التقييم المستقل اتمنتجتحسين جودة 

 مكتب التقييم المستقلوافق و  ؛تم تحديث دليل التقييمو  ؛مكتب التقييم المستقل اتجودة منتجتحسين و  أهمية لزيادةتقدم  أحرز
مكتب التقييم جودة  استعراض بشأنتتعلق بالموارد والعمليات  مسائل ستعراضاال يطرح. و العمل طرائقواإلدارة على مواءمة 

 .الكلي اتومزيج المنتج المستقل
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 تعزز التقييم الذاتيأن اإلدارة على 

من  الذي أحرز في المرحلة األولىتقدم يبدو أن الو  ،اإلنمائيةنتائج الستخدم التقييم الذاتي بشكل متزايد للمساعدة في تقييم يُ 
ضمان  التغذية الراجعة بشأنتطلب حلقات . وتواالهتمام بهتتحسن جودة التقييم الذاتي و  ؛لإلدارة واعدا اإلنمائيةفعالية الإطار 

 .امستمر ا اهتمامتشديدا و الجودة والتعلم 

 مكتب التقييم المستقلفي  التكلفةتحسين كفاءة 

يبدو أن هناك فرصا كبيرة  ،ومع ذلك ؛التقييمات المتعلقة بالتكلفة إلى صعوبة إجراءمحدودية البيانات والمقاييس المتاحة تؤدي 
 المضافة. تهوقيم مكتب التقييم المستقلفي التكلفة جدا لزيادة كفاءة 
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 سياسة التقييم

 خلفيةال

عكست على نطاق واسع الممارسة الجيدة وكانت و  ،سياسة للتقييم تضعكان الصندوق أحد أوائل منظمات األمم المتحدة التي 
استجابة  2011. وتم تنقيح السياسة في عام 2003خطوة كبيرة إلى األمام عندما تمت الموافقة عليها ألول مرة في عام 

ممارسة جيدة أساسية و على عناصر مهمة تعتبر على نطاق واسع السياسة حتوي وت. 2009لعام  الخارجيين األقرانستعراض ال
 مستقلةوضمان عملية  ،ه لجنة التقييمتؤديوتعزيز الدور الذي  ،وعملية تعيين المدير ،وظيفة التقييم استقالليةترسيخ مثل 

معظمها لتعديل إجراءات اختيار وتعيين حيث كان  ،2015و 2013م تعديل هذه السياسة عدة مرات بين عامي . وتميزانيةلل
. تحقيقات النزاهة والجدول الزمني المنقح للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتالية لوالمسائل التأديبية  ،المدير

 في الصندوق. أكثر قوةتقييم الوصول إلى انت سياسة التقييم مساهما رئيسيا في وك

 ،المؤسسية ق بالتقييم واألداء المؤسسي والنتائجتتعل التيمهمة التطورات العديد من الكانت هناك  ،مدار العقد الماضي علىو 
ينفذ  ،داخليوعلى الصعيد الاألوسع نطاقا الذي يعد الصندوق جزءا منه.  المنظومةولكن أيضا في  ،فقط ليس داخل الصندوقو 

 2016 عامتنقيح مثل  ،والتقييم األوسع التنميةانت هناك تطورات مهمة في مجتمعات . وكالصندوق سلسلة من اإلصالحات
على الطريقة  اكبير  تأثيرا 2030 معا أهداف التنمية المستدامة وخطةوتؤثر . فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمومعايير  لقواعد
 قيامها بذلك. عندمتوقع منها الالتقييم وما هو  أن تنتهجها إزاء الصندوق،بما في ذلك  ،المؤسسات سيتعين علىالتي 

الفريق سياقا أكثر حداثة وصلة  ،السياسة الحالية بشأنما يقرب من عقد من الخبرة لإلى جانب تقييم  ،هذه التطوراتوأعطت 
 ،أوسعلى نطاق . وعمناسبة للمستقبل وكانتيمكن من خالله النظر فيما إذا كانت سياسة التقييم الحالية تعمل بشكل جيد 

تعكس  ،عناصر جديدة مهمةعلى ( األغذية العالمي را )مثل برنامجمؤخ الجهات المقارنةها تمل سياسات التقييم التي اعتمدتتش
حدد تحليل الفريق  ،إلى ذلك اإلضافة. وبذات صلة ومرغوبة للصندوق تعدوالتي  ،أيضا الخبرة والممارسات الجيدة المتطورة

 أدناه.النتائج الرئيسية وترد تعزيزها. يمكن مهمة  التجربة التنفيذ في الصندوق احتياجات وفرص

 الرئيسية النتائج

مكتب التقييم لسياسة  الجوانبمعظم  منوهي  ،مكتب التقييم المستقل استقالليةتركز السياسة الحالية بشدة على ترسيخ 
بشكل شملها تأو ال  ،ن التقييم في الصندوقمعناصر أخرى ال تقل أهمية  ال تتناول يوه لصندوق.لسياسة  توليس المستقل
 كاف.

وتحديد وتوضيح األدوار  ،بالكامل تحقيق التقييم الفعال في مؤسسة مثل الصندوق إال من خالل نهج للمؤسسةال يمكن و 
 ذلكالرغم من أن بعضا من  لىعف. لمجلساو  مكتب التقييم المستقلولكن المترابطة لكل من اإلدارة و  مستقلةوالمسؤوليات ال

إال أنه لم يتم تطويره بشكل كاف لضمان الوضوح الكافي فيما يتعلق باألدوار والمسؤوليات المختلفة  ،يرد في السياسة الحالية
معا لتحقيق الهدف المشترك  أن تعملكيف ينبغي  ،واألهم من ذلك ،في الصندوقالتقييم المسؤولة عن " الثالث الجهاتلكل "

سياسات التقييم تشكيل(  التي قامت بتشكيل )بإعادةانت التجربة في المؤسسات األخرى . وكتحسين األداء المؤسسيالمتمثل في 
 وانخفاض مستويات االحتكاك. المشتركةيميل الوضوح إلى المساهمة في زيادة الملكية والتوقعات و  ؛بهذه الطريقة إيجابية
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وأنه  ،تحميل اإلدارة المسؤولية عن النتائج وحده لمجلسا صالحيةأنه من  لم تتم اإلشارة بوضوح إلى ،على سبيل المثالو 
األداء ب لمجلسا إبالغتقع مسؤولية  ،وبالمثل إلى المجلس واإلدارة. ةتقديم نتائج مستقلة وموثوق مكتب التقييم المستقل على

 لنتائج واألداء.رصد اإطار فعال لعن وجود مسؤولية شأنها شأن ال ،المؤسسي على عاتق اإلدارة

والمبادئ  ،التقييم في الصندوق يسعى إلى تحقيقهاية التي ستراتيجاال بما فيه الكفاية األغراضال تحدد السياسة الحالية و 
 ،يتعلق بالوسائل وليس الغايات ،"الصندوق"تعزيز المساءلة والتعلم في  وهو ،بيان الغرض الحاليف األساسية الالزمة لدعمه.

 متباينة بشدة آراءمن الواضح أن هناك و . بناء عليه يةاستراتيج إعدادهو ذو قيمة محدودة في وضع أساس يمكن بالتالي فو 
أن تحدد اإلسهام المتوقع للتقييم  بسيطةير يمن شأن نظرية تغو داخل المنظمة.  بشأن هذه المسائل الحرجة وال يوجد اتفاق عليها

 تحقيق ذلك.مسارات و  ،في األداء المؤسسي التقييم المستقل والتقييم الذاتي(كل من )

التقييم في التعلم من أجل تحسين األداء  ظمن  تسهم أن التوقع األول هو أن  الخارجيين األقراناستعراض أكد مسح و 
يات وعمليات األعمال ستراتيجأن يولد معرفة مفيدة لتحسين المشروعات والسياسات واال ينبغيأي أن التقييم  ؛المؤسسي
أقل ومن المرجح جدا أن تكون  ،أقل بكثير مما كان متوقعا ،كما هو مفهوم تقليديا ،األولوية الممنوحة اآلن للمساءلةو الجديدة. 

 .سنوات 10قبل أيضا مما كانت عليه 

بما في  ،تقدير أقل بكثيريحظى بوما  توفير منتجات محددة. ي نفذ عن طريقلتقييم يفيد بأن ا هناك رأي ضمني واسع النطاقو 
 خدمات التقييم.باألهمية والقيمة العالية الستكمال منتجات التقييم  يه ،مكتب التقييم المستقلذلك داخل 

إذ مالت الدوائر التي  ؛الدوائروهناك تباين كبير بين  بسياسة التقييم الحالية محدود األوسع نطاقاالوعي المؤسسي أن يبدو و 
بالمبادئ  ةهناك حاجة إلى بناء وعي أعمق عبر المؤسسو للغرض.  به إلى أن تكون محايدة فيما يتعلق بوفائه كانت على علم

 .واالمتثال لها للتقييم الفعال في الصندوق الالزمةالرئيسية 

دليل التقييم.  يجب أن يكون فيجزء كبير من هذه المواد ف ؛ة للغايةوصفيو  موجهة بشدة نحو العملياتالسياسة الحالية و 
على المستوى  التسويةية والهيكلية األساسية التي تحتاج إلى الوضوح و ستراتيجاال مسائلعلى أنواع ال قليلهناك تركيز و 

أن يطبقها نظام التقييم في الصندوق وال يبدو أنها  يتعينمبادئ التقييم الرئيسية التي بالتفصيل هذه السياسة  تبين . والالمؤسسي
فإدراج العملية والمسائل التقنية في سياسة التقييم نفسها ستفرض قيودًا . ية الختيار خطة العملاستراتيجلنهج أكثر  تضع معايير
ية ستراتيجلتحقيق األهمية اال اسعي ةإبداعيبطريقة  مشاكللحل اكار و تسهم في عقلية االمتثال وتثبط االبتس كما ،كبيرة للغاية

 .األثرو 

 تناولهاالتي يتعين الرئيسية  مسائلال

 تحديد األدوار والمسؤوليات  ينبغي. و أن تتضمن سياسة التقييم الجديدة وظيفة التقييم بأكملها في الصندوق ينبغي
 واالتفاق عليها. مكتب التقييم المستقلواإلدارة و  لمجلسلوالجماعية  مستقلةال

  األغراض األساسية يستند إليها التقييم في الصندوق و المبادئ األساسية التي سياسة التقييم الجديدة حدد تينبغي أن
على مستوى السياسة أن يقلل بشكل حاد صعوبات األمور االتفاق على هذه ومن شأن  ؛المتوقع أن يحققها التقييم

 التنفيذ.
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 التقييم الفعال  توضح أنو  ،مكتب التقييم المستقلالهيكلية والوظيفية ل ستقالليةاال سياسة التقييم الجديدة ينبغي أن تؤكد
مكتب  -"أصحاب" التقييم الرئيسيين الثالثة  من جانببناء مستمر  انخراطعلى المستوى المؤسسي يحتاج أيضا إلى 

 واإلدارة والمجلس. التقييم المستقل

 نبغي أن . ويالمهتمة باألمر األطرافرسميا جميع بأكمله أن تشرك جديدة للصندوق التقييم العملية إعداد سياسة  على
وفر عملية . وتلمجلساواإلدارة وموافقة  مكتب التقييم المستقلتضمن عملية تشاورية وتعاونية تؤدي إلى اتفاق بين 

اإلدارة األخيرة /مكتب التقييم المستقلالمبرمة مؤخرا بين تنسيق الالتفاقية  المتبعة لمجلسااإلعداد المشترك وموافقة 
 نهجا تم اختباره.

 دليل  وينبغي أن يغطي ؛ية والهيكلية الرئيسيةستراتيجاال مسائلعلى ال إالتركز  الوأ موجزةلسياسة أن تكون ا ينبغي
 الحاجة. حسبيمكن تحديثه بسهولة أكبر  ، حيثوالطرائقالمسائل التفصيلية للمنتجات والعمليات التقييم 

 في جملة  ،بحيث تعكس 2016لعام  بالتقييمفريق األمم المتحدة المعني أن تعكس السياسة قواعد ومعايير  ينبغي
خطة المبادئ واألهداف والغايات المتفق عليها دوليا )مثل  مقابلدور التقييم  تعبر عنو  الفائدةتركيزا أكبر على  ،أمور
والتنمية في الميدان االقتصادي(  المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاونلجنة  لمعاييرالمقبل  التنقيحو  2030 عام

 على نطاق المنظومة.المنفذة و  ةالمشترك اتباالنخراط في التقييم اقوي اوالتزام

  بشكل لوظيفة التقييم في الصندوق  األقراناستعراض /مستقلعلى إجراء تقييم سياسة التقييم الجديدة نص تينبغي أن
 سنوات( 5-4)على سبيل المثال كل دوري 

  كل من تعكس السياسة المنقحة بشكل مفيد التفكير الجديد بشأن مشاركة الحكومة والمستفيدين في التقييم )يمكن أن
 .المستفيدةقدرات التقييم في البلدان  تنميةواإلدارة في  مكتب التقييم المستقلودور  ،المستقل(التقييم التقييم الذاتي و 

 :1التوصية 

 مسائلللتركيز بقوة أكبر على ال ،ليوافق عليها المجلس ،سياسة التقييم بشكل مشتركواإلدارة  مكتب التقييم المستقليراجع 
وتحديد األدوار والمسؤوليات المناسبة عبر المكونات المتعددة لنظم  ،مؤسسيةوالقيمة الفائدة المزيد من الوتوفير  ،يةستراتيجاال

 التقييم في الصندوق.

 في المجلس وانخراطه الحوكمة

نظرا و . التنفيذي لمجلسالمؤسسية واإلشراف على التقييم واألداء المؤسسي على عاتق ا الحوكمةتقع المسؤولية النهائية عن 
مكتب التقييم بين  بالغة األهميةكحلقة وصل تعمل  هافإن ،بحكم الواقعلجنة التقييم إلى  لمجلسامن جانب  السلطةلتفويض 
بشكل  ا االنخراطسهم جودة وفعالية هذ. وتاإلنمائيداء تقدير األالتقييم و  مشاكلمعظم يتعلق بما واإلدارة والمجلس في المستقل

بشكل جيد.  تنفيذهاتم اآلن توفير الجوانب الرئيسية لهذا الدور و . ويالتقييم نطاقا بشأنوسع األمؤسسية التصورات المباشر في 
أن  بسيطةرات يالتي لم يتم فيها الوفاء بالتوقعات وحيث يمكن لتغيأيضا العديد من المجاالت الرئيسية حدد الفريق  غير أن
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البعض اآلخر تعديل اختصاصات سيتطلب و  ؛سياسة التقييم عن طريق تنقيحمكن تحقيق بعضها . ويتحقق مكاسب كبيرة
 اللجنة.

