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 في الصندوق معدلةال سياسة التقييم

 مقدمة  - أوال

 معدَّلة لسياسةاألساس المنطقي  -ألف

لوظيفة التقييم في الصندوق  1الثاني المستقل الخارجي األقران استعراض التقييم مجال في التعاونفريق  أجرى -1

على قدم المساواة مع  انيمضي هءاوأد. وتبيَّن من االستعراض أن الهيكل العام لنظام التقييم 2019في عام 

مع المعايير المهنية المعمول بها. ومع ذلك، سلط  انالمؤسسات المتخذة أساسا للمقارنة، وال يتعارض

الدروس السابقة. وأكد االستعراض  واستقراءاالستعراض الضوء على ضرورة التكيُّف مع البيئة المتغيرة 

 .لصندوقل اإلنمائيةنتائج الفي إسهامه  زيادةوبالتالي  فرصة تعزيز األهمية االستراتيجية للتقييم

 وظيفة تعزيز أجل من بالتقييم الخاصة بأن يُنقح الصندوق سياسته تحديدا الخارجي األقران استعراض أوصىو -2

( وضع المبادئ األساسية التي 2) ككل؛ التقييم وظيفة معالجة( 1: )يلي ما إلى التنقيحات هذه وتهدف. التقييم

( إعادة تأكيد 3الرئيسية التي يتوقع من التقييم تحقيقها؛ ) األغراض تحديدالتقييم في الصندوق، و إليها يستند

 في المصلحة أصحاب( إشراك جميع 4االستقالل الهيكلي والوظيفي لمكتب التقييم المستقل في الصندوق؛ )

فقط االستراتيجية والهيكلية الرئيسية  ( التركيز على القضايا5بشكل كامل في تنقيح سياسة التقييم؛ ) الصندوق

 المعايير مثل)( مراعاة معايير التقييم وممارساته الدولية 6وتجنب التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والعمليات؛ )

 المساعدة ولجنة ،بالتقييم المعنياألمم المتحدة  وفريقفريق التعاون في مجال التقييم،  ينتهجها التي والممارسات

( تحديد المسؤوليات المتفق عليها للهيئات 7) ؛(االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية

 في التقييم وظيفة زيزفي تع ومكتب التقييم المستقل في الصندوق الصندوق وإدارةالرئاسية ذات الصلة 

 .الصندوق

 المعدلة السياسة في الجديد -باء

م -3  إدارة رعاية تحت به المضطلع)الذاتي  التقييم لتخطيطألول مرة إطارا شامال  ةالجديد السياسة هذه تُقد ِّ

 التكامل والتآزر تعزيز إلىالمعدلة أيضا  السياسة وتهدف. واستخدامهما همائوإجرا ،المستقلالتقييم و( الصندوق

 .التقييم من النوعين هذين بين

نُفذت في الماضي  بارزة تغييرات عدة وتجسدهماقييم للت ناهدف والتعلم المساءلة أن المعدلة السياسة وتوضح -4

 االلتزام علىالصندوق  تساعدالسياسة السابقة لضمان أن التقييمات  بسماتالسياسة المعدلة  وتحتفظ. القريب

التنظيمية واإلنمائية.  بالفعاليةوالمستفيدين  والمانحين، برامجه، فيها ينفذ التيوالبلدان  ،هيئاته الرئاسية أمام

 التركيز المتزايد للصندوق على تبني ثقافة اإلدارة القائمة على األدلة لتعظيم الفعالية اإلنمائية أيضا عكستو

ولذلك  2.والمساءلة التعلم لزيادة األدلة توفير فيحاسم  بدور)سواء أكان مستقال أم ذاتيا(  التقييم فيهاالتي يسهم 

في حدود الموارد المتاحة. وتؤكد السياسة  خدامهاواست التقييم أدلةتضع السياسة المعدلة إطارا عاما لتوليد 

                                                   

تعراض األقران الخارجي المستقل في لجنة التقييم ووافق عليه المجلس التنفيذي في دورته السابعة والعشرين بعد المائة التي نوقش اس 1

 . 2019عقدت في سبتمبر/أيلول 
. الفعالية اإلنمائية يففي المنظمة التفكير االبتكاري ولكي يغرس اإلدارة القائمة على النتائج  قوامها ثقافة من أجل بناءعزز الصندوق جهوده  2

 اإلنمائية.فعالية المنذ الموافقة على سياسة التقييم األولى وتعديالتها، أطلق الصندوق جدول أعمال جديد إلدارة النتائج يتجسد في إطار و

بهدف  2016 كانون األول/رالمجلس التنفيذي في ديسمب على رض إطار الفعالية اإلنمائيةعُ الجهود السابقة للتركيز على النتائج،  وانطالقا من

المجلس الذي وافق عليه  اإلطاريهدف واستخدام األدلة في القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها.  لتيسيرإنشاء الهيكل المطلوب 

الذاتي ونظام تقييم األثر . وتشمل مكوناته الرئيسية التقييم المعتادةاألساليب  بما يتخطىالنتائج قائمة على إلى تطوير ثقافة  2016في عام 

 والتقارير المؤسسية. المشروعاتالذي يربط بين تقارير 
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إليجاد حوافز وإنشاء  المتخذة المهمة الخطوات أنفعالية استخدام منتجات التقييم والتعلم منها. وستكفل أيضا 

 . التعلمعلى  قائمةعلى األدلة تُسهم في ثقافة  قائمة إلدارةنُظم 

 للتقييم األساسية المبادئ ومن. األساسية التقييم مبادئ أخرى، أمور جملة بين من المعدلة، السياسة وتضع -5

 التآزر خالل من اإلنمائية الفعالية تعزيز في الذاتي والتقييم المستقل للتقييم المشترك الدور بأهمية االعتراف

ادئ أساسية للتقييم. مب 3المال مقابل والقيمة للتقييم والقابلية المنفعة أيضا وتُشكل. والتعاون الشراكات وبناء

د التيو حديثا المدرجةالتغيير  نظريةلوتُمثل هذه المبادئ الرئيسية ركيزة   وظيفة لتعزيز المؤسسي اإلطار تُحد ِّ

 .التقييم

بين اإلدارة ومكتب التقييم المستقل في الصندوق لتعزيز  المشترك الدافعالسياسة المعدَّلة عن  تُعب ِّر وأخيرا، -6

 بمافي المراحل الرئيسية للتقييم  والتشاورمن خالل تنسيق العمليات في تنفيذ السياسة شاور ثقافة التعاون والت

 تصبو مافي تحقيق  في الصندوق وظيفة التقييم إسهام تعظيم المشترك العمل وسيكفل. المكتب استقالل مع يتفق

وإحداث تحول شامل ومستدام كسب العيش، والحد من الفقر،  سُبللتحسين  من المطاف نهاية في المنظمة إليه

 الصندوق وإطاره االستراتيجي. مهمةفي المناطق الريفية بما يتماشى مع 

 والجمهور النطاقو الغرض -ثانيا

 الغرض -ألف

التقييم في الصندوق. وتؤدي  وظيفةمن خالل والتعلم  المساءلةالغاية الشاملة للسياسة المعدلة في تعزيز  تتمثل -7

وعملياته طوال دورة حياتها من  واستراتيجياته الصندوق سياساتوريا في تحسين وظيفة التقييم دورا مح

خالل تقديم األدلة الضرورية في الوقت المناسب لصانعي القرار. وعلى هذا النحو فإن سياسة التقييم القوية 

 .الصندوق في التنظيميةو اإلنمائيةتُسهم بدور رئيسي في تعزيز الفعالية 

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  عرفتهالرصد، الذي  يختلف التقييم عنو -8

مؤشرات محددة لتزويد اإلدارة وأصحاب  عنبيانات  منهجيبشكل جمع تاالقتصادي على أنه وظيفة مستمرة 

األهداف من حيث تحقيق مدى التقدم واإلنجاز  بشأنمؤشرات ب جار  تدخل إنمائي المعنيين بالمصلحة الرئيسيين 

 والتقدم المحرز في استخدام األموال المخصصة.

سياسة التقييم المعدلة مع سائر سياسات الصندوق واستراتيجياته وأولوياته، بما يشمل إطار الفعالية  وتتماشى -9

 تخلفيترك أحد  عدم" بشأن 2030 عامل المستدامة التنمية خطة مبادئالسياسة أيضا مع  وتتوافقاإلنمائية. 

، واإلعاقة، والعمر، والعرق، والحالة التمايز بين الجنسين مثلخصائص  أساس على واإلنصاف "الركب عن

 للصندوق االستراتيجية باألهداف السياسة وتعترفالصحية، وغير ذلك من الظروف االجتماعية واالقتصادية. 