 النتائج الرئيسية

باهتمام كبير من هذه التقارير تحظى و . المستقلمكتب التقييم في تقارير  لمجلساومشاركة كبيرة من كبير هناك اهتمام 
يكون لدى  ،اللجنةهذه من خالل فواألمم المتحدة.  فريق التعاون في مجال التقييمالقاعدة في بكثير من  بقدر أكبر ،لمجلسا

 .مكتب التقييم المستقلالشامل لعمل الالمجلس رؤية مباشرة لجزء كبير من ناتج برنامج 

 .ذات األهمية مسائليسهم في العديد من ال ،للجنة التقييم الهيئة األساسيةباعتباره  ،التقييم المستقلمكتب دور  غير أن
على القوي ميل إلى تعزيز التركيز وهو ما ي ،مكتب التقييم المستقلفي موقف المستجيب لنتائج  أساسايضع اإلدارة فإنه  ،أوال

اإلدارة ببساطة توصيات بها عادية التي تقبل الغير و  جداعالية الدرجة ال يعلى ذلك ه اتمؤشر ومن ال ؛االمتثال والمساءلة
 .مكتب التقييم المستقل

 هومواقف مكتب التقييم المستقللمواد  لمجلسا التي يعطيهافي المواقف والمصداقية النسبية  تصور قوي بوجود تباينهناك و 
أن تسهم بشكل أكثر فعالية  يمكنالنتائج والتوصيات التي  بشأنوفعالية  تعمقاإجراء حوار أكثر ذلك ويقوض  اإلدارة.مقارنة ب

 .ذاته وتأثيرهوفي إشراف المجلس  ،في المساءلة والتعلم المؤسسي

احتكاكات مع حدوث ويسهم بشكل مباشر في  ،واإلدارة مكتب التقييم المستقلهذا التصور التوترات غير المنتجة بين ويعزز 
اء في الصندوق حوار بنّ إجراء يعمل ضد  ارئيسي عامال هذه المسألة تمثلسائد على نطاق واسع بأن  تصورهناك ف المجلس.
األداء أن يكون و  ،أمام المجلس يتمتعان بنفس المركزو  ةمشترك ةواإلدارة أصحاب مصلح مكتب التقييم المستقلفيه يكون 

 .ا بينهمامشترك االمؤسسي طويل األجل هدف

دارته. الرقابة علىبشأن هناك آراء قوية ومتضاربة و  مكتب التقييم هناك إجماع على أن تأثير ف جدول أعمال لجنة التقييم وا 
 ،ينوصوت مناسب مكانةمر ضروري لضمان أن يكون لديه األأن هذا  مكتب التقييم المستقلرى . ويهو المهيمن المستقل

تشارك و  ؛يهأو التأثير عل جدول األعماللخرى القليل من الملكية األناحية المن  اإلدارةوترى . تهاستقالليفي رئيسي وكعنصر 
 في موقف دفاعي.ما تكون وغالبا  ،عاله أساسا كمستجيبعلى النحو المشار إليه أ

 ،ملكية مشتركةما يصاحب ذلك من عدم وجود و  ،جدول أعمال لجنة التقييمعلى غير متكافئ  وجود تأثير تصوريشكل و 
 عقبة حقيقية أمام زيادة فعالية لجنة التقييم. اآلن

فريد بين  هو أمرو  ،اسمهامن )كما هو موضح فقط مخصصة للتقييم و  لمجلستابعة لالحالي للجنة  اإلشرافيختلف هيكل و 
فريق في  ات المقارنةاختالفا كبيرا عن المؤسس ،وتحديدا وظيفة التقييم المستقل ،(فريق التعاون في مجال التقييمأعضاء 

ذات  مسائلوسع من الأتشمل مجموعة  مهامضعت جميع اللجان األخرى على نطاق أوسع و فقد  .التعاون في مجال التقييم
على النحو التالي: تركيز  بشكل عاماالختالف  التعبير عنمكن . ويوالمساءلة والنتائج ةالمؤسسي اإلنمائيةفعالية الالصلة ب
األدوات والعمليات( مقابل تركيز أوسع على الغرض المقصود من التقييم )وهو األداء على التقييم )أساسا مجموعة من  خاص

اآلخرين  فريق التعاون في مجال التقييمأعضاء المنظمات  لدىغالبا ما ينعكس هذا التركيز األوسع للجان و المؤسسي والنتائج(. 
 كثر شيوعا.األ االسمهو " اإلنمائيةفعالية الالمعنية بلجنة ال"حيث إن  ،في اسم اللجنة
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يمكن أن توفر  اإلنمائيةفعالية الخرى أيضا على أن اللجنة المكلفة بالتركيز على النتائج و المنظمات األتؤكد التجربة في و 
 لمجلسالتابعة لجان لليتيح ذلك و . أفضل لها وتغطية ية العليا التي تهم المجالسستراتيجاال مسائللمع اأفضل مواءمة 

 منظومةبر . وعالتقييم الضيقة حيث يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق أهدافه المؤسسية األوسع مسائلتجاوز بالعمل بما ي
نسبيا والتركيز على أكبر قيمة عالية في تكريس وقت إلى وجود  لمجلسالتابعة للجان ال خلصت ،المؤسسات المالية الدولية

واإلدارة  مكتب التقييم المستقل انخراط ومن شأناألهمية المحدودة.  التقييمات الخاصة بالمشروعات ذاتمقابل األكبر  مسائلال
 مسائلفهم أكمل لل للحصول علىلمجلس فرصة أفضل بكثير أن يعطي ل ،على قدم المساواة ،مع اللجنة في هذا السياق

 والحقائق والخيارات.

المجلس  إلبالغية ستراتيجمهمة من الناحية االخرى بمثابة قنوات الم ّشكلة على هذا النحو في المنظمات األتعتبر اللجان و 
 ذلكُيرى أن  ،وعموما. واإلدارة مكتب التقييم المستقلواالحتياجات والفرص كما يراها كل  ،ذات الفعالية األوسع مسائلالب

 .مساءلةلل ليةاأداة أكثر فع ايجعله

للممارسة الحالية في  ةمكافئممارسة أي وجود ب علمفإن الفريق ليس على  ،جداول أعمال اللجنة بالرقابة علىفيما يتعلق و 
صدارمسؤوال عن إدارة جداول أعمال اللجان و  المنظمةيكون سكرتير  ،المنظمات المقارنةفي ف الصندوق. محاضر  ا 
متبادل بشكل محتوى الويتم االتفاق على  ،مكتب التقييم المستقلالهيئات المكافئة لمدخالت من اإلدارة و  ُتلتمس. و االجتماعات

هذا ويعمل . محاضر االجتماعاتجدول األعمال ومحتوى بشأن نهائية القرارات الاللجنة نفسها  وتتخذ ،في جميع الحاالت
 .المنظمات األخرىالترتيب بفعالية في 

 التي يتعين تناولهاالرئيسية  مسائلال

  فعالية الالتقييم فقط إلى /التقييم المستقلمكتب االختصاصات الحالية للجنة التقييم من /المهمةتوسيع نطاق سيؤدي
 فوائد كبيرة للصندوق. إلى تحقيقللصندوق  الشاملة اإلنمائية

 بما في ذلك  ،ينبغي أن يكون الهدف هو اإلشراف الواضح على النطاق الكامل للمسؤوليات المتعلقة بالتقييم والنتائج
مكتب واإلدارة. وسيساعد ذلك في تحويل تركيز المجلس و  لمكتب التقييم المستقالخاصة بعمليات الو النتائج تقارير 

مكتب و  وف يتم تحميل كل من اإلدارة. وسالصندوق( أثر) الغاياتواإلدارة من الوسائل )التقييم( إلى  التقييم المستقل
بعضها تتداخل بشكل ال مفر منه مع عن أداء الوظائف التي  المسؤوليةأكثر إنصافا أكمل و بشكل  التقييم المستقل

 مة.قيّ البعض وال

  في المؤسسات المالية الدولية األخرى التي عززت  المقارنةاختصاصات اللجان /مهاممن خالل  إرشاداتيمكن تقديم
ظر فيها إلى هذا على علم بأي حالة نُ ليس الفريق . و ي ومناقشات النتائجستراتيجفعالية المجلس في اإلشراف اال

 تطور إيجابي. غيرأي شيء يمثل على أنه الوضع 

  عن واإلدارة  مكتب التقييم المستقلينبغي استشارة و  ؛السكرتيرمكتب بشكل سليم  تتبعوظيفة األمانة الخاصة باللجنة
مكتب التقييم  أن يحتفظجب توخي الحذر لضمان . وياالجتماعاتيتعلق بجدول أعمال اللجنة ومحاضر فيما  كثب

المتعلقة مناقشات بشأن السمح في الوقت نفسه بتفاعل أفضل مع اإلدارة يبمساحة كافية على جدول األعمال  المستقل
 .مكتب التقييم المستقل بمنتجات
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 :2التوصية 

. اختصاصات لجنة التقييم لضمان اإلشراف الكامل على وظائف التقييم واإلبالغ عن النتائج على نطاق الصندوق/دور تنقيح
 األخرى. لمجلساجان المعمول به في حالة لتوفير خدمات األمانة على نفس األساس  ينبغيو 

  مكتب التقييم المستقلاستقاللية 

 خلفيةال

قلق لل ابالغ امصدر  اباعتباره مكتب التقييم المستقلل والفعلية ةالرسمي ستقالليةاال 2009لعام  الخارجيين األقراناستعراض حدد 
مباشر إلى العديد من بشكل مما أدى  ،بالكامل ُنفذت هذه التوصياتشك. و بما ال يدعو لل ستقالليةاال إلرساءوقدم توصيات 

الهيكلية والوظيفية لوحدة التقييم  ستقالليةاالف. التي نراها اآلنالسمات التنظيمية واإلجرائية األساسية للتقييم في الصندوق 
 واألداء المؤسسي.المؤسسية لى المساهمة بشكل إيجابي في الفعالية ومصداقيتها وقدرتها ع ة الوحدةمهمضرورية بالفعل ل

 النتائج الرئيسية

فريق التعاون بمعايير  مكتب التقييم المستقل فيوي. متجذرين بعمق اآلن مكتب التقييم المستقل استقاللية وواقعأصبح مبدأ 
االستقاللية  – فريق التعاون في مجال التقييمالتي وضعها األربعة  ستقالليةاالويظهر امتثاال شبه كامل ألبعاد  في مجال التقييم

المقارنة مع معظم وظائف التقييم في األمم . وبوالحماية من التدخل الخارجي ،وتجنب تضارب المصالح ة،والسلوكي ة،التنظيمي
 ،واجه أي تهديد ماديتال  ستقالليةاال . ويرى الفريق أنوتحظى بالحمايةواضحة  مكتب التقييم المستقل استقالليةفإن  ،المتحدة

ن كانت  .مطلوبةاليقظة  وا 

 بالطريقة التي أصبحتالتي ال تتعلق بسماته الرسمية بل  مكتب التقييم المستقل استقاللية إزاء شواغللدى الفريق و 
بين  ةمتبادليحقق فائدة أعمق و  لالنخراط بشكلضائعة  اهناك فرص أن الفريق ويرى في الممارسة العملية. مفهومة ومطبقة

مكتب التقييم  ويؤدي ذلك إلى إعاقة فعالية. العزلة المؤسسيةب تتعلقحقيقية مشاكل ، فضال عن واإلدارة مكتب التقييم المستقل
 ويقوض القيمة األكبر والمساهمة المحتملة للتقييم في الصندوق. نطاقا وسعاأل المستقل

وعادة في سياق  ،واإلدارة مكتب التقييم المستقلمختلفة بين أشكال اتصاالت رسمية بوجود تنص اإلجراءات الحالية على و 
نها فإ ،مما هو مطلوبالحد األدنى  فيما يتجاوزالبناء  لالنخراطأعمال تقييم محددة. ولكن على الرغم من وجود فرص مهمة 

 في كثير من األحيان نظر إليهرسمي ويُ بالطابع اليتسم ميل إلى أن انخراط يوالنتيجة هي  غير مستكشفة إلى حد كبير. تبدو
 مما ،والتفاعلي غير مرغوب فيه األكثر عمقابأن التبادل الذي يفيد التصور الواسع ذلك يؤكد و . ألداء الواجب فقطعلى أنه 

: تفسير هناك يبدو أن ،في األساسو . للرؤىالمشاركين وتقليل القيمة المحتملة لهذه التبادالت كمصدر إبعاد يميل بدوره إلى 
ربما تركيز مفرط و  ؛تضارب المصالح الملحوظ شواغل إزاءو  ؛يةالسلوك ستقالليةالل مكتب التقييم المستقلجامد للغاية من قبل 

 .بأقل من قيمتها تجاهينذي االفرصة التعلم ل تقديرو  ؛لتقييم كما هو مفهوم تقليديافي اعد المساءلة على بُ 
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 غير أنمهم.  هو بالفعل شاغلو  ،تضارب المصالحبشأن تجنب أي تصور لية خاصة أهم المستقلمكتب التقييم  ويولي
مكتب بين  ةغير الرسمي يةوالتشاور  ةاالستشاري توأصبح اآلن عقبة أمام التبادال أن هذا االهتمام أصبح مفرطايرى الفريق 

دعم ال يشكلأن  المرجحمن  ،لى سبيل المثال. وعالجودة قع في قلب التعلم المؤسسي وتحسينوالتي تواإلدارة  التقييم المستقل
 اتمشروعالاإلدارة حول الدروس في سياق تصميم  بشأن استفسارات مكتب التقييم المستقل وموظفغير الرسمي الذي يقدمه 

أكثر من تقديم خدمة من خالل  مكتب التقييم المستقللقيمة إلضافة المنتصف المدة فرصا  استعراضأو المشاركة في  ةجديدال
جنب تضارب المصالح ال يعني عدم تف. تضارب المصالحلاالفتراضي خط تجاوز الأي نتيجة سلبية عن طريق في تسبب أن ي

 .في العمل االنخراط

 مكتب التقييم المستقلو  المشترك بين العديد من عمليات التبادل الرسمية بين اإلدارةو يسهم التركيز القوي على التصنيفات و 
 التصنيفات أدناه.المتعلقة ب مشاكلمناقشة ال تموت. اكتشاف األخطاء والتفاوض بدال من التبادل تهيئة بيئة يتم فيهافي أيضا 

 المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها

  بفعالية في سياق النتائج والتوصيات األخرى. وتشمل هذه  ستقالليةالمحددة المتعلقة باال مسائلال تناوليمكن
رسال مدير مكتب التقييم المستقل، ونائبه،  ؛التغييرات في العمليات والممارساتو  ؛سياسة التقييمتوضيحات بشأن  وا 

قامة اتصاالت و  ؛واإلدارة العليا في الصندوق، والمجلس إشارات واضحة عن معنى استقاللية المكتب لباقي المنظمة ا 
 اإلدارة./مكتب التقييم المستقلة بين يوميوعالقات 

  المسافة عن واإلدارة يرتبطان بشكل مباشر بتصورات  مكتب التقييم المستقلونوعية الحوار بين  حجممن الواضح أن
توفير وموظفي اإلدارة مصدرا جيدا ل مكتب التقييم المستقليكون كل من موظفي . وسغير الفعال االنخراطو  المفرطة

 إجراء تحسينات.من أجل اقتراحات محددة 

 قامة و  ،مزيد من التركيز على تقديم خدمات التقييم سبب الذي يدعو إلىعند توضيح ال عالقة أكثر انخراطا وتعاونا ا 
شفت المقابالت التي . وكلتحقيق ذلك المجاليدرك الفريق تماما أنه يجب توفير  ،واإلدارة مكتب التقييم المستقلبين 

من المتاحة موارد المقارنة بعلى وجه الخصوص أن برنامج العمل الثقيل  مكتب التقييم المستقلأجريت مع موظفي 
 .االنخراط األوثقالموظفين يشكل عائقا رئيسيا أمام 
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 مكتب التقييم المستقلبرنامج عمل 

 برنامج العمل صياغة

التزامات محددة فيما يتعلق باألنشطة ذات األولوية ونطاق وعدد  يضعبرنامج عمل سنوي بإعداد  مكتب التقييم المستقل يقوم
 ؛مع اإلدارة والمجلس مكتب التقييم المستقل النخراطرنامج العمل هو المحدد األساسي . وبمنتجات التقييم التي سيتم إنتاجها

المحدد إلسهام العامل وهو في نهاية المطاف  ؛وتطبيق سياسة التقييم مهمتهتنفيذ  مكتب التقييم المستقليعتزم  ويعرض كيف
 وسع في أداء الصندوق وفعاليته.األ مكتب التقييم المستقل

 اواإلدارة لهذ مكتب التقييم المستقلبرنامج العمل في التقييمات الذاتية التي أعدها كل من شواغل إزاء و  مسائلبرزت و 
التي تتدفق مباشرة من محتوى  مسائللل كبيرةأهمية  يم المستقلمكتب التقيموظفي  انخراطنتائج مسح  وتعطي. ستعراضاال

دار  التوتر بين االلتزامات  مسائلشمل ال. وتأثناء المقابالت مسائلنفس ال العديد من الموظفين وطرح. هوموارد تهبرنامج العمل وا 
 لمشاركة في خيارات برنامج العمل.لواالفتقار النسبي  ،جمودهاوأعباء العملية الواسعة و  ،الثقيلة والموارد الفعلية المتاحة

. برنامج العمل وحدد عددا من النتائج فيما يتعلق بصياغة برنامج العمل وتنفيذه وتزويده بالموارداستعراضا وثيقا لالفريق  وأجرى
 رى الفريق أنه ذو أهمية خاصة.يوالذي  ،اتلمنتجمن اناقش قسم الحق المزيج الحالي وي

 ج الرئيسيةالنتائ

هناك تغيير طفيف في  جديرة بالمالحظة: سماتخمس ب مكتب التقييم المستقللغة برنامج العمل السنوي اصيعملية تتسم 
 ؛مكتب التقييم المستقلداخليا بشكل حصري تقريبا لإلدارة العليا ل اتطويرهويتم  ؛الهيكل األساسي والمحتوى من سنة إلى أخرى

وليس ) لمجلساوالجمهور الذي تستهدفه هو  ؛العناصر الفردية بشأندرجة عالية جدا من التفاصيل والخصوصية  وتعرض
 مقارنةهناك درجة عالية من اإلفراط في البرمجة و  ؛، فالمجلس هو صاحب المصلحةمن أصحاب المصلحة( أوسعمجموعة 

 الموظفين.من المتاحة موارد الب

حجمه الكبير وتنوعه بالنسبة لحجم هي  ،والمثيرة لالنتباه ،مكتب التقييم المستقلخرى لبرنامج عمل ومن السمات األ
كثير  مكتب التقييم المستقلفإن برنامج عمل  ،" الفرديةعمليات التنفيذمن حيث عدد "فوتركيزها على قطاع واحد. المؤسسة 

 حجم عمليات الصندوق.مقارنة ب التعاون في مجال التقييمفريق معايير األعباء وفقا ل

 ،عمليةالمعايير  -في الخطةإدراجها التي يتعين " لتحديد أولويات التقييمات ةنتقائيال ل ا"إطار  مكتب التقييم المستقليستخدم و 
التعليقات التي تلقاها  في ضوءاألداة  ُتستخدممدى إلى أي من الواضح  ليس ،في الممارسة العمليةف األداة مفيدة.تبدو و 

 . والثابتة إلى حد ماال عمليات التنفيذأن خطة العمل مبنية على مجموعة أساسية من  عبر السنواتوضح المقارنة . وتالفريق
تم تقديم قائمة بالمنتجات . ويعلى هذا النحوينبغي أن يكون  الحالأن  ينصان على يبدو أن سياسة التقييم وال دليل التقييم

م . ولمكتب التقييم المستقلية أكبر لاستراتيجسبب أو كيفية إسهامها في أي  مستفيضة عنولكن دون مناقشة  ،التاليتينللسنتين 
 وتركيزه في السنوات األخيرة. مكتب التقييم المستقلي لمحتوى برنامج عمل استراتيج استعراض يجر
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 منحتياجات ذات الصلة االوصوال إلى عدد المنتجات الفردية المختلفة و  ،للغاية لبرنامج العمل ادقيق افحص المجلس ويجري
بشدة االستمرارية هذا النهج يفضل  ،األخرى التأثيراتمن بين و  مقابل األرقام المماثلة للسنة )السنوات( السابقة.الميزانية 

قدرة  مكتب التقييم المستقللمما يترك  ،عمليات التنفيذ" كل تثبيتإلى "ما أنه يميل . كويميل إلى العمل ضد االبتكار والتكيف
 قليلة على التكيف على أساس الظروف أو الفرص الجديدة.

 )والقيمة المتصورة المحتوى المحتملالمتعلقة بلمشاورات األوسع االعالية للعملية بشكل كبير نطاق وتخفض درجة التلقائية 
ال يتم التماس و  ؛فيما يتعلق بالمحتوى المحتملفي بداية العملية مع اإلدارة  الهادفةقليل جدا من المشاورات قدر هناك ف .(منها
رى اإلدارة . وتاإلعدادمختلفة من العمل كجزء من عملية الجزاء لألمحددة والفائدة الولويات األهتمامات و اال بشأناإلدارة  آراء

مكتب التقييم التشاور الداخلي لو تؤخذ بعين االعتبار.  مكتب التقييم المستقلبرنامج عمل المتعلقة ب ئهاآراأدلة قليلة على أن 
 محتوى برنامج العمل محدود جدا وفقا للموظفين. بشأن المستقل

مما يؤدي إلى  ،مكتب التقييم المستقلتؤدي العملية التحضيرية الحالية إلى درجة عالية من استمرارية عمل  ،بشكل عامو 
شجع غير أنها ال ت المقدمة إلى المجلس. المنتجاتالميزانية و من متطلبات الدرجة عالية من القدرة على التنبؤ فيما يتعلق ب

ي ستراتيجلتخطيط االفي اتجاه معاكس لعمل وت ؛أو الفرص غير المتوقعة يناالستجابة الفعالة لطلبات المستخدمعلى أيضا 
والملكية األعمق  مكتب التقييم المستقلي مع اإلدارة وموظفي ستراتيجاال االنخراطقوض الحاجة إلى مزيد من ت اكما أنه ؛الفعال

 .نهاالتي تنتج ع

 مشاكل يجب معالجتها:

  الرئيسية  مسائلشمل ال. وتالقائمين منذ أمد طويلومحتواه  شامل لتركيز برنامج العمل استعراضهناك حاجة إلى
مكتب اهتمامات جماهير /أفضل لمتطلبات اوفهم ،تقييم المساهمة النسبية لمختلف المنتجات في األهداف المؤسسية

 المختلفة. التقييم المستقل

  دارة المحتوى و يتسم بإلى عنصر  مكتب التقييم المستقلتحتاج عملية برمجة عمل . التنفيذمرونة أكبر بكثير لتخطيط وا 
على أن  ،مكتب التقييم المستقل جانبمن للمحتوى المتعدد السنوات و ي ستراتيجاالمزيدا من التقدير يتطلب ذلك وس

 ويتضمن إجراء مشاورات أكثر منهجية مع اإلدارة. موافقتهو  لمجلسا ستعراضيخضع ذلك ال

  أن يقلل  متجددمن شأن برنامج عمل و  ؛االنتهاء من معظم المنتجات خالل سنة الميزانية فيالممارسة الحالية تتمثل
 على الموظفين ويؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية.الواقع الضغط 

  الفائدة على  بقدر أكبرالتركيز و  ؛أكبر االنخراط بشكل: من أجلمساحة  لخلقتقليل البرمجة الزائدة إلى هناك حاجة
دو  ؛الجديدة أو المبتكرة الُنهجتجربة و  ؛وليس التنفيذواالستخدام  في برنامج الغتنام الفرص راج عناصر إضافية ا 

 العمل.اإلفراط في شواغل الموظفين المتعلقة ب تبديدو  ؛العمل

 سيؤدي العمل المستقبلي المفيد و  بشأنمصدرا قيما للرؤى  مكتب التقييم المستقلأكبر داخل بقدر التشاور  سيكون
 الموظفين وملكيتهم. انخراطتحسين إلى كذلك 



EC 2019/106/W.P.7 

3 

  مسائلال على الالزمة للعملأن توفر الوسائل المؤسسية  مكتب التقييم المستقللمتعددة السنوات ية استراتيجمن شأن 
 بمزيد من التفصيل أدناه.تناول هذه المسألة يتم و  ؛حاليا ومعالجتها الناقصة

 التنفيذ

. له المخصصة الميزانيةوفي حدود  في الموعد النهائي المحددباستمرار  اومعقد ابرنامج عمل كبير  مكتب التقييم المستقل نفذ
درجة عالية من اليقين في التخطيط.  مكتب التقييم المستقلو واإلدارة  لمجلسل وفرو  لمجلسامن جانب  بتقدير كبيرذلك وحظى 

 لبنودفيما يتعلق بالمسؤوليات والجداول الزمنية المحددة  مكتب التقييم المستقلخصوصية داخل الوضوح و قدر كبير من الهناك و 
 مكتب التقييم المستقليتحول تركيز  ،برنامج العملوتعيين مجرد تسوية . وبلتنفيذهالموارد المخصصة لوكذلك  ،العمل الفردية
مكتب التقييم عملية ل المبادئ التوجيهيةإنتاج جميع المنتجات  يتبع. و إلى التنفيذ ولكن بشكل حصري تقريبا ،عمليإلى الجانب ال

 مفصلة للغاية.الداخلية ال المستقل

 النتائج الرئيسية

مكتب التقييم يتبعها عن كثب موظفو  ،لجميع المنتجات معياريةإمكانية التنبؤ وممارسة  مكتب التقييم المستقلتوفر عمليات 
 ،التوجيهيةالمبادئ اتباع شدد على االلتزام بالمواعيد النهائية و ت. و جامدةو جدا  ةوصفي غير أنها .وخبراؤه االستشاريون المستقل
 .نهج أداء الواجب فقط تؤدي إلىوبالتالي 

واعتماد من كبار داخلية متعددة  استعراضاتفي معظم الحاالت حيث يقتضي  ،كثير المتطلباتالداخلي للجودة  ستعراضاالو 
تكاليف كثيرة من و  ا كبيرانه يضيف وقتفإ ،بموثوقية لجودةاضمان  وفي حين يؤدي ذلك في كثير من األحيان إلى. الموظفين

 تهموملكي ،مكتب التقييم المستقلموظفي  انخراطيقلل و  ؛ضيفهاي يمكن أنالنظر عن القيمة التي  بصرفالموارد الداخلية حيث 
غير لجودة لتحسين اإلضافي اليستوعب الحاالت التي يكون فيها  والوهو ال يميز  ؛لللعمالذي لديهم الدافع في نهاية المطاف و 

 ضروري. أو غير محتمل

مكتب التقييم بين  المستفيضةلمناقشات الداخلية أن تؤدي ا مكنيف. لموارد باستخدام التصنيفاتتستهلك اأخرى تتعلق مسألة و 
وقت وطاقة الموظفين غير المدرجين في الميزانية في حاالت إلى استهالك محددة تصنيفات مشروعات  بشأنواإلدارة  المستقل

منتجات  اي تصل إليهتال ةلجمهور المتعددفئات احقيقية لكبيرة و في تقديم قيمة  ،الكثيرين رأيلوفقا  ،المساهمةمحددة دون 
لى الرغم من . وعالحاالت قد انخفض في السنوات األخيرة حدوث هذهمفاده أن  اهناك رأي غير أن. مكتب التقييم المستقل

خاصة إذا كان تركيز التقييم يبتعد  ،للتصنيفاتا الوزن إعطاء مثل هذمن القيمة المضافة و  الجدوى استعراض ينبغي ،التحسن
 أكثر نحو التعلم.يقترب بعض الشيء عن النظرة التقليدية للمساءلة و 

 المواردتدبير 

العديد من  وتُناقش ؛المتفق عليها مكتب التقييم المستقلمختارة حول تخصيص الموارد ضمن ميزانية  مسائليناقش هذا القسم 
الميزانية يتم تخصيص  هالرئيسية هي أن والسمة. من التقرير آخر قسماألوسع نطاقا في  مكتب التقييم المستقلميزانية  مسائل

 تتوفر . والالمستخدمة لسنوات عديدةو على أساس معامالت العمل المقدرة  اتمنتجمن أنواع الووقت الموظفين مسبقا لكل نوع 
( في ضوء العمليات األنشطةتسجيل وقت لنظام  يمكن أن تنتج عنبيانات عن االحتياجات الفعلية من الموارد )مثل التي 

 إدارة تدفق العمل.على  اكبير  ويؤثر ذلك تأثيرااآلن.  القائمةالداخلية 
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 النتائج الرئيسية

منتجات مختلف اللوقت الالزم إلنتاج اتقدير  إلىبيانات التكلفة الحالية  ونقصمزيج من معامالت العمل القديمة يؤدي ال
عمليات التثبت المنتجات القياسية )مثل  إلنجازالالزمة المتطلبات الفعلية من الموارد وتكون  .باستمرار الفعليبأقل من الوقت 

 .باستمرار ( أعلى من التقديراتمن تقارير إنجاز المشروعات

ألعمال جزء من اعملية اإلنتاج على حساب  جانبفي الميزانية من  ةالموارد غير المدرج استيعاب يأتيمن المحتمل أن و 
 .اإلنجازنتائج التقييم بعد والعمل بلتحسين قابلية االستخدام  ذات القيمة العالية المحتملة

مما ساهم بشكل مباشر فيما  ،بشكل كبير في السنوات األخيرة مكتب التقييم المستقلفي  والترويجتم توسيع نطاق التواصل و 
من قيمة جيدة  اذذلك من المحتمل أن يكون و  المسائل الرئيسية المتعلقة بالصندوق. بشأنيبدو أنه مكانة أعلى وصوت أكبر 

 ص غير المتوقعة.العملية إلى تحديات في تمويل الطلبات أو الفر  جمود ىأيضا أد في هذه الحالة. ولكن ةعديد بجوان

مدمج في برنامج العمل والميزانية من لحظة الالموارد المتعلق بتوافق العدم  من من الواضح أن هناك عنصر ،بشكل عامو 
 ،طويلة في تخطيط العملاإلجازات الالموظفين بسبب من  اتقدر الفقدان  ه لم يتم تضمينيبدو أن ،سبيل المثال لىوع. الموافقة

 باقي الموظفين. على عاتقالمسؤوليات اإلضافية  وقوعمما أدى إلى 

 المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها

  التنفيذعاملين: تكاليف  فيأساسا  متجذرةالموارد في التنفيذ وتدبير  مكتب التقييم المستقلإن التحديات التي تواجه 
ال لموارد المتاحة و مقارنة باوبرنامج عمل واسع  ؛الميزانية وضعت على أساسهاالفعلية التي تتجاوز المعامالت التي 

 ية.استراتيجأولوية يحظى ب

  خدمات المنتجات و اللتعكس  مكتب التقييم المستقلهناك حاجة إلى تحديث معامالت عمل  ،التنفيذفيما يتعلق بتكاليف
  بالنسبة إلىمثال ،شكل كبيرأعباء العمليات ب إلى خفضهناك أيضا حاجة و  ؛اليوم مكتب التقييم المستقلالتي يقدمها 

تفويض  ينبغي. و التصنيفات بشأنمثل المناقشات الطويلة  ،واالستخدام غير المنتج للوقت ،الداخلي ستعراضاال
 .مكتب التقييم المستقلداخل بشكل أكبر لسلطة ا

  المنتجات ذات القيمة  والتوقف عن إنتاجينبغي توفير الموارد لجميع األنشطة المتوقعة بأكبر قدر ممكن من الدقة
 المضافة المنخفضة )انظر القسم التالي(.