إلى ضمان التركيز القوي على  ةوبالحاج 4،األخرى الرئيسية ووثائقه االستراتيجي إطاره في المحددة

 أن وينبغي والتغذية. ،المناخ، والتمايز بين الجنسين، والشبابواالستهداف، والشمول، وتعميم مواضيع البيئة 

ال على أساس نوع الجنس، )مثوالتجارب التفاضلية  لتمييزل المختلفة شكالاألكيفية تأثير  في المقي مون ينظر

 التدخل تنفيذ علىوطريقة تفاعلها ( والقدرات االجتماعي، والوضعسلطة، وال ثنية،اإل/والعرق السن،و

 ".ونتائجه

                                                   

 من المعترف به أن القيمة مقابل المال تنطبق على جميع األنشطة التي يضطلع بها الصندوق. 3
لهدف االستراتيجي األول: زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان  :هداف استراتيجيةأثالثة  2025-2016طار االستراتيجي للفترة اإليتضمن  4

تعزيز الريفيين الفقراء؛ الهدف االستراتيجي الثاني: زيادة فوائد مشاركة السكان الريفيين الفقراء في األسواق؛ الهدف االستراتيجي الثالث: 

 .االقتصادية للسكان الريفيين الفقراءاالستدامة البيئية والصمود في وجه تغير المناخ لألنشطة 
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إلى ذلك، تتبع سياسة التقييم المعدلة توجيهات فريق التعاون في مجال التقييم وفريق األمم المتحدة  وباإلضافة -10

األمم المتحدة  نظومةم فيووكذلك الممارسات المعمول بها في المؤسسات المالية الدولية  بالتقييم المعني

 .همكتب التقييم وتعزيز استقالللحماية  آلياتو عمليات دراجإلاإلنمائية، 

 من أجل دعم الصندوق في تحقيق مزيد من الفعالية اإلنمائية:  أساسيين هدفينالتقييم إلى تحقيق  ويهدف -11

 اضي وغير اإلقراضي النتائج على أساس األدلة من خالل الدعم اإلقر تقدير طريق عنالمساءلة  تعزيز

من أجل وضع نموذج العمل المؤسسي الضروري والسياسات واالستراتيجيات  ،المقدَّم من الصندوق

 النتائج؛ هذه لتحقيق الالزمة والقدرات الموارد وكذلك الضرورية والتوجيهات

 السياسات  الشفافة من أجل تحسين التعقيبات تلقيفي تعزيز التعلم وإدارة المعرفة وآليات  المساهمة

 واالستراتيجيات والبرامج والمشروعات والعمليات الحالية والمقبلة؛

واإلدارة التكيُّفية في  ،األدلة على القائمثقافة قائمة على النتائج، والتخطيط  تعزيز فيهذه األهداف  وستسهم -12

 تهدف الغاية، لهذه تحقيقاوالصندوق لتشجيع التركيز على النتائج اإلنمائية والتعلم والتحسين المستمر للجودة. 

سيتطلب و .اإلنمائية النتائج إلى والعمليات المدخالت من الصندوق تركيز تحول تعزيز إلى المعدلة السياسة

منقح إطار ( 2لمكتب التقييم المستقل؛ )متعددة السنوات استراتيجية تقييم  (1ما يلي: ) وضعتفعيل السياسة 

وترد مناقشة إضافية بشأن هذه المسألة في تقييم. منقح لل ( دليل3الذاتي؛ ) لتقييمللفعالية اإلنمائية، ألغراض ا

 .األخير من هذه الوثيقةالقسم 

والمجلس التنفيذي على طلب منتجات التقييم وما يولده الصندوق إلى تشجيع إدارة  المعدلة السياسةهذه  وتسعى -13

 .وتنفيذها المستقلالتقييم الذاتي و مل التقييممن أدلة. وسيتجسَّد هذا الطلب بدوره في إعداد جميع برامج ع

عن أدائها في  األخرى الرئاسية الهيئاتالمجلس التنفيذي و أمام الصندوق مساءلة المعدَّلة السياسة وتُعزز -14

المساهمة في تحقيق النتائج اإلنمائية. ويُمث ِّل تحقيق النواتج اإلنمائية مسؤولية مشتركة بين الصندوق والنظراء 

 على ياسةالس وتركز. محددة ومسؤوليات أدوار منهم كل على قعتالذين  التنمية فييين وسائر الشركاء الحكوم

 .ومسؤولياته الصندوق دور

 النطاق -باء

د بوضوح األدوار والمسؤوليات في مختلف  المعدلة سياسةال تغطي -15 هيكلية التقييم في الصندوق ككل. وتُحد ِّ

تعزيز  . وتواصللهاالتي ال ضرورة  االزدواجيةو خالتالتدا تكامل وتجنبمكونات وظيفة التقييم بما يكفل ال

على النحو المحدد في هذه  المستقلالتقييم  مكتبالمبادئ التوجيهية األساسية للتقييم وتؤكد من جديد استقاللية 

 .السياسة

متوافقة التغطية المقدمة  أن تكون تكفلومستوى الالرفيعة و الستراتيجيةا المبادئالمعدلة على  السياسة وتركز -16

 مع المعايير والممارسات الدولية. وهي تقر بذلك بأهمية تعزيز البرمجة المستندة إلى األدلة واإلطار التنظيمي

 .تهاوقدر واستراتيجيته وسياساتهالتمكيني المطلوب الذي يجسده نموذج العمل المؤسسي للصندوق 

م ال، 2019 عامل الخارجي األقران استعراض به أوصى ما وحسب -17 توصيات بشأن المنتجات  ةالسياس هذه تُقد ِّ

 أنواع عنال تتضمن تفاصيل  أنها كماأو العمليات أو األساليب التي يمكن أن تحتاج إلى تحديثات متكررة. 

 توجيهية وثائقمن أجل " إطارا تُشكل ولكنها .األساسية والنُهج المنهجيات أو )المستقلة والذاتية( التقييمات

ينسقها مكتب التقييم  الذاتيةالتقييمات و المستقلة للتقييمات( الصندوق في التقييم دليلمثل منفصلة ) "ةحي  

على النحو المبين بمزيد من التفصيل في ويتم وضعها بالتشاور بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة )، المستقل

 دونالمنفصلة  التوجيهية الوثائق هذه ديثتح ويمكن(. 1 اإلطار)انظر  السياسة مع( ومواءمتها 64الفقرة 

 .التقييم سياسة تنقيح إلى الحاجة
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 1 اإلطار

 ( 2019استعراض األقران الخارجي ) اهأوصى ب التيالمعدلة والوثائق التوجيهية ذات الصلة  السياسة

د. الصندوق في للتقييم العليا االستراتيجية األهداف على المعدلة السياسة تركز  التقييم بها يسترشد التي التوجيهية بادئالم وتُحد ِّ

 .المستقل التقييمو الذاتي

 عمل وبرنامج السياسة بين وتربط التقييم اتجاهات تُحد ِّد المستقل التقييم لمكتبمتعددة السنوات  تقييم استراتيجية إعداد وسيجري

خيارات التشغيلية مع السياسة، والتمكين من استعراض . وستسعى االستراتيجية إلى مواءمة الالسياسة هذه على الموافقة بعد يمالتقي

 األولويات واألهداف واالتفاق عليها، ودمج الخبرة والفرص. 

 والعمليات المنتجات عن تفاصيل الدليل وسيشمل. المعدلة السياسة تنفيذ على تُساعد مفصلة توجيهات للتقييم منقح دليل سيوف ِّرو

 .المكتسبة الخبرة إلى استنادا بانتظام تحديثها يتم حي ة وثيقة وسيُشكل واألساليب

 الجمهور – جيم

المعنيين بالتخطيط  والموظفين الصندوق وإدارةالتقييم المستقل  بمكتبمباشرا  ارتباطا المعدلة السياسة ترتبط -18

التي تُشكل  الرئاسية، ال سيما المجلس التنفيذي ولجنة التقييم الهيئاتأو إجراء التقييمات أو استخدامها، وكذلك 

ذراعه االستشارية. وتهم السياسة المعدلة أيضا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يشمل الدول األعضاء، 

 .والمستفيدينالدولية، والشركاء غير الحكوميين الوطنيين،  والمنظمات

 التقييم وظيفة -ثالثا

 المستقل التقييم -ألف

 ووظيفيا هيكليالمستقل في الصندوق، وهو وحدة تنظيمية مستقلة مكتب التقييم ا المستقلة التقييمات جرييُ  -19

مجموعة من التقييمات  المكتب جريويُ عن تصميم وتنفيذ ما يتم تقييمه.  المسؤولة الوحداتعن  وسلوكيا

( لتعزيز المساءلة المؤسسية والتقييمات المشروعات تقييمات بين تتراوحالمستقلة على مستويات مختلفة )

 .والتعلم

اإلدارة  تعدهاالتي  5من منتجات التقييم الذاتي المختارة مستقلة بصورة أيضامكتب التقييم المستقل  يتحققو -20

على و، بهدف المساهمة في تعزيز جودة نظام التقييم الذاتي ومصداقيته. التنفيذي المجلستم االتفاق عليها مع يو

وظيفة التقييم  اتباعالتقييم المستقل  يكفل، تحدةية األخرى ومنظمات األمم المغرار المؤسسات المالية الدول

 .دولياالمعترف بها  السليمةفي الصندوق المعايير والممارسات  برمتها

التقييم المستقل  تخصمبادئ وقواعد تشغيلية خاصة  هناك ،ووفقا للممارسات الدولية الجيدة المعترف بها -21

في الفصل السادس من هذه  التفصيل من بمزيد تناولها ويجري .مكتب التقييم استقاللوتهدف إلى الحفاظ على 

 .المالحقالوثيقة وفي 

 الذاتي التقييم -باء

يخدم التقييم الذاتي ثالث و. الصندوق نطاق على التقييم هيكليةالصندوق جزء من نظام التقييم الذاتي في  إن -22

 واألداء مشروعاتاللتحسين تصميم  تمك ن اإلدارة من اتخاذ إجراءات سريعة آنية تعقيبات تقديموظائف مهمة: 

 أثر وتحقيقالتدابير الجديدة؛  وإثراءمن التجربة  والتعلمتنفيذ سياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته؛  في

 يمكن وهوالمؤسسية المنصوص عليها في اإلطار االستراتيجي.  المؤشرات مقابللعملياته واإلبالغ عنه  كلي

 مكتب التقييم المستقل وتزويد ،واألثر األداء والنتائجب التنفيذي سلالمج إبالغ عنتها اإلدارة من الوفاء بمسؤولي

                                                   