 عمل ممكنة.الخطة  علىمنتصف العام أن تكون تغييرات  ينبغي 

 :3التوصية 

جراءاته الداخلية بشكل كبير لتقليل طلبب مكتب التقييم المستقل أن يقوم ينبغي على الموارد وزيادة التفويض  هاتبسيط عملياته وا 
تاحة و للسلطة الداخلي  انخراط و  ،معينةومنهجيات  ،اتأن يشمل ذلك عمليات خاصة بالمنتج ينبغي. و البتكار والمبادرةلمجال ا 

التقييم الذاتي هي التنفيذ الفعال  ها بشأننظامتعزيز أن تكون أولوية اإلدارة ل ينبغي. و واإلدارة مكتب التقييم المستقلبين موظفي 
 .المنشودةلضمان تحقيق الفوائد 
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 ات: مزيج المنتجمكتب التقييم المستقلبرنامج عمل 

التقييمات و  ،اتمشروعال بشأناألنواع  ةمختلفمجموعة شاملة من منتجات التقييم بما في ذلك أعمال  مكتب التقييم المستقلينتج 
ومجموعة واسعة من منتجات  ،وتقييمات األثر ،اتنتائج التقييملالتوليفات التقييمية و  ،وتقييمات البرامج القطرية ،المؤسسية

ذلك في جزء يعكس و  ،وتعقيد منتجات التقييم في السنوات األخيرة وقد زاد حجمض(. و أنواع العر ختلف مالنشر )المنشورات و 
مكتب التقييم عن قرب في منتجات هذا  الخارجيين األقراناستعراض نظر و . 2009 استعراض فياإلضافات الموصى بها  منه

 مكتب التقييم المستقلستعرض هذا القسم أيضا منتجات . ويالنتائج الرئيسية أدناهوترد استنتاجات مهمة.  لىتوصل إو  المستقل
 الفردية ويوفر نتائج خاصة بكل منها.

 النتائج الرئيسية

وحدات التقييم وي قارن بما تقدمه مثيرا لإلعجاب  مكتب التقييم المستقلقدمها يعدد المنتجات الفردية التي نطاق و يعد 
 موارد.للاستيعاب عنصر هام في تدفق العمل العام للمؤسسة وما يرتبط به من  وهو األكبر حجما. المنظماتفي األخرى 

كل لالتقييمات الذاتية ها تالتي حدد الشواغلارتباطا مباشرا بالعديد من  مكتب التقييم المستقلليرتبط مزيج المنتجات الحالي و 
شواغل  وتتضمنن واإلدارة. و والموظف لمجلسامباشر أعضاء  بشكلمنها كثير وأعرب عن  ،إلدارةوا المستقلمكتب التقييم من 
دار إزاء والقيمة المتصورة  ؛الجماهير/توقعات مختلف العمالءو  ؛واإلدارة لمجلسامع واالنخراط  ؛ته: محتوى برنامج العمل وا 
 لمنتجات.مختلف ال

والطرائق الشكل  من حيثومتسقة  عموماأنها ذات جودة جيدة إلى لعينة من التقارير المختلفة  استعراض وخلص
 ،الستشاريين الخارجييناالستعانة بشكل مكثف بالخبراء ا ،من بين أمور أخرى ،ذلك ويعكس واألسلوب. والصيغة المستخدمة

أن المنتجات موحدة و  ،ثيقة للغاية والضوابط الشاملة للعملياتواإلدارة الو  ،الواجبة التي يمارسونها ومهارة الموظفين والعناية
 للغاية.

ترنة برنامج عمل مقو ميزانية إلعداد الصارمة نسبيا عملية من خالل  ايتم تحديد المحتوى األساسي لبرنامج العمل أساسو 
مكتب  اتباعهناك آراء داخلية قوية وواضحة مفادها أن و  .اأساس مدفوعا بالعرضالذي يبدو أنه  مكتب التقييم المستقلبنهج 

 وينبغيمزيج مختلف تماما من المنتجات  سيؤدي إلىللطلب  مستجيبالقيمة أو والمجلس لنهج مدفوعا با التقييم المستقل
 اعتماده.

 اتإعادة تصميم وتقليل عدد التقييمات الخاصة بالمشروع :كما يلي توصيات الفريق المحددة بشأن مزيج المنتجات هيو 
قيمة أعلى  تكون ذاتالمحتمل أن  ةأو اإلقليمي ةعييضاأو المو  ةالتطلعي تتحويل التوازن نحو المزيد من التحليالو  ؛بشكل كبير

وتعميق التركيز على  ؛قيد التنفيذ مشروعاتلتقييم في الوقت الحقيقي للل التغذية الراجعةوسيلة لتقديم  وتطبيق ؛واإلدارة لمجلسل
 على "المساءلة". احالياألكبر مقابل تركيزه  ،مكتب التقييم المستقل"التعلم واالستشارات" في عمل 

مسح من خالل المشاورات و  مسائلكل هذه ال قّيمة علىمفصلة  تغذية راجعةلحصول على إلى اينبغي السعي و 
 .ينالمحتمل ينلمستخدمل/ينلمستخدمل
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 اترير إنجاز المشروعامن تق التثبتعمليات 

مكتب التقييم لكمنتج جديد  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتإجراء ب 2009لعام  الخارجيين األقراناستعراض أوصى 
جراء ؛فريق التعاون في مجال التقييمفي ممارسة والمكتب التقييم الممارسة في  تحقيق المواءمة بين: من أجل المستقل فحص  وا 

عمليات التثبت من  توخيم . وتالمستفادة الدروس العمل على أساسو  ةالذاتي اتودعم جودة التقييم ؛مستقل لتصنيفات اإلدارة
 المنجزة تقارير إنجاز المشروعاتمن  30من حوالي  في المائة 100يغطي  ،نسبيا بسيطكمنتج  تقارير إنجاز المشروعات

مكتب التقييم نقطة اتصال رئيسية بين  اعد إعداده. ويمكتب التقييم المستقلمن موارد  اكبير  قدراتستهلك اآلن  غير أنهاسنويا. 
 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقعتمد . ويفي جميع مراحلها بناءة غير أن هذه العملية ليست ،واإلدارة المستقل

للفعالية اإلنمائية  مكتب التقييم المستقلالذي يجريه تقييم لل المعتمدة المشروعاتتقارير إنجاز  تصنيفاتإلى حد كبير على 
 للصندوق.

 النتائج

في  100اإلدارة لنسبة تغطية من  في المائة 100نسبة ل مكتب التقييم المستقل التي يجريها عمليات التثبتإن ضمان تغطية 
 أساسويولد التصنيفات التي تشكل  فريق التعاون في مجال التقييميفي بمعايير  اتللمشروع ةالذاتي اتلتقييماالمائة من 

قيمة المضافة للعديد من غير أن ال .مكتب التقييم المستقلالذي يعده عن نتائج وأثر عمليات الصندوق السنوي  التقرير
تقارير إنجاز محدودة للغاية نظرا لوجود ازدواج كبير في محتوى  تعتبر الفردية عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 وعدم جمع البيانات األولية. المشروعات

 ،ما تكون معقدة وكثيرا ،تقييم مطولة وثائق عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتأصبحت  ،في الممارسة العمليةو 
 10إلى  9من طولها توقع رسميا أن يكون يُ في حين أنه و واإلدارة.  المستقلمكتب التقييم وقت وموارد  وتستهلك ،وقائمة بذاتها

عادة قدرا أكبر وتتطلب  ،مكثفة ستعراضمليات اإلنتاج واال. وعإال أنها عادة ما تكون ضعف هذا الطول على األقل ،صفحات
 الميزانية. تلك المحددة في عنالوقت والموارد  من

االستشاريين الخبراء /للموظفين المبتدئين عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتمعظم المسؤولية عن يتم تعيين و 
 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتأن الميزانية المخصصة ل وفي حين. ضمان الجودةكبار الموظفين  ويتولى
 .ةير ثك ة المستخدمةالموارد الفعلي فإن ،صغيرة

 إال أنه ،تقارير إنجاز المشروعاتعلى أنها تسهم في جودة  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات بينما ي نظر إلى و 
 هعداد تقارير إلأساسا  مكتب التقييم المستقللقيمة ات اللمساءلة ذمن منتجات ا منتجعلى أنها داخليا  ر إليهاظغالبا ما ي ن

. مكونأهم  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلالستخدام في  التي يتم التثبت منهاالتصنيفات  عتبروت. السنوية
تلك الدروس للمساعدة في ضمان  استمدادوال يتم  تقارير إنجاز المشروعاتفي  المحددةهناك تركيز محدود على الدروس و 

 توفرها على نطاق أوسع.

التصنيفات الفردية واإلجمالية وقتا طويال وتشكل  بشأن واإلدارة مكتب التقييم المستقلالمناقشات بين  تستهلكيمكن أن و 
 .الصدقيمكن أن يثبط  األقاليمأشار البعض إلى أن نشر التصنيفات اإلجمالية على مستوى و  لالحتكاك.منتظما مصدرا 
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 اتأداء المشروع اتتقييم

 . وهياتمشروعللمتعمقة  تقييماتوهي  ،2009بناء على توصية استعراض عام أيضا  أداء المشروعاتتقييمات  بدأ إجراء
تقييمات أداء نظرا ألن و . مكتب التقييم المستقلفي برنامج عمل  اأساسي اعنصر  ،التثبت من التقاريرعمليات  إلى جانب ،تمثل

على العمل المكتبي  التثبت من التقارير)في حين تعتمد عمليات  مكتب التقييم المستقلتتضمن العمل الميداني ل المشروعات
 ،مفصلة تصنيفات وتتضمن سنويا في المتوسطتقييمات  8وُتستكمل . ةإضافي تقدم قيمةُينظر إليها على أنها فإنه  ،قط(ف
عادة و  اإلدارة جانب من ادقيق ااستعراض ذلك يتضمنو  ؛المفصلة الداخلية للعمليات وفقا جميعها تم. وتتوصيات بشكل عامو 

 .والتصنيفات التفاصيل بشأن مستفيضة مناقشة

 النتائج

. أساسا سليما للتعلم المعمم ،في نقطة زمنية محددةو  ،في سياق محدد ،من عملية واحدةالمستمدة ال توفر نتائج التقييم 
تم تنفيذها بعد وقت طويل من تصميم سابقة وغالبا ما ي اأحداثالتقييمات من هذا النوع بطبيعتها  تتناول ،إلى ذلك اإلضافةوب

 اآلن. القائمةتلك عن يات ستراتيجفي ظل مجموعة مختلفة من السياسات واال ،وفي كثير من األحيان ،المشروع

لتقييمات ل وفي بعض الحاالت ،التوليفات التقييميةو  ةيستراتيجاالالبرامج القطرية تقييمات ل لألدلةلكنها مصدر رئيسي و 
ن كانت هذه  المؤسسية  .أكثر تطلعيةوا 

ذات الصلة في العديد من  مشروعاتلمجموعات ال امواضيعي اتقييم مكتب التقييم المستقلالخاص بنتاج اإل ال يشمل خط و 
 منظمات أخرىفي  -المتشابهة  السماتمثل تقييم مجموعات العمليات ذات  -منتجات من هذا النوع اعُتمدت عموما و . البلدان

بفرصة أيضا ترحب البلدان كثيرا ما و . لس وموظفي العملياتوتميل إلى أن تكون ذات قيمة عالية ألغراض التعلم من قبل المجا
لتركيز على السمات افرصة تتيح المشروعات ما يلي: من شمل فوائد تقييم مجموعات . وتاألخرى البلدانأدائها بأداء مقارنة 

 ؛نتائج أكثر قابلية للتعميموتوفر  ؛" في مشروع واحد(الذي حدث خطأالمن العمليات )مقابل "ما معينة الرئيسية ألداء فئة 
تقييمات البرامج هذه مدخالت أكثر قوة ل ةالفرعي اتأو القطاع اتوفر تقييمات القطاع. وتاإلنتاجفي كفاءة ال تحقق المزيد منو 

 بشكل كبير على مجموعة من تقييمات المشروعات الفردية.بخالف ذلك والتي تعتمد  ،االستراتيجية القطرية

أكثر كثافة في استخدام  تقييمات أداء المشروعاتأصبحت  ،عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتكما هو الحال مع و 
المتعددة المكثفة و الداخلية  ستعراضعملية االويرجع ذلك في جزء منه إلى  .لعمليات مما كان متوقعاومن حيث االموارد 

 .مكتب التقييم المستقلالخطوات التي تتطلبها إجراءات 

 التقييمات المؤسسية

تم . ويية الكبيرةستراتيجأو البرامج االالمسائل ( لتقييم ثالث سنواتكل تقييمين )عادة  اجهدا كبير  التقييمات المؤسسية تمثل
اختيار أكثر إجراء  ،من حيث المبدأ يتيح،ما  وهو  ،اختيار الموضوعات بشكل هادف في سياق كل برنامج عمل سنوي