 .مشروعاتيتحقق مكتب التقييم المستقل من التقييمات الذاتية على مستوى ال المعمول بها حاليا،للممارسة  وفقا 5
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 القياسإلى جانب والصندوق.  فيالتقييمات الذاتية المختارة  من للتثبتبالمدخالت الضرورية  في الوقت نفسه

 أيضاام التقييم الذاتي نظ يشكل، واألثر على األهداف الرئيسية للصندوق المساءلة أجل من للنتائج الدقيق

 .األساس إلدارة األداء التشغيلي باإلضافة إلى التعلم وتبادل المعرفة

التابعة إلدارة الصندوق والمسؤولة عن التدخل المعني وكذلك  التشغيلية الوحداتإجراء التقييم الذاتي  تولىتو -23

 التدخالت. آثار بتقييمصراحة مكلفة الوحدات الصندوق األخرى 

مجلس ال طلب علىفي بعض األحيان  بناءو الصندوق إدارة طلب على بناءء تقييمات ذاتية محددة يتم إجرا -24

 تنمية، وكذلك لتلبية االحتياجات اإلدارية واالستراتيجية لضمان تحقيق وأصحاب المصلحة اآلخرين التنفيذي

 .فعالة

 الصندوق في التقييم وظيفة تعزيز أجل من للتغيير نظرية - جيم

لتعزيز  الالزمةالمنتجات والعمليات والخطوات واالفتراضات  1 رية التغيير المعروضة في الشكلنظ تُحدد -25

المنطق الموضح في نظرية التغيير ما يلزم  دحد ِّ ويُ  .اإلنمائيةو التنظيميةوظيفة التقييم ومساهمتها في الفعالية 

ق المخرجات والنواتج التي تضمن الطريقة التي تُسهم بها هذه المدخالت في تحقيإلى  يشيرمن مدخالت و

 بالبرامج المشمولة دانلالب أداء وتعزيز، الريفية بدورها تحقيق مهمة الصندوق في تحسين سُبل كسب العيش

وتحدد نظرية التغيير أيضا عوامل  .الريفية المناطق في وشامل مستدام تحول وتحقيق الفقر، من الحد أجل من

 التمكين واالفتراضات الرئيسية.

استنادا إلى مبادئ التقييم الموضحة بمزيد من التفصيل في القسم التالي، توفر التقييمات الذاتية والتقييمات و -26

تحليالت ومعرفة  المنتجات هذهتولد واألنشطة(. /، المدخالت1على مستويات مختلفة )الشكل  منتجاتالمستقلة 

واالستراتيجيات  روعاتاعد في تصميم المشعلى المستوى التشغيلي والمؤسسي )المخرجات( التي يمكن أن تس

إلى تعزيز المساءلة، وتعزيز  المخرجاتهذه ؤدي ت. وعلى المستوى التالي، األعمالوالسياسات وعمليات 

الهيئات الرئاسية التعلم وثقافة أقوى للنتائج، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات قائمة على األدلة بشكل أفضل من قبل 

(. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين النواتجول األعضاء والشركاء اآلخرين )لصندوق وإدارته والدل

أداء الحكومات وشركاء التنمية اآلخرين. وفي نهاية المطاف، سيساعد  فضال عنالفعالية التنظيمية للصندوق، 

من الفقر،  العيش، والحدكسب الصندوق للمساهمة في تحسين سبل  مهمةالمتوخاة على تعزيز  النواتجتحقيق 

 والتحول الريفي الشامل والمستدام )األثر(.

هذه التقييمات من خالل تعزيز  يمةق)عوامل التمكين واالفتراضات(، تتحقق  1النحو الموضح في الشكل  وعلى -27

 ماتالتقيي اختيار في الرئيسيين المصلحة أصحاب إشراك الضروري ومناستخدامها وضمان متابعتها. 

 طوال والتعلم النتائج وملكيةمتابعتها. ويُعزز ذلك الشفافية والتجاوب والمصداقية وتخطيطها وإجرائها و

 في المعرفة إدارة استراتيجية تنفيذب التعلم يرتبط أن وينبغي .قوية تعقيب آلية ضمان إلى باإلضافة العملية،

 الذاتية التقييمات أدلة اعدقو عن الناشئة والمعرفة األدلة تعملأن  ينبغيو 6وتنقيحاتها المستقبلية. الصندوق

 هذه. وستُرشد الخبرة المكتسبة من والعمليات واالستراتيجيات السياسات وضع عملية إرشاد على والمستقلة

 التيو الصندوق لدى التي والعالمية واإلقليمية الوطنية معرفةال قاعدة والعمليات واالستراتيجيات السياسات

 توضيح من بد وال. إدارة المعرفة في الصندوقما يتماشى مع استراتيجية ب بنشاط،المعنية  الوحدات ستخدمهات

 .الصلة ذات اإلدارة وحدات جميع في التعلم لهذا آليات وضع ويجب األدلة، إلى المستند التعلم عن المسؤوليات

 الذاتي التقييم ظمنُ  خالل من والكفاءة الفعالية من قدر بأكبر الفعال والتعلم والشفافية القوية المساءلة وتتحقق -28

 والنُظم والعمليات للتقييم. ويتم ضمان ذلك من خالل تعزيز القابلية اآلخر منها كل يُعزز التي المستقل والتقييم

ر  ومما .المنسقة النتائج، والتعلم من استنتاجات التقييم،  ثقافةالمنهجي لألدلة في صنع القرار  االستخداميُيس ِّ

                                                   

6 1.pdf-Rev-2-R-126-2019-https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/arabic/EB 
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 ذلك بدوره رقابة من الهيئات الرئاسية . ويتطلبلضمان استخدام التقييمات كافة القوية والرقابةوالمساءلة 

 من أجل تعزيز التعلم من التقييمات. التعقيبات الستقاءقوية  وآليات، وقيادة تنظيمية قوية، للصندوق

التعاون في  فريق وضعها)مثل المعايير والقواعد التي  الدولية والمعايير بالقواعد أن تلتزم التقييمات وعلى -29

 والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة ولجنة بالتقييم، المعني المتحدة األمم وفريق ،مجال التقييم

وباإلضافة إلى ذلك، يتم إجراء  .الصندوق في السلوك قواعد مدونة مونالمقي   ويُطبق. (االقتصادي الميدان في

 المساعدة ولجنة بالتقييم، المعني المتحدة األمم فريقمحددة التي وضعها التقييمات وفقا للمعايير األخالقية ال

 .التقييم مجال في التعاون فريقو االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية

 7لمعايير اوفق التدخالت أداء تحديد إلى العادة في تسعى فإنها المحددة بأهدافها التقييمات جميعوبينما تسترشد  -30

 معايير أخرى تُمليها مهمة الصندوق. ةمثل المالءمة، واالتساق، والفعالية، والكفاءة، واألثر، واالستدامة، وأي

  

                                                   

في الميدان معايير أفضل من أجل تقييم أفضل: الشبكة المعنية بالفعالية اإلنمائية في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  7

 (.2019االقتصادي )
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 1 الشكل

 التغيير نظرية: الصندوق في التقييم

 

 بما الريفية المناطق في والمستدام الشامل والتحول الفقر، من والحد العيش، كسب سُبل تحسين

 وسياساته واستراتيجياته الصندوق مهمة مع يتماشى

والشركاء اإلنمائيين تحسين أداء الحكومات 
  اآلخرين

ول األعضاء وسائر تحسين صنع القرارات القائم على األدلة والرقابة من جانب الهيئات الرئاسية واإلدارة والد

 اإلنمائيينالشركاء 

 تشغيلية

استراتيجيات قطرية مالئمة ومستنيرة •

 وفعالة
مشروعات مستنيرة ومستندة  تصميمات•

  إلى األدلة
 إدارة استباقية للحافظة•
 قياس محسَّن لآلثار المنسوبة•

 تنظيمية/مؤسسية

 تحسين السياسات واالستراتيجيات•
 تعزيز أساليب العمل واإلرشادات•

  واألدوات
تحسين التحليل واإلبالغ عن النتائج •

 واألثر
تعزيز التعلم من جميع التقييمات من •

 فعالة لتلقي التعليقاتخالل آليات 
توثيق المعرفة المتعلقة بالنُهج الفعالة •

 واستخدامها
 تحسين الشفافية•

 نُظم التقييم الذاتي ومنتجاته

 االستقصاءات•
 سسيإطار اإلبالغ ونظام القياس المؤ•
تقارير إنجاز المشروعات •

 واالستراتيجيات القطرية
 األثر تقديرات•
األثر/توقعات  تقديراتتجميع •

 الحافظة/اإلبالغ المؤسسي واألثر

 تعزيز منتجات التقييم المستقل وعملياته

 التقييمات المؤسسية•
 التقييمات المواضيعية وتوليفات التقييم•
 ،التقييمات التشغيلية )التقييمات القطرية•

وتقييمات المشروعات، وتقييمات 

 األثر، والتقييمات اإلقليمية(

 المدخالت/

 األنشطة

 النواتج

 المخرجات

اإلنمائية والتنظيمية في  الفعاليةتحسين 
 الصندوق

نتائج التقييم على نطاق واسع بين أصحاب  نشر•
 المصلحة

مشاركة أصحاب المصلحة بدور كاف  في •
  التقييمات

واضحة لضمان التعلم من جميع  توزيع مسؤوليات•

 التقييمات على نطاق الصندوق

مبادئ أساسية وأهداف  -سياسة التقييم تُشكل إطارا مؤسسيا •

 وأدوار ومسؤوليات

 نُهج ومنتجات منسقة للتقييم الذاتي والتقييم المستقل•

مصداقية التقييمات المستقلة والذاتية وإعدادها في الوقت •

 المناسب

 ات لتخطيط التقييمات وإجرائها واستخدامهاالموارد والمهار•

 األخذ بمعايير التقييم الدولية•

آليات ضمان الجودة واستعراضات األقران على أساس •

 إطار الفعالية اإلنمائية

التخطيط المسبق لضمان التغطية الكافية وتعظيم االختيار •

 االستراتيجي للتقييمات

 