، مكتب التقييم المستقلمنتجات من بين على قيمة األحتمل أن تكون هذه المنتجات هي من الم. و بالطلبية ومدفوعا استراتيج
 .ويشار إليها في كثير من األحيان على هذا النحو
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 النتائج

ويشير  ؛ذات أعلى درجة من األهمية والقيمة مكتب التقييم المستقلعلى أنها منتجات  التقييمات المؤسسيةي نظر عموما إلى 
أكثر  التقييمات المؤسسية تكونادة ما . وعتأثيروأعلى جودة أفضل ذات  هاأنإلى لها  مكتب التقييم المستقل يموظف تقدير

على القيام بها  تهماالتي قد تكون قدر  والمنظوراتحيث تزود المجلس واإلدارة بالتحليالت  ،ةالمعتاد ةالسابق اتالتقييمتطلعية من 
 .محدودةبمفردهما 

في حين أنها تحت قيادة و  .مدخالت استشارية كبيرةإلى  التقييمات المؤسسية تحتاجغالبا ما  ،المتخصصة انظرا لمواضيعهو 
يتعين التي و والتعلم  مكتب التقييم المستقللالداخلية قدرات البناء تواجه ال تزال هناك تحديات إال أنه  ،مكتب التقييم المستقل

 .بعناية إدارتها

الترحيب نظرا لتعقيد يحظى هذا األمر بو . لزامتتسم بقدر أقل من اإل  دليل التقييمفي  التقييمات المؤسسيةبالشروط المتعلقة و 
 إبداعية تركز على إنتاج منتج نهائي ذي قيمة قصوى للجماهير الرئيسية. إتاحة ُنهجوالحاجة إلى كل تقييم وطابعه الفريد 

 القطريةية ستراتيجبرامج االالتقييمات 

حيث يتم تقييم جميع  ،انالذي يركز على البلد مكتب التقييم المستقللالمنتج األساسي  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةُتعد 
رسميا عمل واسعة النطاق على المستوى القطري تضم  حلقةبتوج تُ سنوات. و  5في دورة ال تقل عن  بلد فرديالعمليات في كل 

بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع  ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،والحكومات القطرية ،واإلدارة ،المستقلمكتب التقييم 
لموارد ارفيع المستوى وكثيف  منتجا معا االعمل المرتبطة به حلقةو  تقييمات البرامج االستراتيجية القطرية وتمثلالمدني. 

 ،األخرى مكتب التقييم المستقلبشكل مباشر أكثر من منتجات ة المهتمة رئيسيالجماهير ال شكل فريدبهي ُتشرك . و لصندوقل
 كون أكثر تأثيرا.تولهذا السبب يمكن أن 

العمل الختامية في توقيع الحكومة واإلدارة على  حلقةو  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةلالرئيسية  السماتتتمثل إحدى و 
 علىاإلدارة  أساسا ردمثل وت مكتب التقييم المستقللتشغيليا  طار ش تفاقية عند نقطة اإلنجازاالعد وتُ "اتفاقية عند نقطة اإلنجاز". 

اإلدارة.  شرطا من شروطولكنها ليست في حد ذاتها  ،تطلب توقيعات من اإلدارة والبلد. وتتقييمات البرامج االستراتيجية القطرية
 .تهاومكانمنها الغرض تتسم بعدم الوضوح من حيث  تهاوعملي عند نقطة اإلنجاز يةاالتفاقأن أداة إلى الفريق  وخلص

 النتائج

 ارئيسي اجماعي اجهدوهي تمثل . تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةمناقشة و  لعرضالقطرية العمل  حلقةت ستخدم عملية 
فرصة مهمة للتفكير المشترك في التجربة  اعموما على أنه انظر إليهويُ  .مكتب التقييم المستقلللصندوق واإلدارة و  افريد

 المستقبل.في واالتجاهات واألولويات 

ية القطرية الجديدة ستراتيجالعمل واال حلقةو  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةمباشر بين  غير أنه ال يوجد ارتباط
أكثر من كونها نقطة انطالق  االستراتيجية القطريةتقييمات البرامج ل نهايةالعمل تمثل نقطة  حلقةأن  بدووي. الالحقة

 ية الجديدة.ستراتيجلال
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عملية  فإن ،العمل حلقةو ومكانتها  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةنظرا لحجم  ،ومن المثير لالهتمام
من المحتمل و  أي منتج آخر.وأبسط من العملية الخاصة ب للغاية بسيطة مكتب التقييم المستقلل ةالداخلي ستعراضاال/اإلنتاج

 األخرى. مكتب التقييم المستقلطرق تحسين عمليات  بشأن امفيدتوجيها  ذلكأن يوفر 

العمل  اتحلق/تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةدورا رئيسيا في عملية  عند نقطة اإلنجاز يةاالتفاق ؤديتبينما و 
التي  ية القطريةستراتيجبرامج الفرص االعن  فهي مستقلة غير واضح.منها فإن الغرض األوسع نطاقا  ،يرةثموارد ك وتستهلك

والغرض االتفاقية عند نقطة اإلنجاز دور ويتطلب . ةالتشغيلي ةالتوجيهي الوثيقة يوه ،اإلدارة والبلد المعنيتقوم بإعدادها 
بطريقة أكثر بساطة وفعالية  المنشودةهناك طرق محتملة لتحقيق األهداف و  ؛توضيحال يةالتفاقالمميزة ل تهاوقيم ،هانم المقصود

 من حيث التكلفة.

 حلقاتو  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةفي  انيبدو أن هناك فرصة غير مستغلة إلى حد كبير لدمج الخبرة عبر البلدو 
 رية وموظفي اإلدارة.قيمة للسلطات القطذات والتي ستكون فرصة تعليمية  ،العمل القطرية

ال سيما و  ،إلى حد ما قليلةفي أن قاعدة األدلة يمكن أن تكون  تقييمات البرامج االستراتيجية القطرية إحدى مشاكلتتمثل و 
في هذه و معرفة محدودة بشأن عمل التقييم. أو و/ اتإذا كانت الحافظة صغيرة وكان هناك حوار محدود بشأن السياس

 .بسيطمنتج  النظر فييمكن  ،الظروف

إال أنه  ،يتم كل عام بنية حسنة إقليملكل  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةعلى الرغم من أن الجهد المبذول إلدراج و 
مزيد من إلى أن هناك حاجة  بدووي. مكتب التقييم المستقلاألولوية في برنامج عمل منخفض يمكن أن يؤدي إلى إدراج عمل 

 الظروف.المرونة في مثل هذه 

 يةتوليفات التقييمال

. على التعلم منتج يركز بشكل أكثر وضوحا الستحداثبشكل أساسي  2009 استعراضفي أعقاب  التوليفات التقييمية إجراءبدأ 
وتحسين فعالية الصندوق على  ،وأن تسفر عن مالحظات أوسع لتشجيع التفكير الجماعي ،ويقصد بها أن تكون أكثر تكامال

 بمواد عالية المستوى يقدرونها ويستخدمونها.أيضا تزويد العمالء و  ،نطاق أوسع

 النتائج

األسباب ليست واضحة  غير أن .معظم األحيانعن تقدير متباين لهذا المنتج وتوقعات يبدو أنها لم تتحقق في  المسحكشف 
يحظى دورا  هذا النوعمن التوليفية المواد  . وتؤديتقييما أوثق ه المسألةتطلب هذتلذلك و  ،مقابالتالأو  المسحعلى ردود المن 

العثور على النهج  في حالةفي الصندوق أيضا الدور  قوم بمثل هذاتأن وبالتأكيد يمكن  ،في المنظمات األخرى بالتقدير
 الصحيح.

ال ما فإنها عادة  ،هو التعلم المؤسسيالتوليفات التقييمية  التي تكون على شكلللتقارير  ةالرئيسي الغايةكون تعندما و 
والدروس القابلة  الرؤىأن يكون تركيز مثل هذه التقارير على  مكنوي. حاليا مكتب التقييم المستقلكما يفعل  ،تتضمن توصيات

 .هاتطبيقللعمل بها و للتطبيق في المستقبل طريقا أفضل 
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ولكن يبدو أن اختيار الموضوع ال يستند دائما إلى وجود  ،ةالمسبق يةدلة التقييماألمجموعة من التوليفات التقييمية تجمع و 
 .ةالمسبق يةدلة التقييماألمجموعة كبيرة من 

 وبالتالي قد ،امسبقالحقة ال اتفي أنها تعتمد على مجموعة من نتائج التقييمالتوليفات التقييمية إحدى مشاكل تتمثل و 
 في بعض الحاالت. قديمة إلى حد ما تهاتكون قاعدة أدل

 تقييمات األثر

. المستقل التقييم لمكتبكوسيلة لبناء القدرات التقنية  اأساسي 2013في عام  األثرتقييمات  في إجراء مكتب التقييم المستقلبدأ 
ولكن نظرا ألنها معقدة  ،)على الرغم من أن لها حدودها( اإلنمائينظام اللها استخدامات واضحة في  األثرمليات تقييم وع

االستشاريين  بالخبراء مكتب التقييم المستقلجهود  واستعانت. عمومافقد كان استخدامها محدودا وانتقائيا  ،وكثيفة الموارد
 الخارجيين والموظفين الداخليين.

 النتائج

ضيف منتجا ا تفإنه ،ومع ذلك .قدر من التفاصيلفي وضع يسمح له بتقييم جودة أو قيمة هذا العمل بأي ليس الفريق  إن
تحول فيه الطلب الذي وقت الفي و بالفعل.  المثقل باألعباء مكتب التقييم المستقلمعقدا ومتخصصا للغاية لبرنامج عمل 
 مثاليا.األمر فقد ال يكون هذا  ،اياستراتيج المفيدو المستوى األعلى المؤسسي بدرجة أكبر في اتجاه العمل 

 دراستها. المسائل التي يتعينفي  ازدواجكون هناك يلذلك قد و  ،األثر اتالخاص بتقييمإلدارة برنامجها ولدى ا

والتي لربما يمكن تخصيصها  ،الوقت الحاليفي  تقييمات البرامج االستراتيجية القطرية ميزانية ميزانية تقييم األثر هي نفسو 
 .لمنتجات و/أو خدمات أخرى تضيف المزيد من القيمة

 وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي عن النتائج 

 وهويرة ثموارد كالتقرير  ويستهلك. مكتب التقييم المستقلهو المنتج الرئيسي ل وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي عن نتائج 
التقرير السنوي ان تركيز . وكقراءة دقيقة له المجلسويجري  ؛ةقراءقدر من الأعلى الذي يحظى ب مكتب التقييم المستقلتقرير 

الفردية من أجل  مشروعاتلل اإلجماليعن األداء  تقديم معلوماتباستمرار على  ينصب عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
فريق التعاون لالجيدة  اتتطلب الممارس. وتلتعلمبشأن اعلى األقل دائما فصال  2007منذ عام  ويتضمن ،ةالمساءلة المؤسسي
 بعدة طرق.هذا الطلب األعضاء ويلبي  ،اإلجمالية للتقييم" عن التصنيفاتدوري  توليفي"تقرير إعداد  في مجال التقييم

 ،اإلنمائيةفعالية الخاص لإلبالغ عن النتائج و ها اللدى إدارة الصندوق أيضا نظام ،المقارنةكما هو الحال في المؤسسات و 
عن التقدم المحرز مقارنة  معلومات تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوققدم . ويها إلدارة النتائجيتوالذي توسع مع تطوير هيكل

 ،الفقر العالمينتائج من خمسة مستويات:  إطار إدارة النتائجتكون . ويالصندوقفي نتائج البالمؤشرات والغايات في إطار إدارة 
واألثر الذي تحققه المشروعات التي يدعمها الصندوق  ةالقطري اإلنمائيةنتائج وال ؛االستثمار الزراعيو  ،واألمن الغذائي

المشروعات التي يدعمها  تحققهاالتي  ةالقطري والنتائج اإلنمائية ؛المشروعات( إنجازبيانات من تقارير في ذلك ستخدم وتُ )
. للصندوق تينة المؤسسيالفعالية والكفاءو  ؛القطرية التي يدعمها الصندوق مشروعاتالفعالية التشغيلية للبرامج والو  ؛الصندوق
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تقدم أن من أهم مسؤوليات اإلدارة عد . ويتعلق باألداءموضوع ي عنأيضا على فصل  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقحتوي وي
 .اعن أدائه لمجلسامباشر إلى بشكل تقارير 

 100أداء  معلومات عناآلن  اإلنمائية للصندوقتقرير الفعالية و  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقيقدم كل من و 
ات المستقلة مشروعالتصنيفات  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوققدم . ويالمنجزة مشروعاتمن ال في المائة

 تصنيفات للصندوقتقرير الفعالية اإلنمائية ( بينما يقدم المثبتة التقييم الذاتي تصنيفاتاآلن  ومعظمها) مكتب التقييم المستقلل
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقيقوم  ،المؤسسات المالية الدولية األخرى وكما هو الحال في بعض. تقارير إنجاز المشروعات

 مقارنة مقابل السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التقرير يقدمفي حين  ،بتقييم األداء المؤسسي على مختلف المستويات
 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقحظى . ويألهمية والفعالية والكفاءة واالستدامةبالنسبة لفي ذلك بما  ،مؤشرات

من حيث النطاق و نظر إليه على أنه أكثر مصداقية كونه مستقل. يُ  نظرا ألنه ،من منظور المساءلةبتقدير كبير من المجلس 
 ،المسؤوليات توزيعو  ،متضاربة أن تكون لالمحتممما يثير تساؤالت حول الرسائل  ،هناك ازدواجية بين التقريرين ،والمضمون

 والكفاءة المؤسسية.

 النتائج

في  100بنسبة  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتالحالي بتغطية  مكتب التقييم المستقلالمحرك األساسي اللتزام 
جزء  ويؤدي ذلك إلى تسخير .السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التقريرفي  اتتصنيفات المشروع إدراجهو  المائة

 إلنتاج أعمال ذات قيمة مؤسسية محدودة نسبيا. مكتب التقييم المستقلكبير من برنامج عمل 

الفعالية تقرير إعداد إدارة النتائج واألداء في نظم اإلبالغ عن اإلدارة في  التطورات التي تحققهااالستفادة من يمكن توقع و 
 ،لمجلساعن كثب من قبل  استعراضهو  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق إصداراالستمرار في  ينبغيو . اإلنمائية للصندوق

 .مكتب التقييم المستقلوليس  ،اإلدارة على عاتقفي المقام األول  يقع اتاإلبالغ عن األداء على مستوى المشروع نظرا ألن

 ،التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالغرض من بإعادة تحديد  مكتب التقييم المستقليفتح ذلك إمكانية قيام و 
عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  المنقحمكن أن يركز التقرير وي .ركز بقوة على األداءت هاولكن ةمتميز و مختلفة  وثيقةجعله و 

ي ستراتيجمن االهتمام للعمل االويعطي المزيد  ؛التي تؤثر على األداء المؤسسي والحديثةاألوسع  مسائلعلى ال بشكل أكبر
تقرير الفعالية على  ،الدوري التثبتحتى و  ،اتتعليقال يقدمو  ؛لمجلساالذي يحظى باهتمام كبير من  التقييم المستقللمكتب 

 .هاقتراحات لتعزيز و  ،اإلنمائية للصندوق

تكون أقل عددا وأكثر تركيزا على مجموعات أن )ي وصى ب مكتب التقييم المستقل اتمشروعلمستقلة ال التقييماتسيتم إدراج و 
الفعلية التي يمكن أن ينظر  مشاكلها تحدد الألن ولكن ،الكليألداء المؤسسي ل بديلمؤشر ولكن ليس ك ؛من المشروعات(

وقيمة التقرير المقدم  لمجلسافعالية إشراف  من انحسنن هذه االنتقائية والتركيز األكبر ستُ إالقول  مكنوي. واإلدارة لمجلسافيها 
 إلى اإلدارة.

 تناولها يتعينالرئيسية التي  مسائل: المكتب التقييم المستقلمزيج منتجات 

تلبية تتم مدى إلى أي ما يلي: على ومزيج المنتجات  مكتب التقييم المستقلالرئيسية المتعلقة بمنتجات  مسائلمل التتش
ز يتعز المتاحة لما إذا كانت تتكيف بفعالية مع التغييرات والفرص المؤسسية و  ؛وتوقعات الجماهير المستهدفة المتعددةاحتياجات 
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قيمة مؤسسية أكبر بالموارد  لتوليدوما إذا كانت هناك فرص  ته؛وفعالي مكتب التقييم المستقلاإلجمالية لمنتجات المن العرض 
 إجراء العديد من التغييرات اإليجابيةإلى إلى أن هناك حاجة  ،إيجاز في القسم أعالهرد بالوا ،خلص تحليل الفريق. ويالحالية
 .لتحقيق ذلك وفرصة

 من  في المائة 100بعد اآلن  مكتب التقييم المستقلغطي يأال  ينبغي - عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات
بشكل سنويا(  10-5ختيار عدد أصغر من المشروعات )ينبغي ا ،دال من ذلك. وبالمكتملة تقارير إنجاز المشروعات

. مةقيّ الرؤى للذات أهمية وآفاق  مسائلاستنادا إلى وجود  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتمجد إلجراء 
كتمال االحق للتأكد من ب البسيط مكتب التقييم المستقل استعراضما يلي: تناولها  يتعينشمل الخيارات األخرى التي وت
تقارير لأعمق  استعراضو  ؛مختارة منهاأو عينة  تقارير إنجاز المشروعاتغطي كل ي ،ةنوعيالدروس و التماسك و الو 

مكتب التقييم البناء بين  االنخراطالدروس و  استخالصمع تركيز العملية واألهداف على المختارة  إنجاز المشروعات
واعتمادها  تقارير إنجاز المشروعاتكمراقب عند مناقشة تقييمات  مكتب التقييم المستقلمشاركة و  ؛واإلدارة المستقل

استخدام عمليات  فيخيار آخر ويتمثل تركيز. التكون التصنيفات محور ، ال ينبغي أن في الحالتينو من قبل اإلدارة. 
لية من خالل نهج العينة العشوائية افعمكن تحقيق ذلك بشكل أكثر . ويكأداة فقط لتحسين جودة التقييم الذاتي التثبت

 .للتثبت منها تقارير إنجاز المشروعاتمن حيث يمكن اختيار أي 

 ومازال باإلمكان إعداد عدد صغير من التقييمات اإلفرادية للمشروعات في حاالت تواجه  – أداء المشروعات اتتقييم
إال أن التقييمات العامة  .واهتمام مؤسسي كبيرفيها المشروعات مشاكل في التصميم أو األداء تكون ذات قيمة 

للمشروعات ينبغي أن تكون ضمن مجموعة من المشروعات المشابهة، األمر الذي يسمح بتقاسم اللمحات الثاقبة عبر 
 البلدان إلى نتائج أكثر عمومية.

 أولية من اإلدارةبمدخالت ينبغي تطوير الموضوعات والنهج  - التقييمات المؤسسية. 

 ؛أفضل بشكلآراء أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد طرق لتلبية التوقعات  التماسينبغي  - التوليفات التقييمية 
 تجنب التوصيات في المنتجات من هذا النوع.وينبغي 

 أو المنظمة  مكتب التقييم المستقلهذه المنتجات المتخصصة قيمة لمثل من غير المحتمل أن توفر  - تقييمات األثر
 .تلك التقييمات هاإلي تناسب مع الموارد التي تحتاجتسع األو 

 مع التركيز بدرجة أقل على تصنيفات األداء  ،تهإعادة هيكلينبغي  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
مكتب التقييم أن يقدم األداء المؤسسي األوسع نطاقا التي يمكن  مسائلعلى  بدرجة أكبرو  اتالخاصة بالمشروع

 من خاللها رؤية فريدة. المستقل
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 :4التوصية 

األكثر دقة حتياجات االتتضمن المدخالت الرئيسية  وينبغي أن. قح مزيج منتجاتهنوي مكتب التقييم المستقلأن يستعرض  ينبغي
بما في ذلك  ،آلراء جميع الجماهير الرئيسية بشأن المنتجات الحالية والمحتملة مفصال مسحاو  ،موارد للمنتجات الفرديةال من

لتلبية نبغي بناء المرونة . وينبغي استشارة أصحاب المصلحة الرئيسيين عن كثب. ويمنها األغراض المقصودة والقيمة المتصورة
 الفرص.اغتنام لطلب و ا

 نظام التقييم الذاتي لإلدارة

استعراضات و  وعاتتقارير إنجاز المشر  - اعتياديين الحقينمن اإلدارة( من منتجين  أي) الصندوقالتقييم الذاتي في  يتألف
وتطورت من كونها  ،طويل أمديصدر منذ هي منتج  قارير إنجاز المشروعات. وتية القطريةستراتيجبرامج الفرص اال إنجاز

از تقارير إنجتوقع إعداد ويُ على النتائج والدروس.  بشكل أكبرإلى التركيز إلى حد كبير والمالية  الفعليةملخصا لإلنجازات 
 المنجزة. مشروعاتمن ال في المائة 100نسبة ل المشروعات

ال  المتعلق بهونظام إدارة النتائج هو نظام التقييم الذاتي بعمق ألنه كان استعراض  الخارجيين األقراناستعراض  يتناوللم و 
لعام  الخارجيين األقراناستعراض  اتتوصيأحد كان تعزيز التقييم الذاتي . و ستعراضوقت اال ةتجديد كبير  قيد عمليةيزاالن 
وربما كان اعتماد المجلس . إال في الفترة األخيرة فقط لتنفيذ التوصية متضافرةإجراءات  تتخذلم ولكن يبدو أن اإلدارة  ،2009

بالتجديد ، والذي تعزز بصورة أكبر في تقرير هيئة المشاورات الخاصة 2016التنفيذي إلطار رسمي للنتائج اإلنمائية عام 
 .الحادي عشر للموارد، من العوامل التحفيزية التخاذ إجراء ملموس

 المشروعاتتقارير إنجاز 

مكتب التقييم اتفاقية التنسيق مع  في أعقاب تقارير إنجاز المشروعاتإعداد  بشأنالشاملة توجيهاتها ( مسودةاإلدارة ) نقحت
 .تقارير إنجاز المشروعاتتقرير من جميع العمليات المنجزة مطلوبة للحصول على و . المستقل

 النتائج

إال  ،ةالمقترضبوصفها الجهة الحكومات  اتمسؤولي النظرية منمن الناحية  تقارير إنجاز المشروعاتإعداد  كانفي حين 
الهدف من و  الصندوق أكثر منه منتج حكومي.منتجات أن التغييرات األخيرة بدأت تضفي الطابع الرسمي على أنه منتج من 

أكثر واقعية  انهج في ذلكرى الفريق . ويتقارير إنجاز المشروعاتذلك هو جعل الصندوق والحكومة شركاء متساوين في إعداد 
 .فائدةو 

إنجاز تقارير التحضير األولي لفي  ،ومن الناحية المثالية ،الحكومة دورا حيويا في جمع البيانات تؤدي وفي حين
تقوم الفرق القطرية للصندوق و . في تحليل البيانات وصياغة التقارير بشكل كبيراآلن يشارك الصندوق فإن  ،المشروعات

أمر إيجابي بالنسبة كأيضا  ذلك يرى الفريقو . والفريق اإلقليمي شعبة سياسة العمليات والنتائجبالتنسيق مع  تعيين التصنيفاتب
 .األوسع نطاقا تعلمالو  اوجودته المشروعاتتقارير إنجاز  التساق
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في  90لإلفصاح بنسبة  ااإلدارة اآلن هدفوضعت لكن و  ،في الماضي تقارير إنجاز المشروعاتعن  يكن يتم اإلفصاحلم و 
ستعراض أظهرت أحدث البيانات المتاحة الوقد  (.الصندوقالتجديد الحادي عشر لموارد )نهاية  2021بحلول عام  المائة
تقارير إنجاز عن  اإلفصاحعتبر سياسة . وتتقارير إنجاز المشروعاتمن  في المائة 54عن  اإلفصاحأنه تم  الخارجيين األقران

 .الصدقالمساءلة والتعلم على الرغم من الحاجة إلى الحرص لضمان أال يؤثر ذلك على  ناحيتيإيجابية للغاية من  المشروعات

استنادا إلى  مكتب التقييم المستقلو  وتضييق الفجوة بين تصنيفات اإلدارة إنجاز المشروعاتتقارير إعداد تم تحسين توقيت و 
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ملخصة في الو جريها يالتي  التثبتالمقدمة في عمليات  مكتب التقييم المستقلتصنيفات 
 .الصندوق

تقارير إنجاز من الرئيسية الدروس المستفادة /األفكار/لنتائجوتجميع اال تقوم بشكل منهجي باستخالص اإلدارة  يبدو أنو 
أهم األصول المحتملة  أحدال يتم استخدام  ،نتيجة لذلكو  (.ية القطريةستراتيجبرامج الفرص اال استعراضات)أو  المشروعات

 المشروعاتفرق التي لدى المتراكمة المستندة إلى الخبرة  وهي الرؤى –والميزة التنافسية  ،وتحسين األداء ،للتعلم المؤسسي
ذلك  ييسرأن  وينبغي. نظام إدارة النتائج التشغيلية الجديدل نجازاإلم اآلن إطالق وحدة . وتلتحقيق الفائدة الكاملة -والعمالء 

 (.ثم اإلنجازمشروع )بدءا من التصميم وحتى التنفيذ أي استخالص الدروس من تنفيذ 

 تقارير إنجاز المشروعات إعدادأثناء  مكتب التقييم المستقلو  بين اإلدارة ،رسمي أو غير رسمي ،انخراطيبدو أنه ال يوجد و 
مكتب التقييم  شواغلويعكس هذا إلى حد كبير  هدف تحسين جودتها.ب( برامج الفرص االستراتيجية القطرية واستعراضات)

غير  تأن هناك مجاال للتبادالتؤكد خرى المنظمات األالتجربة في  غير أنتضارب المصالح المحتمل.  إزاءالقوية  المستقل
تحسين الجودة واالتساق والتعلم الداخلي من عملية التقييم الذاتي مع عدم المساس  والتي تؤدي إلى المفيدة للجميع ةالرسمي

 .مكتب التقييم المستقل استقالليةب

 النتائج استعراضاتو  ية القطريةستراتيجامج الفرص االبر استعراضات إنجاز 

واستعراضات سنوات.  3كل  تجرىية القطرية. ومن المتوقع أن ستراتيجالنتائج أثناء تنفيذ برامج الفرص اال استعراضات تجرى
 استعراضاتو على المستوى القطري.  اتمنتصف المدة للمشروع استعراضاتتكافئ  ية القطريةستراتيجبرامج الفرص االنتائج 

 على المستوى القطري. تقارير إنجاز المشروعات اإلنجاز تكافئ

 النتائج

، 2016في عام  ،ية القطريةستراتيجاال مذكراتو  ية القطريةستراتيجبرامج الفرص االجديدة بشأن التوجيهية المبادئ الأدخلت 
 الوقت. ذلكقبل  استعراضاتعلى الرغم من أنه من الممارسات الشائعة إجراء  ،نجازاإل  استعراض، شرطا بإجراء للمرة األولى

برامج  إنجاز استعراضاتأهمية  ،2018 /كانون األولفي ديسمبر التنفيذي لمجلسالتي استعرضها ا ،أكدت اإلجراءات الجديدةو 
 النتائج. استعراضاتو  ية القطريةستراتيجالفرص اال

التصنيفات المستخدمة  ستنسقان مكتب التقييم المستقلو  على أن اإلدارة التقييم المستقل مكتبتنص اتفاقية التنسيق مع و 
الرغم من عدم  لىوع. مكتب التقييم المستقل التي يستخدمهامع تلك استعراض نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية في 

 األقراناستعراض  يشير. و يةوغير اإلقراض يةة اإلقراضنشطتعيين تصنيفات لألستطلب اإلدارة  ،انعكاسها في اتفاقية التنسيق
 ضروري للمقارنة وتحسين منهجية التقييم من قبل الطرفين. طرائق العملأن تنسيق إلى  الخارجيين
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تقييمات البرامج  يجريولكنه  ية القطريةستراتيجبرامج الفرص اال إنجاز استعراضاتمن  مكتب التقييم المستقل وال يتثبت
 .الخاصة به االستراتيجية القطرية

 لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق على أنالتنفيذي  لمجلسينص إطار إدارة النتائج المؤسسية المتفق عليه مع او 
برامج  إنجاز ستعراضاتمن خالل التصنيفات اإلجمالية ال ةأداء الصندوق على مستوى البرامج القطري يتم اإلبالغ عن

من المتوقع أن يعني و الشركاء القطريين )مسح العمالء(.  مسوحباإلضافة إلى النتائج الواردة في  ،ية القطريةستراتيجالفرص اال
 ية القطرية.ستراتيجبرامج الفرص اال إنجاز استعراضاتأن الصندوق سيركز أكثر على  ذلك

 يتعين تناولهاالرئيسية التي  مسائلالتقييم الذاتي: ال

 والعمليات الجديدة لتحسين االتساق والموثوقية وحسن توقيت وجودة التقييمات  نظمال في نشر كبيرا تقدمااإلدارة  حققت
الدعوة رفيعة أنشطة سيتطلب مزيجا من  ماوهو  ،عالية جودة تحقيقهو ضمان  اآلنيكون التحدي . وسالذاتية

كي لفريقهم لقيمة ألنفسهم و ن عن عمل النظام و مسؤولالأن يرى  ينبغي. و المستوى والحوافز والتدريب ومراقبة الجودة
ية ستراتيجبرامج الفرص االاستعراضات و  تقارير إنجاز المشروعاتأن تصبح ذلك الجهد المطلوب. وسيتطلب  وابذلي

 للتعلم. يحظى بالتقديرمصدرا قيما  القطرية

 والنشر  عمليات االستمدادسيكون التحدي هو تحسين  ،في نظام التقييم الذاتي الكامنةجودة المعلومات  بخالف
 .هذه العمليةلخلق قيمة من  اتالداخلي واستخدام الدروس ونتائج التقييم

 إنجاز تقاريرلجميع  في المائة 100لتغطية بنسبة من االمستمرة الفائدة  قد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في 
لى . وعقيمة ضئيلة اذ تقارير إنجاز المشروعاتيكون فيها إعداد ن أمن المحتمل هناك حاالت كثيرة و المشروعات. 
في هذه )هناك حاجة  تقرير إنجاز المشروعتصميم مشروع متابعة والموافقة عليه قبل إعداد  في حالة ،سبيل المثال

حاجة  افيهد ال تكون هناك ق حالة أخرى(. وهناك الالحقمشروع لل ادروس أن يوفر إلى منتج تقييم سابق يمكنالحالة 
 وهو توقف البلد عن االقتراض من الصندوق. تقارير إنجاز المشروعاتإلى 

 برامج استعراضات إنجاز و  تقارير إنجاز المشروعاتإلعداد  ااستشاري ادعم مكتب التقييم المستقلأن يقدم  ينبغي
 .حصريا بينما تظل ملكية هذه التقييمات الذاتية لدى اإلدارة ،هإذا ُطلب من ،ية القطريةستراتيجالفرص اال

 :5التوصية 

وضمان القيمة  ،التقييم الذاتي لتوضيح األهداف والمسؤوليات بشأن اهلمنتجات اموازي ااستعراضاإلدارة أن تجري  ينبغي
 واالستخدام.