 األثر عوامل التمكين واالفتراضات

 ة معززةمساءل

 ثقافة نتائج أقوى ،تعلم محسَّن

استخدام التقييم ذي المصداقية واألدلة المحايدة في •
صنع القرار في المجلس التنفيذي للصندوق وسائر 

 الهيئات الرئاسية.
الطلب على األدلة والتحليالت القوية واستخدامها من •

 .جانب اإلدارة والمجلس التنفيذي لتحسين األداء
  طة من جانب الهيئات الرئاسية.الرقابة النش•
القيادة التنظيمية القوية وآليات التعقيب لتعزيز التعلم •

 من التقييمات

 القابلية للتقييم الشراكة والتعاون الشفافية الحياد والمصداقية الفائدة
القيمة مقابل المال/ 

 فعالية التكلفة
 المبادئ
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 المعلومات إتاحة تعزيز -دال

وتتاح جميع التقييمات المستقلة والذاتية التقييم تبعا لمتطلبات المستخدمين المقصودين واحتياجاتهم.  نتائج تُنشر -31

لجنة التقييم( للجمهور حسب ما تقتضيه سياسة الصندوق ووالوثائق ذات الصلة المقدمة إلى المجلس التنفيذي )

 ( ومبادئ الشراكة والتعاون والشفافية.2010بشأن نشر الوثائق )

 المبادئ -رابعا

نابعة من القواعد والمعايير الدولية  8رئيسية مبادئ ستة من لمجموعة الصندوق في التقييم وظيفة تخضع -32

المعمول بها لدى فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، ولجنة المساعدة اإلنمائية 

 .االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة

 الفائدة -ألف

 وتحقيق القرار صنع إلثراء المناسب الوقت في ةومعد   مصداقية ذاتو صلة ذات التقييماتأن تكون  يجب -33

. ومما يُعزز من الفائدة جودة التقييم كي تحقق الفائدة المرجوة منها النتائج عن المساءلة تعزيز أو التعلم

 نامجبر على أيضا الفائدة وتعتمد. إجراؤها المرادمواضيع التقييمات /ومصداقيته والتعاون الوثيق في أنواع

 ،األدلة على القائمةالقرارات  صنعبالفجوة المعرفية، وانتشار ثقافة  واعيوال الطلب بقوى المدفوع العمل

 والتعلم.

 والمصداقية الحياد -باء

الحياد والمصداقية مبدأين رئيسيين في التقييمات )المستقلة والذاتية( لتحقيق األثر المنشود. ويتعيَّن أن  يُشكل -34

إلى الخبرة المهنية والنزاهة، والموضوعية، والنُهج والمنهجيات الدقيقة، واالستخدام المالئم  تستند التقييمات

. دقيقةال النُهج واستخدام الحياد مبدأب االلتزام منالمصداقية  وتنبعللبيانات )النوعية والكمية( والمعرفة بالسياق. 

 الجودة أبعاد تحقيق أجل من العمل في لتقنيةا بالكفاءة يتمتعون متخصصون مهنيون التقييمات إجراء ويتولى

 المعاييرالمحددة ومستندة إلى  المهمةالمصداقية أن تكون المنهجيات متكي ِّفة مع  حققتت لكي بد وال. عليها المتفق

 الصندوق على استخدام النُهج واألساليب االبتكارية الجديدة. عويُشجِّ الراسخة المتفق عليها دوليا. 

 الشفافية -جيم

 شفافة عملية خالل من والملكية المصداقية تعزيز ويتم. مهما مبدأ ومخرجاته التقييم عمليات شفافية تُشكل -35

 التقييم مادة في المشاركة وتُشكل. التوصيات تنفيذ من االنتهاء حتى وتستمر التخطيط بمرحلة تبدأ وتشاورية

 واستنتاجات الناشئة والنتائج األدلة وقاعدة التقييم ومنهجية المنطقي األساس بشأن المصلحة أصحاب وتعقيبات

 .الصندوق في التقييم إطار من تجزأي ال جزءا وتوصياته التقييم

 والتعاون والتشاور ةالشراك -دال

الحاسم للتقييمات تكوين شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يتفق مع المبادئ األخرى )الحياد  من -36

وبناء الملكية المشتركة للنتائج؛ وتحسين  ؛التقييم تجاوبالشراكة  وتكفل(. هاوغيروالمصداقية واالستقالل، 

التعلم بين أصحاب المصلحة؛ وزيادة احتماالت تبني التوصيات وتنفيذها الحقا. وتدعو سياسة التقييم بالتالي 

 إلى بناء شراكات في عملية التقييم.

                                                   

الذي قسم المن  باعتبارها جزءاالمساءلة والتعلم والشراكات  وأشارت إلى باعتباره المبدأ الرئيسي،االستقالل  إلى ياسة السابقةالس أشارت 8

  "مبادئ التقييم والسياسات التشغيلية"يتناول 

(3.pdf-Rev-7-R-102-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/arabic/EB.) 

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/arabic/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
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بلورة فهم مشترك بين التقييم المستقل والتقييم الذاتي  التقييم المستقل ومكتب اإلدارةبين  المشاورات وتضمن -37

بالتقييم المستقل،  يتعلقفيما يتصل ببرنامج العمل، والقواعد، ومعايير الجودة، واألساليب المستخدمة. وفيما 

 ية،المتلق البلدان سيما ال ،ئهماشركا مع كذلكو ،الصندوق وإدارة المستقل التقييم مكتب بين البناء التعاون فإن

 .واستيعابها ملكيتها لتعزيز أو التقييم توصيات لتوليد سواء أساسيا عاماليشك ل 

 للتقييم القابلية -هاء

 بأهمية وتتسمالقابلية للتقييم إلى مدى إمكانية تقييم نشاط أو برنامج بطريقة موثوقة وذات مصداقية  تُشير -38

أن  التصميم مرحلة في التقييم قابلية على القوي زالتركي من شأنو 9.النتائج على القائمة الثقافةفي  محورية

 السياسات تصميم أثناء الالحق التقييم متطلبات مراعاة للتقييم بليةاالق وتتطلب. الالحق والتقييم الرصدييسر 

 .والمشروعات والبرامج واالستراتيجيات

 التكاليف فعالية/المال مقابل القيمة -واو

. والتكاليف النتائج على التركيز خالل من للمعونة إنمائي أثر أقصى تحقيق أجل من مهمة المال مقابل القيمة -39

القيمة مقابل  وتتعلق 10.والفعالية والكفاءة، االقتصاد،: أبعاد ثالثة على االهتمام تركيز طياته في ذلك ويحمل

ن هذه األبعاد بمعزل عن المال بإيجاد التوازن السليم بين هذه األبعاد الثالثة، وال يمكن تقييمها من خالل أي  م

. وينبغي أن تعكس عملية االختيار والتخطيط والتنفيذ والتعليق سواء في التقييم المستقل أو األخرى األبعاد

التقييم الذاتي هذه األبعاد الثالثة التي تُشكل القيمة مقابل المال. ويتعيَّن عند القيام بذلك مراعاة التناسبية من 

لناشئة عن التقييم )والخطوات المختلفة المتبعة في إجرائه( ونتائجه مقارنة بالتكلفة. حيث الفوائد المتوقعة ا

وينبغي لذلك أن تتبنى وظيفة التقييم مبدأ فعالية التكلفة. وتدعم هذه االعتبارات جميع أعمال التقييم في الصندوق 

ت، وقد ال تظهر الفوائد فورا، في نفس الوقت الذي تعترف فيه بأن قياس الفوائد يمكن أن ينطوي على تحديا

األجلين من المتوسط إلى الطويل، ويمكن أن تتباين أولويات األدلة بين مختلف أصحاب  علىبل يمكن لمسها 

 المصلحة.

 والمسؤوليات األدوار -خامسا

 تقييمال ومكتب واإلدارة لجنة التقييم(،مدعوما من قبل ) التنفيذي المجلس بين مشتركة مسؤولية التقييم يمثل -40

 .الصندوق في المستقل

والنتائج في جميع أنشطة الصندوق، بما في ذلك من خالل األداء محاسبة اإلدارة على  التنفيذي المجلس يتولى -41

التقييم وتعديالتها ويكون مسؤوال عن تنفيذها.  سياسة على يوافقالتنفيذي هو الذي نتائج التقييم. والمجلس 

التدابير  على يوافقوأن تدابير تعزيز وظيفتي التقييم المستقل والذاتي، ويوف ر المجلس إشرافا وتوجيها بش

 المجلس يضمن، المتخذة لتشجيع التعلم وتعزيز األداء التنظيمي والنتائج الناشئة عن التقييمات. وفي هذا الصدد

البرامج المقبلة. على النحو الكافي في االستراتيجيات والسياسات و تهاوتوصيدمج نتائج مكتب التقييم المستقل 

على استقاللية  ظاالحف التنفيذي المجلس يتولى الصندوق، في المستقل التقييم مكتبومع اإلشارة تحديدا إلى 

التقييم المستقل )انظر القسم السادس(؛ ويوافق على برامج عمل المكتب ويرصد تنفيذها، ويوصي  مكتب

 إذا ويقيله المستقل التقييم مكتب مدير ويعي ِّن لمحافظين؛ا مجلس جانب من عليها للموافقة المقابلةبالميزانية 