 متعددة السنوات مكتب التقييم المستقلية استراتيج

إال أنها  ،خرجاتموالاألنشطة  عنتفاصيل قدرا كبيرا من التقدم  التقييم المستقلعلى الرغم من أن برامج العمل السنوية لمكتب 
ن  كافياد يكون هذا النهج . وقية األوسع نطاقاستراتيجاال مسائلالال تتضمن إلى حد كبير معلومات عن  مثالي( غير  كان)وا 
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 اإلنمائيسياق الفي و  ،تغييرات كبيرة في المؤسسة في السنوات األخيرة غير أنه كانت هناكفي سياق مؤسسي قليل التغير. 
 وفي مجتمع التقييم. ،األوسع

وأن ية ستراتيجتوضيح أهدافه اال من الحيويوتأثيره على نطاق المؤسسة  انخراطهو  مكتب التقييم المستقلتعقيد دور  ويجعل
 الصندوق. أرجاءاق واسع في جميع فهم على نطأن تُ المجلس و  دق عليهاايص

 المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها

اآلن الناقصة  الكبيرة الفجواتبعض  تسدمتعددة السنوات من شأنها أن  مكتب التقييم المستقلية استراتيجالفريق أن  يرى
 ،سنوات 5إلى  3ية من ستراتيجتكون مدة اال ،من الناحية المثاليةو وستكون ذات قيمة كبيرة للفعالية الكلية للتقييم في الصندوق. 

تمثل أحد الخيارات العملية التي ينبغي النظر فيها . ويوالمجلس مكتب التقييم المستقلاتفاق بين  تتحدد بناء علىلكنها مسألة و 
في  للمستقبلستكون هذه فرصة لتحديد األولويات و  ؛مباشرة في دورة تجديد موارد الصندوق لالسترشاد بهاية استراتيجفي إعداد 

 .المنتهية خالل فترة تجديد المواردالمكتسبة ية المؤسسية والخبرة ستراتيجضوء التوجهات اال

 :أن تقوم بما يلي ية متعددة السنواتستراتيجومن شأن اال

 هذا ال يوجد مثل و  ؛ب التقييم المستقلمكتولويات واألهداف والفرص المتعلقة بالتقييم كما يراها ألتقديم بيان واسع ل
 ؛حاليفي الوقت الالبيان 

  كيفوتوضيح  ،النجاح شكلتحديد و  الصندوق،رؤيته وأولوياته للتقييم في  لوضع مكتب التقييم المستقلل منصةتوفير 
 ؛ذلك مندوائر الصندوق المتعددة ُيتوقع أن تستفيد 

 ؛لسنة واحدةالممتدة  مكتب التقييم المستقلرابط واضح بين سياسة التقييم وبرامج عمل  إقامة 

 ي المنتظم وكذلك لتحديد ستراتيجاال ستعراضاال قيدإلبقاء أولوياته التشغيلية  مكتب التقييم المستقلتوفير وسيلة ل
 ؛واإلدارة لمجلسلوفرص التقييم األوسع  مسائل

 التغييرات المهمة في السياق المؤسسي األوسع  مكتب التقييم المستقلي لستراتيجتوضيح كيف يعكس النهج اال
 ؛)مثل اإلطار الجديد لرصد النتائج( هادعميو للصندوق 

  ؛متعاضدةمتكاملة و  لمجلساو اإلدارة ات تقييمبتوضيح السياق األوسع نطاقا الذي تكون فيه الجهود المتعلقة 

  إجراء حوار ضمان و  ؛األولويات والتوقعات لوظيفة التقييم عنواإلدارة  لمجلساي مع ستراتيجاال لالنخراطإنشاء وسيلة
 التي تنطوي علىالتقييم  نظمإدارة مجموعة من  يمكن كيف بشأنوالمجلس واإلدارة  مكتب التقييم المستقل منتظم بين

 ؛بفعالية أكبر مسؤوليات متباينة

 ؛على التقييم ،مثل الالمركزية ،مناقشة آثار التغييرات المؤسسية الرئيسية 

  ؛وسعاألمؤسسي التقييم الالمساعدة في المساهمة في ثقافة 

  ي أوسع.استراتيجالموارد من منظور  مسائلمعالجة 
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 :6التوصية 

 ية متعددة السنوات لتنفيذ سياسةاستراتيجإعداد  مكتب التقييم المستقلأن يعد  ينبغي ،لمجلساموافقة لبالتشاور مع اإلدارة و 
نبغي استكشاف . ويقصيرة إلى متوسطة األجل واألدوار والمسؤوليات اتوأولويات الخدموالمنتجات توضيح األهداف و  ،التقييم

 تنسيق هذا العمل مع دورة تجديد موارد الصندوق.

 دليل التقييم

 الطرائقو دليل التقييم 

 ويوفرطريقة إجراء التقييم.  ةمباشر  بصورة تشكليحدد دليل التقييم في الصندوق مبادئ توجيهية أساسية للطرائق والعمليات التي 
. هج والطرائق الحالية لتقييمات الصندوق التي يرى الموظفون والخبراء االستشاريون أنها مفيدة عمومانُ الالوضوح بشأن الدليل 
بين المنظمات اإلنمائية متعددة  مستمرجيدة على الرغم من عدم وجودها بشكل  رسةتوجيهات مماوجود مثل هذه الويشكل 

 األطراف والثنائية.

اتفاقية التنسيق  ،عكس التغييرات المهمة القائمة بالفعل أو الجارية )على سبيل المثالليشامل  استعراضحاجة إلى  هناكو 
 هذا االستعراض. التي حددهااألخرى المسائل التشغيلية و  العملياتوعناصر إطار النتائج الجديد( ولمعالجة العديد من 

كمسألة ذات ودعت إلى تبسيطها  ،مكتب التقييم المستقلأعباء بعض العمليات الداخلية ل شواغل إزاءالمناقشة أعاله  وطرحت
واإلدارة  مكتب التقييم المستقللكل من  ة للدليلالنهائي اتتوجيهال تميلحدد االستعراض أيضا مجالين إضافيين حيث و . أولوية
التوصيات أمرا أساسيا للتقييم في  وضععد استخدام التصنيفات و . وياليتهممارسة التقييم وفعالمتعلقة بالرئيسية  مسائلال نحو

المحدد الرئيسي للعالقة المتبادلة بين  في كثير من األحيانكون نظرا ألنها ت ،أخرىأي منظمة كما هو الحال في  ،الصندوق
التقييم ويرى الفريق بشأن ممارسة التفكير و ال مايتطور فيه وتمثل التصنيفات والتوصيات مجالين. وظائف التقييم المختلفة
 .ستعراضإعادة النظر واالبشأنهما وجود حاجة إلى 

 النتائج الرئيسية

االستشاريين على إجراء الخبراء الموظفين و  توجيهاته المفصلةساعد وت. دليل الصندوق مع معايير تقييم التنمية الدولية يتسق
 التقييمات بطريقة متسقة تسهم في عمليات ومنتجات ذات نوعية جيدة.

للتبسيط والتسهيل هناك مجال كبير و  أو االبتكار. التقديرللمرونة أو  اضيق مجاال ويتيحأيضا إلزامي للغاية  فهو ،ومع ذلك
 .نتيجة لهماوستتحسن قابلية االستخدام 

االنتهاء من عملية  وسيؤدي ؛مكتبالخاصة بالمسائل اليركز على و  ،مكتب التقييم المستقلبصيغته الحالية مخصص ل والدليل
 .ةموحد اتلتوجيه واألساس المنطقيالحاجة  سيخلق التنسيق

 لدليل.أنسب لوالعمليات التي تنتمي بشكل  والطرائقهناك اآلن مواد مفصلة في سياسة التقييم بشأن المنتجات و 
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 ،واألخالقيات التمايز بين الجنسينمثل  ،التي زادت أولوياتها منذ آخر تحديث للدليل مسائلالمتعلقة بال الفجواتهناك بعض و 
فإن  ،بعض التوجيهات األساسية بإيجاز إلى جانب التمايز بين الجنسينذكر وفي حين يُ . ترك أحد يتخلف عن الركب موعد

جودة ل ةالرئيسي ةالدوليمعايير المن الممارسة األخالقية على سبيل المثال مكونا  تمثل. و هناك حاجة إلى تغطية أكثر شموال
لجنة المساعدة لدى  تقييمالومعايير جودة  بالتقييمفريق األمم المتحدة المعني ومعايير  قواعدبما في ذلك  ،اإلنمائيتقييم ال

 .اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 التصنيفاتدليل التقييم: استخدام 

محتوى وتركيز منتجات  ةمباشر  ُتشكل بصورة يفه ؛منهجية التقييم في الصندوق منيمثل استخدام التصنيفات جانبا مهما 
وأهم توقعات الجماهير األساسية بشأن ما  ،والمسؤولين عن العمل الجاري تقييمهالمقيِّمين بين  االنخراطوطبيعة  ،يم المحددةالتقي

 .القسمفي هذا التي حددها الفريق بشكل منفصل  مشاكلال تناولتم لهذا السبب، ي. و يهدف التقييم إلى تحقيقه

أساسية لنهج  التصنيفاتعتبر . وتجيد في دليل التقييم ووثقت بشكل 2003التصنيف في الصندوق في عام  وقد وضعت منهجية
جزءا من التقييم نظرا  التصنيفاتطالما كانت . وليةالتقييم هوهي سمة من سمات جميع منتجات مكتب التقييم المستقلالتقييم في 

التصنيفات بناء على  استمدادعملية أن أيضا  ورئيالمساءلة.  ألغراض اتألنها كانت توفر مقياسا واضحا ألداء المشروع
(. ةالذاتي اتوالتقييم ةالمستقل ات)بما في ذلك االتساق بين التقييمالمقيِّمين تؤدي إلى االتساق بين محددة معايير ومعايير فرعية 

 والبلدحسب عوامل مثل المعيار  توزيعهاو  ،حافظةء المن المزايا المهمة للتقييمات أنه يمكن تجميعها لتوفير مقياس ألدا ،أخيراو 
 والقطاع وما إلى ذلك.اإلقليم و 

يتعين هناك أيضا تقدير متزايد في مجتمع التقييم األوسع بأن استخدام التصنيفات يمكن أن يكون له سلبيات و  ،ومع ذلك
الدور الذي ال مفر منه و  ؛لها عطىيجب أن يُ الذي الوزن و  ؛التصنيفات حةتتعلق بص كبيرة مشاكلهناك فبحذر.  االتعامل معه

ليس المكان المناسب  الخارجيين األقراناستعراض و التقييم.  الغرض منوما إذا كانت تساعد أو تعرقل تحقيق  ؛الذاتي للتقدير
أظهرت التجربة أن استخدام  ،ر نحو التعلمبأك بشكللتقييم لالتركيز المقصود  مع اتجاهولكن  ؛لمناقشة صحة التصنيفات

 .االستعراضستحق تقليديا ي فهمتُ كما التصنيفات 

 التصنيفاتاستخدام  -النتائج الرئيسية 

 التصنيفات مع الممارسات والقواعد والمعايير الدولية. إزاءيتماشى نهج التقييم المستقل 

 لتقييم األداء.مفيدا  ت توفر هيكالالتصنيفا استمدادت إلى أن طريقة مقابال أجريت معهمن مأشار العديد مو 

يشككون في صحة  ،أيضا مكتب التقييم المستقلال سيما في اإلدارة وبعض موظفي و  ،غير أن هناك موظفين آخرين
 وكذلك فائدتها. ،منها المستمدةوالتصنيفات اإلجمالية  تقييمات البرامج االستراتيجية القطريةو  اتالمشروع تصنيفات

داخل سواء  ،وكثيفة الموارد األعباء ةكثير على مجموعة من العمليات الداخلية وأهميته يعتمد استخدام التقييم في الصندوق و 
من و  ؛الغاية األوليةالتصنيفات إلى أن يصبح  استمدادميل . ويواإلدارة مكتب التقييم المستقلبين أو  مكتب التقييم المستقل

 التعلم.على ساعد تللتقييمات ال  ةالممنوح األهميةالواضح أن 
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وغالبا ما  ،واإلدارة مكتب التقييم المستقلعلى نطاق واسع على أنها سبب رئيسي لالحتكاك بين  التصنيفاتي نظر إلى و 
معترف بها على منتظمة  صعوباتهناك ف .فائدة هيمن على الحوار على حساب المسائل األخرى التي قد تكون بناءة وأكثرت

 التقديرلمعايير في كثير من الحاالت المعينة لاألوزان الصريحة أو الضمنية  كما تعكسجودة البيانات. فيما يتعلق ب نطاق واسع
 الميدانية.مقابل  المكتبيةنشأ حتما اختالفات حول التصنيفات . وتالمهني

 في حين أنها ضرورية للتقييم الفعال. ،سواء كانت إيجابية أو سلبية ،التقييم الستيعاب نتائج غير متوقعة نظم وتعاني

 دليل التقييم: استخدام التوصيات

للتصدي متطلبات أساسية كمون المقيّ  يراههي توضح ما فأهم جوانب التقييم.  ،إلى جانب التصنيفات ،عادة ما تكون التوصيات
وهي واجهة  ؛الموارد إذا لزم األمرجمع و  ،الحوار وخطط العمل ايمكن أن يستند إليه اواضح اتوفر أساسو  ؛مشكلة محددةل

يمكن أن تكون  ،أي منظمة أخرىفي الصندوق كما في و واإلدارة والمجلس.  مكتب التقييم المستقلمؤسسية فريدة بين 
عمليات كون بالضرورة كذلك في حالة وجود تلن  التوصيات أيضا أنتؤكد التجربة  غير أنالتوصيات مصدرا لالحتكاك. 

مستقبلية  عملخطة وضع و  للتوصل إلى االتفاقيمكن أن تكون بالفعل وسيلة ممتازة  بل ،لثقة المتبادلةامن داعمة وسياق 
 فعالة.

 استخدام التوصيات -النتائج الرئيسية 

القيام بها بشكل  ينبغيلهذا الغرض( ولكن هذه مهمة  مرجعيةلم يقم الفريق بتقييم جودة توصيات التقييم )تتوفر قوائم 
 دوري.

ويحظى أمر معترف به  هوو  ،بشكل أكثر تعاونا مكتب التقييم المستقلتوصيات  ه يجري اآلن وضعرأي مفاده أن هناكو 
 ،التوصيات قبل أن تكون نهائية ستعراضإلدارة فرصة الأن ُتعطى امن الممارسات الشائعة في المؤسسات األخرى و  .بالترحيب

 مسائلويميل إلى زيادة الفهم المتبادل لل لجميع األطرافدائما على أنه مفيد  ذلكنظر إلى . ويُ أو حتى لصياغتها بشكل مشترك
 حول ما يتم التوصية به والملكية من ِقبل أولئك الذين سيتصرفون بناء عليها.التي تدور األساسية 

التعاون في مجال لفريق جيدة ال اتممارسمن الوهي  ،لتتبع اإلجراءات المتعلقة بتوصيات التقييم نظملدى الصندوق و 
مكتب متابعة اإلجراءات المتخذة بشأن توصيات تركيز عملية فإن  ،خرىالمنظمات األفي  اتالممارسبما يتماشى مع و . التقييم

 ينصب على المساءلة التقييم وتدابير اإلدارة وضع تنفيذ توصيات تقرير رئيس الصندوق عنالمقدمة عن طريق  التقييم المستقل
"هل تم حل  وليساإلجراءات المتفق عليها لحل المشكلة؟"  اُتخذتعلى التعلم. والسؤال الذي يتم اإلجابة عليه هو "هل وليس 

طبيعة بشكل مفيد في النظر  ويمكنبالتعلم. السؤال الثاني ويتعلق  ،مساءلةالمسألة  األولالمشكلة وكيف؟". ويتناول السؤال 
 مع وضع ذلك في االعتبار. صيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ تو 

آثار تنفيذ توصيات  بشأن قليلهناك مشكلة شائعة في المنظمات األخرى وهي أنه غالبا ما يكون هناك نقاش مباشر و 
. لتنفيذ التوصياتالموضوعة جزء ال يتجزأ من خطط العمل كالموارد المتعلقة ب مسائلالاعتبار  نبغيوي. على الموارد محددة

 هذه المشكلة. حلالتوصيات في  الستمدادأن يساعد اتباع نهج أكثر تعاونا  ينبغيو 
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 :7التوصية 

مكتب وأال يكون خاص ب)بأكملها التقييم على مستوى المؤسسة وعمليات  مسائلشمل ينبغي أن . ويإعداد دليل تقييم جديد ينبغي
 ،والنتائج من جانب اإلدارة ومبادرات األداء ،قائوالمنتجات والطر  ،التغييرات في سياسة التقييمعكس أن يو  ،(فقط التقييم المستقل

. الوضوح والبساطةهي توجيهية ال هدافاألكون تأن  ينبغي. و والحقوق التمايز بين الجنسينالتقييم مثل  مسائلغطي أن يو 
مكن إعطاء . ويمع اإلدارة تكون عملية تشاركية وتشاوريةلكن يجب أن و  ،العملية هذه مكتب التقييم المستقلأن يقود  ينبغيو 

عية ألن هذا يجعل يضاالمو  يةمالحظات التوجيهالإلى سلسلة من  واحدة طويلةاالعتبار في المستقبل لالنتقال من وثيقة 
 .التحديث أبسط بكثير

 الميزانية مسائل

إعداد ضمن عملية . وتوالتقييم الذاتي من حيث الموظفين والميزانيةيرة للتقييم المستقل ثخصص الصندوق ومجلسه موارد ك
وهو  ،اإلجماليةعن ميزانية المؤسسة  مستقلوالنظر فيها بشكل  مكتب التقييم المستقلميزانية  بشكل فعال وضعالقائمة  الميزانية

. التقييم لدوائر ةالوظيفي ستقالليةالن أجل ام فريق التعاون في مجال التقييملالجيدة  اتلممارسامعايير من عد عنصرا مهما ما ي
 لالعتقاد أن هذه العملية تتعرض ألي ضغط أو تهديد.يدعو  يوجد سبب وال

جميع األجزاء المحددة المخطط لها وتوفر التمويل على تقريبا حيث تحدد  ،مفصلة للغاية مكتب التقييم المستقلميزانية وتكون 
وافق عليها المجلس أيضا للميزانية اإلدارية يمن الميزانية الموازية التي بكثير مستوى المنتجات الفردية. وهي أكثر تفصيال 

 أو ما يتوقع تحقيقه. األساس المنطقي لذلكلكن ال يوجد أي وضوح بشأن و  ،اإلجمالية للصندوق

المقارنة المتعلقة بقابلية  مسائلالالتقييم المستقل بحذر بالنظر إلى  دوائرإجراء مقارنات بين المؤسسات لميزانيات يجب و 
في المائة  3.7والبالغة  مكتب التقييم المستقلإلى  ةفإن نسبة الميزانية اإلدارية العامة للصندوق الموجه ،اريخ. ومع ذلكو والت

 مكتب التقييم المستقلأن هي من العوامل المساهمة المهمة و . في المائة 2و 1قابلة التي تتراوح بين مأعلى بكثير من األرقام ال
 صغيرة نسبيا. منظمة" في السمات تقييم "كاملةدائرة يوفر 

النهج  كافية تماما للوفاء بمسؤولياته األساسية عن التقييم في الصندوق ودعم مكتب التقييم المستقلويرى الفريق أن ميزانية 
ه أن يرىأيضا العديد من المجاالت التي حدد الفريق  غير أن. في هذا التقريرية المحدد ستراتيجتوجها من الناحية االاألكثر 

 وحيث ستؤدي إصالحات مزيج العمليات والمنتجات إلى تحقيق وفورات كبيرة. ،أكبر كفاءةبالموارد  يمكن استخدام فيها

 النتائج

بوجود ليس على علم الفريق و . واالتجاه والخصوصيةبدرجة غير عادية من التفاصيل  التقييم المستقلمكتب ميزانية  توضع
لزاماأكثر تفصيال  مكتب التقييم المستقلميزانية كما أن . مكتب التقييم المستقلالجهات المقارنة لميزانية مفصلة مكافئة بين   وا 
 .بذلك أو ما هي الحاجة المراد تلبيتها سبب ذلكيس من الواضح . ولمن ميزانية المؤسسة ككل
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 الذي يعطيهوثيق الهتمام اال ويؤدي. أو المحتوى على مر السنين من حيث الهيكلجدا  ابسيط تغيراتغيرت الميزانية أيضا و 
ضغط على إدارة إلى كما يؤدي  ،يخلق تحيزا قويا نحو االستمرارية من سنة إلى أخرىما  هوو  ،البسيطة جدا تغييراتلل لمجلسا

 كبيرة في تخصيص الموارد. استشرافيةإجراء أي تغييرات تكيفية أو  عند مكتب التقييم المستقل

األكثر فعالية ومرونة للفرص أو  مكتب التقييم المستقلالميزانية بشكل كبير على إعاقة استجابة إدارة  ويعمل جمود
ي أوسع يمكن من خالله وضع وتقييم خيارات استراتيجدم وجود إطار عيعززه بقوة الحالي  والجمود التحديات غير المتوقعة.

 العمل السنوية.برامج /اتالميزاني

ا مإليه ولكن ينظر ،منتج مفردوقد تمت هيكلة برنامج عمل الصندوق وميزانيته استنادًا إلى مكافئي التكلفة والموظفين لكل 
الكامل للمنتج  ستعراضستفيد االيأن  ينبغيو . حق قدرها الموارد الفعليةمن متطلبات ال ال يقدرانا معلى نطاق واسع على أنه

 .ساهم مباشرة فيهايالموصى به أعاله من تقديرات الميزانية الحالية والمستقبلية و 

مختلف المنتجات والخدمات التي تكلفة ال يمكن إجراء تقدير دقيق ل ،بدون تسجيل الوقت وتحسين نظام تخصيص التكاليفو 
القيمة المضافة المتعلقة بسئلة إجابات على األبيانات الصندوق  نظم وال يمكن أن توفر. توفرها وظيفة التقييم في الصندوق

 كفاية.قدر من الللتقييم بأي 

 المسائل الرئيسية التي يتعين تناولها

  وعملية  ةميزانيال ته بشأنأدابشكل كبير من تبسيط لمكتب التقييم المستقل البرنامجي والتنفيذ سوف يستفيد التخطيط
المرونة التشغيلية  مزيد منية و ستراتيجهناك حاجة إلى مزيد من الميزنة على أساس تحديد األولويات االو التخطيط. 

 تنفيذ الميزانية./برنامج العمل تحقيقفي  مكتب التقييم المستقلإلدارة 

  وخاصة مدخالت وقت الموظفين لكل منتج. ،التكاليفأفضل تقديرات أكثر دقة وتتبع بشكل يتطلب التخطيط والتنفيذ 

 :8التوصية 

بشكل كبير من حيث الهيكل العام مع الميزانية اإلدارية اإلجمالية  مكتب التقييم المستقلتبسيط وتنسيق ميزانية  ينبغي
للسماح بإدارة أكثر مرونة وفعالية  تحديد البنودواإلفراط في  الجمودنبغي خفض المستوى الحالي العالي من . ويللصندوق

 .مكتب التقييم المستقلللموارد من قبل 
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 للصندوق 2019 /نيسانفي أبريل شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف تقدير عن: مذكرة 1الملحق 

 رصدكشبكة من البلدان المانحة المتشابهة التفكير بغرض  2002ُأطلقت شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف في عام 
شبكة تقييم أجرت ، 2018-2017 تها للفترةجزء من دور . وكأداء المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف على المستوى القطري

واإلدارة  ،يةستراتيجبما في ذلك اإلدارة اال ،مستقال للفعالية التنظيمية للصندوق تقديرا أداء المنظمات المتعددة األطراف
دارة العالقات ،التشغيلية دارة المعرفة ،وا  على نطاق  عملية تركزان التقييم بالتالي أحد العناصر في . وكاإلنمائيةفعالية الو  ،وا 

 تضطلع بهالى التقييمات التي ء بشدة إدااألتقييم ل شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف استعراض ويستند. وسعأ
 .التي يجري تقييمهاالمنظمة 

السمات الرئيسية  عموما عنالصندوق استنتاجات إيجابية  عنالجديد  شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافيقدم تقرير و 
المستفادة من قياس النتائج أنه يحدد أيضا الحاجة إلى تحسين استخدام الدروس من رغم على ال ،لوظيفة التقييم في الصندوق
 توفر أيضا تحليالي ولكنه ،اإليجابية نفس السماتالعديد من  الخارجيين األقراناستعراض حدد ي. و وتقييمها في تصميم البرامج

 .هاعلى أساس لتحسينلتوصيات ويضع  ةإضافي توتعليقا

 انخدمي ين. والتفسير هو أن التقرير مستوى "الرئيسي"العلى  التوفيق بين التقريرين إلى حد مامن الصعب قد يبدو  ،ونتيجة لذلك
مالحظات تستند إلى الحقائق ولكن ويعرض كل تقرير . أدوات وهياكل مختلفة تماما انستخدميولهذا السبب  ،أغراضا مختلفة

ا في ممقارنتهفي نفس الوقت ا البعض ولكن ال يمكن ممع بعضهالتقريران تفق ي. و مختلفة جداوتحليالت على أساس أسئلة 
واإلدارة  التنفيذي لمجلسوخاصة ا -من المهم أن يفهم الجمهور المستهدف الرئيسي لكال هذين التقريرين و الجوانب الرئيسية. 

 تلك االختالفات.وراء  األسباب الكامنةا و منقاط االختالف الرئيسية بينه -العليا 

o الخارجيين األقراناستعراض  يجريكامال للمؤسسة بينما  تقديرا شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف تجري 
 .الوظيفة التقييم بمفرده امتعمق تقديرا

o مجموعة من المعايير في يفي بعما إذا كان الصندوق  لمحة عامة شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافنتج ت
بدال من أن تعتمد  -هل هي موجودة أم ال  -ثنائي يتم تقييم "هذه العناصر" إلى حد كبير على أساس  -وقت معين 

 لغرض.مدى مناسبتها لعلى جودتها أو قيمتها المضافة أو 

o  األسئلة تها منبتقييم الوضع مقابل معاييرها باستخدام مجموع شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافتقوم .
فريق األمم المتحدة المعني و  فريق التعاون في مجال التقييملالمحددة معايير الإلى  الخارجيين األقراناستعراض شير وي

لجنة  وافقت عليهاو  واستعرضتهاعلى وجه التحديد لهذا التقييم،  الخارجيين األقراناستعراض م وضع أسئلة بالتقييم. وت
 .مجلساليم في الصندوق و يالتق

o  بتوفير معلومات تقييمية لتحسين األداء )لوظيفة التقييم  اأساس شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف ىتعنال
 أو لزيادة قيمتها. ،في هذه الحالة(

o القيمة المضافة و  ؛بما يلي: جودة العنصر )سياسة التقييم على سبيل المثال( اأساس الخارجيين األقراناستعراض  يهتم
مة للمستقبل )مهم ئالمالمدى  ،واألهم من ذلك ،لغرضوالوفاء با ؛القدرة على أن تكون أكثر كفاءةو  ؛هاوطرق تحسين

 .بسبب السياق الداخلي والخارجي المتغير بسرعة(

o  
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o  معايير يستخدمان  الخارجيين األقراناستعراض و  شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافعلى الرغم من أن
 .تفي بها التقييم في الصندوق وظائفالعديد من أن في  توافقا، فإن هناك للمقارنة مختلفة

o  تغطية  وال تتم. 2018منتصف عام  هي شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافكانت النقطة الفاصلة لتقييم
 خاصة على جانب اإلدارة. ،العديد من التغييرات التي حدثت منذ ذلك الحين

o مرتبطة  مشاكل ما يصاحبه من ينطوي علىنظام تصنيف  شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرافستخدم ت
 بما في ذلك الميل إلى عدم دمج البيانات النوعية. ،التصنيفب

 

 

 

 

 