 من استعراضات إجراء التنفيذي المجلس يطلب وأخيرا،. ذلك إلى يدعو وجيه سبب هناك كان

 .التقييم لوظيفة خارجية استعراضات/األقران

                                                   

(: مسرد المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة 2002لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) 9

 القائمة على النتائج.
خالت بالكميات المناسبة والجودة المالئمة بأفضل سعر. الكفاءة: مدى استخدام المدخالت في إنتاج المخرجات. االقتصاد: توريد المد 10

 الفعالية: مدى إسهام مخرجات التدخل في تحقيق النواتج. 
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 سيما ال التقييم، بمسائل المجلس وتُخطر التنفيذي، المجلس عن بالنيابة التقييم وظيفة على التقييم لجنة فوتُشر -42

تدابير تعزيز األداء التنظيمي والنتائج  نأوبش الذاتي والتقييم المستقل التقييم وظيفتي بتقييم المتعلقة المسائل

توصيات إلى المجلس وتُشرف على تنفيذ  تقد موالتقييم، المنبثقة عن التقييم. وترصد اللجنة تنفيذ سياسة 

 بذلك تضمن وهيتقييم المستقل والمتابعة المتفق عليها من جانب اإلدارة. التوصيات الصادرة عن مكتب ال

حماية  تضمنالمستقل لسياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته. كما  التقييمكافية من التقييم الذاتي و تغطية

ة برنامج عمل اللجن وتستعرض حيادية التقييمات الذاتية. وضمانالتقييمات المستقلة من التأثيرات الخارجية 

م توصيات إلى  مختارة من  مجموعة؛ وتستعرض أيضا التنفيذيمجلس المكتب التقييم المستقل وميزانيته وتقد ِّ

 فريق تقرير اللجنة وتستعرض. التقييمات جميع في والمساءلة التعلم لضمان( الذاتيو المستقل) التقييم وثائق

 عن ةيالمسؤول أيضا اللجنة رئيس على وتقع. الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير اختيار بشأن البحث

 .الصندوق في المستقل التقييم مكتب لمدير السنوي األداء تقييم

استخدام  وتكفل. نتائج من يحققه وماالهيئات الرئاسية بأداء الصندوق  إبالغ مسؤولية دارةاإلعلى  وتقع -43

تدخالت المقبلة، بما في ذلك المشروعات والسياسات التقييمات من أجل تعظيم التعلم داخل المنظمة وإثراء ال

 رد تقدم. وفي هذا الصدد، التقييمات من التعلم ضمان وآليات كيفيتالتعلم ال نهجواالستراتيجيات، من خالل 

الوقت  فياإلدارة  وتوفر. اإلدارة ردودوترفع تقارير بشأن تنفيذ  المستقلة التقييمات توصيات علىاإلدارة 

 مسؤولة وهيع البيانات المتاحة والمعلومات التي يطلبها مكتب التقييم المستقل إلجراء التقييمات. المناسب جمي

 سياسات تقييم إمكانية لضمان وتنفيذها المشروعات تصميم أثناء الكافية والمالية البشرية الموارد تخصيص عن

د اإلدارة هومشروعات وبرامجه واستراتيجياته الصندوق  نظام الكفيلة بتحقيق طرائقالو لتغطيةا نطاق. وتُحد ِّ

 العالية الجودةللتكرار؛ وتضمن  تالفياالتقييم المستقل في الصندوق  كتبم مع بالتشاور فعال للتقييم الذاتي

الذاتية، وتزويدها بما يكفي من الموارد، ودعمها بالتوجيه المنهجي؛ وتُبلغ دوريا المجلس التنفيذي  للتقييمات

ذاتي. وتكفل اإلدارة احترام استقاللية مكتب التقييم المستقل في الصندوق، والتشاور معه بحالة التقييم ال

 واإلفصاح الكامل عن المعلومات، وتقديم الدعم الالزم للمكتب من أجل إجراء التقييمات.

لتقييم أمام المجلس التنفيذي. ويتواصل بانتظام مع لجنة ا مسؤوال الصندوق في المستقل التقييم مكتب يكونو -44

م المكتب تقديرات مستقلة بشأن أداء الصندوق وفعاليته  التي تستعرض أعماله على النحو المحدَّد أعاله. ويُقد ِّ

عن النتائج ونشرها. ويضع خطة عمل  واإلبالغواإلدارة من خالل تقييماته، التنفيذي اإلنمائية إلى المجلس 

د األساس المنطقي واأل ولويات والمنتجات والميزانية الالزمة، ويُجري تقييمات من خالل عملية تشاورية تُحد ِّ

 مع يتفق بما للتقييم ومعايير قواعدأثناء عملية التقييم. ويضع  سيينالرئي المصلحة أصحاب مع باالشتراك

ون لمنظمة التعا اإلنمائية المساعدة جنةلل التابعة التقييم شبكة)مثل  التقييم شبكات تعززها التي الدولية المعايير

( التقييم مجال في التعاون وفريق بالتقييم، المعني المتحدة األمم وفريق ،والتنمية في الميدان االقتصادي

. ويستعرض التقييمات الذاتية، ايير وتنفيذها في التقييم الذاتيوينسق مع اإلدارة استخدام المع المهنية والرابطات

نتائج التقييم على الدول األعضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين  ويمكن أن يُقي ِّم دوريا أداء نظام التقييم. وينشر

المستقل في المنتديات  التقييم(. وأخيرا، يُشارك مكتب 2010لسياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق ) وفقا

 الخارجية المعنية بالتقييم، ويُسهم في مناقشة خبرته التقييمية وتحديثها وتعزيزها.

 الصندوق في المستقل التقييم لمكتب التشغيلية ناتوالضما االستقاللية -سادسا

مكتب التقييم المستقل في الصندوق، انطالقا من المبادئ المحركة للتقييم في  عناألحكام الصادرة  استقاللية -45

والمصداقية  الشرعيةالصندوق، أساسية للوصول بفوائد نظام التقييم إلى حدودها القصوى. ويُسهم ذلك في 

تأثيرات أو ضغوط خارجية أو داخلية ومن  ةى حد من التحيُّز ويكفل أن التقييمات خالية من أيويُقلل إلى أدن

لها مكتب  يمتثلالمصالح المتصور أو الحقيقي. وتعترف هذه السياسة بثالثة أبعاد رئيسية لالستقاللية  تضارب

 وعلى نحو انتقائي في التقييم الذاتي: كاملةالتقييم المستقل بصورة 
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. ويتطلب تفريط أي يشوبها والالقدرة على إجراء تقييمات نزيهة وموضوعية  هوالسلوكي  االستقالل -46

 إلى األدلة وبدون تحيُّز. ستناداا المواقف عن الدفاع على وقدرة وأخالقيات مهنية نزاهةاالستقالل السلوكي 

 والحالية السابقة والشخصية مهنيةال واالعتبارات العالقات تأثير عدم ضمان إلى يهدفتضارب المصالح  تجنب -47

 الموضوعية. عدمأو إلباسها ثوب  مينالمقي ِّ  أحكام على المستقبل في والمحتملة

 القرار بصانعي التقييمات إجراء عملية تأثر عدم لضمان خاصة بصفة مهملهيكلي ا/التنظيمي االستقالل -48

. ويتيح ذلك أيضا لمكتب الخارجي لتدخلا من وحمايتها التقييم موضوع والعمليات المنتجات عن المسؤولين

التقييم المستقل في الصندوق تحديد برامج عمله وتصميم عملياته والتوصل إلى قراراته وتحديد منتجاته ونشر 

وبينما يُشكل مكتب  .50على النحو الموضح بمزيد من التفصيل في الفقرة  نتائجه وإدارة موارده دونما تدخل

الصندوق، وفي حين أن موظفيه موظفون في الصندوق خاضعون لنفس القواعد  التقييم المستقل جزءا من

 والسياسات التي يخضع لها سائر الموظفين، تُوضح هذه السياسة العمليات واآلليات المحددة لحماية استقالليته.

 : لحماية استقاللية مكتب التقييم المستقل )انظر أيضا المالحق( 11العمليات من عددا الصندوق ووضع -49

 مسترشدا عمله برنامج إعداد المكتب يتولى برنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق وميزانيته. -50

 وتستعرضبما في ذلك اإلدارة، لتعظيم فائدته.  ،اآلخرينالمصلحة  أصحابو التنفيذي المجلس مع بالمناقشات

لجنة  من الستعراضالميزانية  تخضعو. التنفيذي المجلس عليه ويوافق السنوي العمل برنامج التقييم لجنة

 عليها. توصية بالموافقة إلى مجلس المحافظين وترفعمراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي 

تقع مسؤولية إجراء التقييمات المستقلة على عاتق مكتب التقييم المستقل  إجراء التقييمات واإلبالغ واإلفصاح. -51

شركاء الرئيسيين، بما في ذلك إدارة الصندوق، في المراحل المكتب فعليا مع ال ويعملفي الصندوق حصرا. 

الرئيسية لعملية التقييم، مع إيالء عناية لحلقة التعلم من نتائج التقييم وتوصياته. وتضمن إدارة الصندوق وصول 

 . وتتعاون اإلدارة بشكلتدعمهامكتب التقييم إلى أي مصدر معلومات أو وثائق في المنظمة والمشروعات التي 

 نشط في عمليات التقييم المستقلة التي يديرها مكتب التقييم المستقل في الصندوق.

السلطات القطرية المعنية،  ،اللزوم عنداإلدارة، وكذلك  طالعإب دوقمكتب التقييم المستقل في الصن ويقوم -52

بل إصدارها والجهات المشاركة في التمويل، وأصحاب المصلحة الرئيسيين )حسب االقتضاء( على تقاريره ق

والدقة، وسعيا إلى الحصول على تعليقاتها. وتُنقح مشاريع التقارير لتصحيح  الحقائقمن  التحققمن أجل 

أن تشمل التقارير، من خالل  ويمكناألخطاء أو البيانات غير الدقيقة التي يُشار إليها أثناء عملية المناقشة. 

التقييم. ويمكن تقديم التعليقات غير المدرجة في تقرير مالحظات تضاف إليها، أحكاما تختلف عن أحكام فريق 

 التقييم النهائي بصورة منفصلة في تذييل للتقرير.

التقييم النهائية ونشرها بدون موافقة مسبقة من أي شخص  تقارير إصداريتمتع مدير مكتب التقييم بسلطة و -53

 خارج المكتب.

م -54 تقييم مختارة إلى لجنة التقييم والمجلس التنفيذي بناء على مكتب التقييم المستقل في الصندوق تقارير  ويُقد ِّ

توجيهاتهما. ولمدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق وموظفيه سلطة التواصل والتفاعل مباشرة مع أعضاء 

 المجلس والشركاء داخل البلدان وغيرهم خارج الصندوق، حسب االقتضاء، ألغراض إجراء التقييمات.

قارير التقييم النهائية لعامة الجمهور. ويحتفظ مكتب التقييم المستقل في الصندوق بصفحة عن ت الكشف ويتم -55

 والبث ،ومقاطع الفيديو ،والمدونات ،والمواجيز ،)التقارير االتصال أنشطة في ويُشاركله  مخصصةشبكية 

نات الصحفية( ووسائط التواصل االجتماعي، واألحداث الحضورية واالفتراضية، والبيا الرقمي، الصوتي

                                                   

يير فريق األمم المتحدة تُغطي السياسة هذه العمليات من أجل دمج مفهوم استقاللية أحكام مكتب التقييم المستقل في الصندوق وفقا لمعا 11

 المعني بالتقييم وفريق التعاون في مجال التقييم وتوجيهاتهما بشأن السياسات.
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 شعبة خبرة من االستفادة المستقل التقييم لمكتب ويمكندون الحاجة إلى الحصول على تصريح خارجي. 

 وشبكتها. الصندوق في االتصاالت

في ضوء أهمية استقالل مكتب  .وتقييم أدائه وفصله ينهيوتع الصندوق في المستقل التقييم مكتب مديراختيار  -56

. ويتم ينهيوتع الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير اختيار عن المسؤولية لتنفيذيا المجلس على تقعالتقييم، 

شروط التعيين في  بنفساختيار مدير مكتب التقييم المستقل لفترة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ست سنوات 

 المديرل من انتهاء عقد في الصندوق. وتبدأ عملية التعيين قبل ستة أشهر على األق 2-المناصب من الرتبة مدير

 شغلأيهما أسبق. ويحق لمدير مكتب التقييم المستقل  ،المنصب غلاش استقالة استالم عند أو واليته المنتهية

مناصب أخرى في الصندوق بعد انتهاء مدة خدمته. ويكون رئيس لجنة التقييم مسؤوال عن االستعراض السنوي 

إنهاء تعيين مدير مكتب التقييم المستقل. وترد التنفيذي ق إال  للمجلس ألداء مدير مكتب التقييم المستقل. وال يح

 .خدمته وإنهاء ينهيالختيار مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق وتع المفصلةفي الملحق األول اإلجراءات 

ال بأعم مؤقت قائمكنائب المدير يعمل  ،الصندوق في المستقل التقييم مكتب مديرحال شغور منصب  وفي -57

ل المدير المؤقت السلطات المفوضة للمدير لحين تعيين المدير الجديد رسميا.  لم يكن نائب  وإذاالمدير. ويخوَّ

المدير متاحا لهذا الغرض، يُعين رئيس لجنة التقييم، بالتشاور مع رئيس الصندوق، أحد كبار موظفي التقييم 

ل نفس الصالحيات المذ كورة أعاله. وإذا كانت المهام المؤقتة متوقعة أو قائما مؤقتا بأعمال المدير ويخوَّ

 مطلوبة لمدة أطول، يقوم رئيس لجنة التقييم بتحديد وتعيين القائم المؤقت بأعمال المدير.

الميزانية التي  باعتمادات رهنا. الصندوق في المستقل التقييم مكتب في االستشاريون والخبراء الموظفون -58

د مدير مكتب التقييم المستقل يوافق عليها مجلس المحافظين وب رنامج العمل المعتمد من المجلس التنفيذي، يحد ِّ

موقع بشأن  ،االقتضاء عند ،المكتب مديرويوصي في الصندوق حجم قوة عمل المكتب وينظمها ويديرها. 

س ، للموافقة على ذلك من قبل المجلوظائف مكتب التقييم المستقل خارج المقر بالتشاور مع رئيس الصندوق

ض التنفيذي صالحية اتخاذ قرارات شؤون الموظفين والمسائل التشغيلية المتعلقة بموظفي  المكتبمدير  ويفوَّ

المكتب وخبرائه االستشاريين وفقا لألحكام الواردة في هذه السياسة، وبما يتفق أيضا مع قواعد الصندوق 

واإلدارة على التبادل الطوعي  مكتبالمدير ع ج ِّ األخرى الواجبة التطبيق التي تُغطي الموارد البشرية. ويُش

 للموظفين من أجل تبادل المعرفة.

للقواعد والسياسات  ويخضعونالموظفون في مكتب التقييم المستقل جزءا من موظفي الصندوق  ويُشكل -59

اإلجراءات المطبقة على موظفي الصندوق. ويحق لموظفي مكتب التقييم المستقل البحث عن عمل في وحدات و

دوق األخرى. وتقع على مدير مكتب التقييم المستقل المسؤولية عن تقييم أداء موظفي المكتب وفقا الصن

إلجراءات األداء المعمول بها، والتوصية بترقيتهم، عند االقتضاء، بما يتماشى مع القواعد واإلجراءات السارية 

ي الصندوق. وتُطبق القواعد واإلجراءات في الصندوق. ويُصنَّف األداء وفقا لإلجراءات الموحدة المعمول بها ف

الموحدة المعمول بها في الصندوق في إنهاء تعيين موظفي مكتب التقييم المستقل ألي سبب من األسباب ويقع 

باستثناء قرار إنهاء خدمة مدير المكتب الذي يُتخذ وفقا  -القرار بشأن ذلك على عاتق رئيس الصندوق 

ه السياسة. ولحماية االستقاللية، يُعيَّن موظفو مكتب التقييم المستقل وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذ

 باتباع الممارسات الموحدة في الصندوق.، محددة الواردة في الملحق الثانيلإلجراءات ال

موفري  من وغيرهم االستشاريين الخبراء بخدمات االستعانة الصندوق في المستقل التقييم مكتب لمدير ويحق -60

ويتمتع مكتب  .الصندوق لقواعد وفقا المستقل التقييم مكتب مهام ألداء ضروريون أنهم يرى الذين الخدمات

التقييم المستقل باالستقاللية في صياغة اختصاصات الخبراء االستشاريين وتحديد أنسب الخبراء االستشاريين 

 واإلشراف على عملهم.

عايير المحاسبة والمراجعة المعمول بها في الصندوق. مكتب التقييم المستقل بم يلتزم. والتحقيق المراجعة -61

وتُدرج ميزانية مكتب التقييم المستقل ونفقاته في المراجعة الخارجية السنوية المنتظمة لحسابات الصندوق. 
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وفي حال اقتراح إدارة الصندوق إجراء مراجعة محددة لمكتب التقييم المستقل، تتشاور اإلدارة مع لجنة التقييم 

 االعتراض أو المقترحة المراجعة على توافق أن الحسابات، مراجعة لجنةمكن، بالتشاور مع رئيس التي يُ 

 يرفع أن الصندوق لرئيس ويحق .واإلشراف المراجعة مكتب من بدال خارجية مراجعة إجراء طلب أو عليها

 .اإلدارة اقتراح رفض حال في التنفيذي المجلس إلى األمر

التقييم المستقل في الصندوق وموظفيه نفس معايير النزاهة والسلوك المطبقة على على مدير مكتب  وتُطبَّق -62

لرئيس  ويحقجميع موظفي الصندوق، ويخضعون لتحقيقات بشأن سوء السلوك إذا اقتضت الحاجة ذلك. 

من خالل مكتب المراجعة واإلشراف، في أنشطة مدير مكتب التقييم المستقل  ،تحقيق إجراء طلبالصندوق 

 ةلوكه، على أن تُعرض نتائج التحقيق على المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ قراره النهائي بشأن أيأو س

رئيس الصندوق، ما لم يقرر المجلس خالف ذلك، تحديد ما يفرض من تدابير  عاتقتدابير تأديبية. ويقع على 

. ويتم الشروع في التنفيذي جلستأديبية، باستثناء الفصل، أو الفصل دون سابق إنذار، وهو ما يقرره الم

التحقيقات في سلوك جميع موظفي مكتب التقييم المستقل اآلخرين وأنشطتهم وإجراء تلك التحقيقات وفقا للقواعد 

بما يشمل توصية لجنة الجزاءات والقرار النهائي الذي يتخذه  ،واإلجراءات المطبقة على موظفي الصندوق

 الصندوق.رئيس 

 التقييم لوظيفة ستمرالم التحسين -سابعا

 مكتب ويستعرض ،استعراضات دورية للتقييمات الذاتية اإلدارة وتجريوظيفة التقييم.  بتعزيزالصندوق  يلتزم -63

خارجي  الستعراضسياسة التقييم  تنفيذ ويخضعالمستقلة.  لتقييماتاالمستقل، بالتشاور مع لجنة التقييم،  التقييم

ة التقييم وحسب ما أقره المجلس التنفيذي، يجوز إجراء االستعراضات سنوات. ووفقا لتوصية لجن سبعكل  مرة

لوظيفة التقييم في الصندوق من جانب األقران )مثل فريق التعاون في مجال التقييم وفريق األمم  الخارجية

 المتحدة المعني بالتقييم( أو من خالل ترتيبات خارجية مستقلة.

 السياسة تنفيذ -ثامنا

لمكتب التقييم المستقل، ومن أجل متعددة السنوات السياسة من خالل إعداد استراتيجية تقييم دعم تنفيذ  سيجري -64

وسيضع دليل تقييم منقح مبادئ توجيهية رئيسية لألساليب  .اإلنمائية للفعاليةمن خالل إطار منقح  التقييم الذاتي

التقييم  قضايادليل التقييم المنقح  وسيشمل. التقييموالعمليات التي تحدد بصورة مباشرة طريقة إجراء أعمال 

سياسة التقييم المعدلة  عن وعملياته على نطاق المؤسسة )وليس فقط على نطاق مكتب التقييم المستقل( وسيُعب ِّر

سيغطي ووالمنتجات والعمليات واألساليب والنتائج ومبادرات األداء، واتفاق المواءمة واإلطار الجديد للنتائج. 

 يُشكلسو ومنتجات التقييم الذاتي. المكتبتجات المحددة في قائمة منتجات التقييم التي يصدرها الدليل جميع المن

أهدافا توجيهية. وسيقوم مكتب التقييم المستقل وإدارة الصندوق بتنقيح دليل  ونالتعا وثقافة والبساطة الوضوح

 التقييم ضمن إطار تعاوني ينسقه مكتب التقييم المستقل.
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 وفصله وتعيينه الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير الختيار فصلةالم اإلجراءات

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير وتعيين اختيار -ألف

من ثالثة من أعضاء المجلس التنفيذي ال يشاركون طوال مدة العملية  مؤلففريق للبحث  ختيارااليقود عملية  -1

التقييم وال يعملون كمنسقين لقوائهم و/أو قوائهم الفرعية )عضو التي يجريها فريق البحث، في عضوية لجنة 

(، وخبيرين مستقلين تحددهم لجنة التقييم ممن لديهم قائمةالمنسق  نهييعواحد من كل من القوائم ألف وباء وجيم 

ستقلة(. أن تكون لواحد منهما على األقل خبرة في إدارة دائرة تقييم م على) التقييم مجالبها في  معترفخبرة 

ويُشارك ممثل من اإلدارة العليا للصندوق في الفريق كعضو ليس له حق التصويت. ويختار أعضاء فريق 

 .الصندوق إدارة ممثل وال المستقلين الخبيرين أحد يكون ال رئيسا للبحث التنفيذيالمجلس 

الدعم وعملية التعيين  هذا يتسقوالمشورة لفريق البحث. و والقانونيتقدم إدارة الصندوق الدعم اإلداري  -2

وإجراءاتها مع السياسات والقواعد واإلجراءات القائمة في الصندوق ما لم تكن قد أُلغيت بموجب أحكام سياسة 

 التقييم.

. ويمكن االستعانة المنصب عن اإلعالن من والتأكد للمنصب الوظيفي التوصيف بإعدادفريق البحث  يقوم -3

ساعدة على ضمان وجود مجموعة من المرشحين المؤهلين بصورة بشركة مهنية متخصصة في التوظيف للم

 جيدة لفريق البحث. ويقرر فريق البحث فيما لو كان يريد إشراك مثل هذه الشركة المهنية ويوافق على اختيارها.

تم الحصول عليهم سواء من خالل اإلعالن أو من خالل الشركة يومن بين المتقدمين لشغل الوظيفة الذي  -4

وإجراء المقابالت معهم وتقييمهم  المرشحين تصفيةأو كليهما، يقوم فريق البحث بإعداد قائمة  المتخصصة

 وتصنيفهم حسب كفاءاتهم.

 المدرجينمن المؤهالت األكاديمية والمهنية للمرشحين  التحققيطلب فريق البحث من شعبة الموارد البشرية  -5

. التصفية قائمة في المدرجينفي تقييمه للمرشحين ، والتأكد من صحتها قبل االستمرار التصفية قائمة في

 في المدرجينوشريطة موافقتهم، يتم في هذه المرحلة أيضا تحري المراجع الشخصية والمهنية للمرشحين 

وإال  .بل شعبة الموارد البشرية أو الشركة المتخصصة بناء على توجيهات فريق البحثمن قِّ  التصفية قائمة

من شعبة الموارد البشرية أو الشركة المهنية تحري المراجع بعد قيامه بتحديد  يمكن لفريق البحث الطلب

 المرشح المفضل على أن تتاح نتائج هذه التحريات لفريق البحث قبل استكماله لعمله.

وبعد أن يستكمل فريق البحث عمله، يقوم رئيس فريق البحث بالتشاور مع رئيس الصندوق للحصول على  -6

 تعلق بتوصيات الفريق.وجهات نظره فيما ي

مكرسة لهذا /يقوم فريق البحث بإعداد تقرير عن عمله يعرضه رئيس فريق البحث على دورة خاصة وبعدئذ -7

ويجب أن يذكر هذا التقرير بصورة واضحة آراء رئيس الصندوق فيما يتعلق  .الغرض تعقدها لجنة التقييم

تكون لديه حول أسماء المرشحين، وأية مخاوف قد المرشحين الموصى بهم، وبالترتيب الوارد ب بمدى مالءمة

تسعى لجنة التقييم للوصول إلى توافق في اآلراء حول ترتيب المرشحين بهدف أن يتضمن المرشحين. وبعدئذ 

الذي ستعرضه على المجلس التنفيذي، وإلى أقصى حد ممكن، إجماعا في وجهات نظر اللجنة. وفي  تقريرها

وصول إلى اتفاق في اآلراء، يتوجب عليها أن تقدم مع قائمة المرشحين تقريرا حال لم تتمكن اللجنة من ال

وفي حال أ ،يوضح اآلراء المختلفة المعبر عنها في اللجنة، وشرحا لسبب عدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق

من تقرر أنه ما من مرشح مؤهل لشغل هذا المنصب، عليها أن تشرح لماذا يتوجب على فريق البحث البدء 

وسيشكل هذا التقرير الذي يجب أن يحظى بموافقة جميع األعضاء المشاركين في لجنة التقييم،  .جديد بالعملية

من اختصاصات اللجنة  3-2مادة لإبالغ المجلس بهذه المسألة ل يخضعو .اللجنة اتالجتماعالسجل الرسمي 
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العمل  يُعلقر في تقرير فريق البحث، للنظ ةللجنة مكرس اتونظامها الداخلي. وتحقيقا ألغراض عقد اجتماع

 من اختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي. 5-2بالمادة 

يتداول المجلس التنفيذي مالءمة المرشحين الذين عرضتهم لجنة التقييم مع األخذ بعين االعتبار وجهات نظر  -8

تيار مرشح آخر من أن يقرر المصادقة على توصية اللجنة، أو اخالتنفيذي رئيس الصندوق. ويحق للمجلس 

بين أولئك الذين اقترحتهم لجنة التقييم أو الطلب منها إعادة عملية البحث في حال توصل إلى نتيجة مفادها بأن 

 جميع المرشحين ال يتمتعون بالكفاءات المناسبة.

لصندوق وبعد اتخاذ المجلس التنفيذي لقراره بشأن المرشح الذي سيختاره كمدير لمكتب التقييم، يقوم رئيس ا -9

 .أو ممثل عنه بعرض الوظيفة على المرشح، كما يقوم رئيس الصندوق بإجراء التعيين الرسمي

وأثناء عملية تعيين واختيار مدير مكتب التقييم المستقل، يتوجب على أعضاء فريق البحث تجنب أي وضع قد  -10

ء الفريق وأدائهم لمهامهم بين المصالح الفردية ألعضا أو ممكن أو ظاهرفعلي تضارب في المصالح يثير أي 

 جيم أدناه.القسم  الرسمية. وترد االعتبارات الخاصة بتحديد ومعالجة حاالت تضارب المصالح في

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب مدير تعيين إنهاء وإجراءات مسوغات -باء

أحد المسوغات التالية  على بناءفي الصندوق  المستقلتعيين مدير مكتب التقييم  إنهاءالتنفيذي للمجلس  يجوز -11

 :تعيينه إنهاء تُبررالتي في حال أي موظف من موظفي الصندوق 

 ؛خطيرةكان أداؤه غير مرض  بصورة  إذاأو الفصل دون سابق إنذار  الفصل (1)

 فيه؛ عُين الذي المنصب مهام شغل عدم ذلك في بما المنصب، عن التخلي (2)

 األداء؛ قصور (3)

 ؛ةصحي لدواع   مهامه أداء عن العجز (4)

االستثنائية وغير المتوقعة والمبررة، مثل األدلة القاطعة على ارتكاب تحرش جنسي  الظروف (5)

 صحيحة غير أو مضللة معلومات وتقديم معروفة،تكن  لمواستغالل وانتهاك جنسيين، واكتشاف حقائق 

 منصبه؛ مهام تسلم وقبل التعيين خطاب توقيع بعد المرشح من

 .الصندوق في األعضاء الدول مواطني من مواطنا يعد لم إذا (6)

د فترة اإلخطار  يستتبع -12 إنهاء التعيين في أي حال من األحوال وثائق خطية توضح أسباب إنهاء التعيين وتحد ِّ

 إال  في حال الفصل دون سابق إنذار. -المنطبقة 

اء التعيين ما القواعد واللوائح التنظيمية واإلجراءات التي يخضع لها موظفو الصندوق على حاالت إنه تُطبق -13

 لم يُحدَّد خالف ذلك.

لجنة التقييم إلى المجلس التنفيذي التوصية بإنهاء التعيين بعد االستماع إلى الشخص المعني والتماس  ترفع -14

 مشورة رئيس الصندوق بشأن الجوانب القانونية واإلدارية وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالمسألة.

 لس التنفيذي حسب األصول إلى كل من رئيس الصندوق ومدير مكتب التقييم.يتم إبالغ القرار الذي يتخذه المج -15

بشأن سوء السلوك المرتبط بمدير مكتب التقييم المستقل،  اتتحقيق ةإجراءات الصندوق االعتيادية في أي تُطبق -16

لمجلس خالف فيها. وبعد قرار المجلس، وما لم يُقرر ا ويبتعلى أن ينظر المجلس التنفيذي في نتائج التحقيقات 

دذلك،  مع القواعد واإلجراءات الواجبة  شىايتم بما وجدت، إن المناسبة، التأديبية التدابير الصندوق رئيس يحد ِّ

 التي إنذار، سابق دون والفصل الفصل إجراءات باستثناء اآلخرين، الصندوق موظفي جميع علىالتطبيق 

 المجلس التنفيذي. ايقرره
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 المستقل التقييم مكتب مدير تعيين في المصالح تضارب ومعالجة ديدبتح الخاصة االعتبارات -جيم

 في الصندوق

ينطوي تضارب المصالح الفعلي على تضارب بين المهام الرسمية لعضو من أعضاء فريق البحث كجزء من  -17

ام عملية االختيار والتعيين، ومصالحه الفردية التي يمكن أن تؤثر بصورة غير مالئمة على أدائه لهذه المه

 تأثير بإمكانيةمعقول  تصور هناك يكونفي المصالح عندما  الظاهرالتضارب المحتمل أو  وينشأالرسمية. 

على أدائه مهامه الرسمية، حتى وإن لم  سليمةالمصالح الفردية لعضو من أعضاء فريق البحث بصورة غير 

 يكن الوضع كذلك في واقع األمر.

 إلمكانية المجال يفتح أن أو يلي، ما إلى يؤدي أن شأنه من اءإجرأي  تحديدا أعضاء فريق البحث يتجنب -18

 :بحدوثه االنطباع يعطي أن أو حدوثه،

 شخص؛ منظمة أو معاملة تفضيلية أو متحيزة غير مبررة ألي منح (1)

 إعاقة كفاءة عملية التعيين واالختيار؛ (2)

 ؛تهيحياداإلجراء أو عدم  استقاللية عدم (3)

 نزاهة الصندوق. فيضاء أو ثقة الجمهور عموما على ثقة الدول األع سلباالتأثير  (4)

من المشاركة في  فوراعضو فريق البحث  ينسحبأو ظاهر،  أو محتمل فعلي تضاربأي  وقوعفي حال  -19

 ويوضحرئيس فريق البحث.  إلىمنسقي القوائم الثالث و إلى بذلك خطيا إشعارا ويقدمعملية التعيين والبحث، 

قرار منسقي  ويلتمس أو المحتمل أو الظاهر، المصالح الفعلي تضارب في هذا اإلشعار عضو فريق البحث

 .واالختيارعملية التعيين  عن التنحيعليه  كان إذا ما بشأنالقوائم 

قرر  وإذا. التنحي إجراءاتفعلي في المصالح، يستمر العضو في  تضارب وجودفي حال قرر المنسقون  -20

 حفاظا اللزوم عندمطلوبا  التنحيهذا  يكون، ظاهر أو لمحتمالمنسقون أن مثل هذا التضارب في المصالح 

 البحث فريق عضو محل يحل بديال المالئمة)القوائم(  القائمة ترشح األمر، لزم وإذا .مصالح الصندوق على

 .مستقال خارجيا خبيرا المتنحي العضو كان إذا جديدا مستقال خبيرالجنة التقييم  تختار أو المنسحب،

 بأن باعتقادهالمنسقين ورئيس فريق البحث  خطياو من أعضاء فريق البحث أن يشعر ألي عض أيضا يجوز -21

. في المصالح أو ظاهر محتمل أو فعليعن العملية بسبب تضارب  يتنحىأن  ينبغي في فريق البحث آخر عضوا

 أعاله. 20اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة  يطبقمع عضو فريق البحث المعني،  التشاوروبعد 
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 إلجراءات المحددة لتعيين موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوقا

 ألغراض تعيين موظفي مكتب التقييم المستقل في الصندوق )باستثناء نائب مدير المكتب(:  -1

مكتب التقييم المستقل أو موظف آخر من كبار موظفي نائب مدير إجراء المقابالت فريق رئاسة يتولى  (1)

( ممثل 1: )نيالتالييت(. وباإلضافة إلى الرئيس، تشمل اللجنة األعضاء المكتب )ليس له حق التصو

( ممثل من مكتب التقييم المستقل في الصندوق 3( ممثل من شُعبة الموارد البشرية؛ )2؛ )دارةاإلمن 

( ممثل من 5( خبير تقييم خارجي )فقط لتعيين الموظفين من الفئة الفنية(؛ )4)المدير القائم بالتعيين(؛ )

 ابطة الموظفين )بصفة مراقب ليس له حق التصويت(.ر

رئيس  ينشئإحالة تقرير فريق االستعراض إلى مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق،  قبل (2)

مجلسا للعناية الواجبة ليكون مكلفا بضمان أن عملية التعيين قد التزمت تماما باإلجراءات الصندوق 

بالقواعد واإلجراءات المعمول بها في الصندوق. وتقتصر المنصوص عليها في هذه السياسة وكذلك 

 .الخطوات الرئيسية لعملية التعيينعملية العناية الواجبة على ضمان اتباع القواعد المطلوبة في 

الذي مدير مكتب التقييم المستقل في توصية فريق االستعراض وينقل ذلك إلى رئيس الصندوق  يبتُّ  (3)

إال  في الحاالت التي تقتضي فيها  ،بة الموارد البشرية بتقديم عرض التعيينعلى ذلك مدير شُعيُبلغ بناء 

 ية الواجبة اتخاذ تدابير عالجية.نتيجة عملية العنا

فيما يتعلق بتعيين نائب مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق، تُطبق نفس األحكام المنطبقة على جميع  -2

 لفقرة الواردة أعاله، مع إدخال التعديالت التالية:موظفي مكتب التقييم المستقل الموضحة في ا

بالتشاور مع مدير شُعبة الموارد البشرية، يختار مدير مكتب التقييم المستقل خبير تقييم خارجي معترف  (أ)

 .لستعراض في مكتب التقييم المستقبه لرئاسة فريق اال

 .مكتب التقييم المستقل في الفريق عدم مشاركة أي ممثل عن (ب)

دير مكتب التقييم المستقل، قبل اتخاذ قراره، مع رئيس الصندوق وكذلك، حسب تقديره، مع يتشاور م (ج)

 .رشحين المدرجين في قوائم التصفيةأي عضو في إدارة الصندوق، التماسا آلرائهم بشأن الم

.
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 التقييم مكتب مدير الختصاصات األساسية العناصر

 في التقييم سياسة تنفيذ عن بالمسؤولية المستقل قييمالت مكتب مدير يضطلع الصندوق، إدارة مع بالتعاون -1

 بنظام المتعلقة األحكام تنفيذ عن مسؤولة الصندوق إدارة وتكون. الوثيقة هذه في توصيفها يتم كما الصندوق

 توجيهات لتنفيذ المستقل التقييم مكتب لمدير الضروريين والدعم البيئة توفر فإنها كذلك لإلدارة، الذاتي التقييم

 .الصندوق في المستقل بالتقييم المتعلقة لسياسةا

 في مستقلة تقييم كوظيفة المكتب إلدارة المسؤوليات جميعالمستقل  التقييم مكتب مدير اختصاصات تتضمن -2

 :أخرى أمور جملة من المسؤوليات هذه وتتضمن. واإلجراءات القواعد مع يتماشى بما الصندوق

 ؛للصندوق وكفؤة فعالة لمستق تقييم وظيفةك المكتب إدارة (1)

 وفعالية استقاللية لتعزيز الصلة ذات األدوات من وغيرها واالستراتيجيات التشغيلية السياسات إعداد (2)

 المستقل؛ التقييم وظيفة

 وتدريبهم المكتب لموظفي الضرورية التمكينية البيئة إيجاد خالل من الجودة عالي المهني العمل ضمان (3)

 ؛المستقل التقييم مكتب لمنتجات دةالجو معايير ووضع

 المكتب؛ في التقييم مخرجات جودة ضبط على اإلشراف (4)

 التنفيذي المجلس إلى مباشرة بصورة التقارير ورفع السنوية والميزانية العمل برنامج وتنفيذ صياغة (5)

 التقييم؛ قضايا حول

 عام؛ال الجمهور على ونشرها الشركاء إلى التقييم نتائج إرسال (6)

 لصياغة الرئيسية الصندوق عمليات تغذية في التقييم عن الناجمة والدروس المعرفة استخدام ضمان (7)

 المناسب؛ الوقت في والعمليات واالستراتيجيات السياسات

 ومع فيه المستوى رفيعي والمسؤولين الصندوق إدارة مع النظر وجهات وتبادل للحوار الترويج (8)

 للصندوق؛ الحاسمة األهمية ذات التقييم قضايا حول ذيالتنفي المجلس أعضاء

 التقييم؛ على قدراتها بناء في له الشريكة والبلدان الصندوق، عمليات مساعدة (9)

الصندوق في فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وفريق التعاون في مجال التقييم للمصارف  تمثيل (10)

 .األطرافاإلنمائية متعددة 


