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المسقةد إلى الةقائج وميزاةيقه لعا   القييي  المسقيل ي  الصةدوقبرةامج ضعمل مكقب 
  2021-2020وخطقه اإلشاري  للفقرة  ،2019
 ميدم  -أوال 

االستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى الوثيقة هذه  تعرض  -1
استرشادا وقد أعدت هذه الوثيقة  .2021-2020 ، وخطته اإلشارية للفترة2019النتائج وميزانيته لعام 

دار للصندوق و  ةالرئاسي الهيئاتمع  بالمشاورات المكثفة التي أجراها مكتب التقييم المستقل  .تها 

لرؤية إلى ا ن تستندانا، اللتالمهمة والرؤية االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل في الصندوق وتوفر -2
 في العام القادموأنشطته مكتب التقييم المستقل  ألولويات، إطارا 2025-2016االستراتيجية للصندوق للفترة 

يغطيان  1الواردين في اإلطار  الرؤية و ومن المهم تسليط الضوء على أن بياني المهمة (.1 )انظر اإلطار
 2019ويؤكد مكتب التقييم المستقل من جديد إطاره االستراتيجي لعام . 2018إلى عام  2016الفترة من عام 

التقييم في الصندوق، الذي سيتم االنتهاء منه في عام  لمهمةفي ضوء نتائج استعراض األقران الخارجي 
)انظر  2018-2016بأهدافه االستراتيجية للفترة أيضا ، سيحتفظ مكتب التقييم المستقل يهعل وبناء. 2019

 القسم الثالث(.
 1اإلطار  
 مهم  ورؤي  مكقب القييي  المسقيل  تبياةا 

 المهم  
 تعزيز المساءلة والتعلم من خالل تقييمات مستقلة وموثوقة ومفيدة لعمل الصندوق. 
 الرؤي  
 ز في التقييم.من خالل التمي   يلو من أجل تحقيق تحول ريفي مستدام وشزيادة أثر عمليات الصندوق م 
 

هذه الوثيقة إلى تقييم نقدي لالحتياجات، بدال من مجرد استخدام  ندتست"، كما كان عليه الحال في الماضيو   -3
عرض ت، و هونفقاتمكتب التقييم المستقل بط بين برنامج عمل بين الرواتو  1."الميزانية الحالية كخط أساس

 بما في ذلكمزيد من التفصيل توزيع التكاليف المدرجة في الميزانية، وخاصة تكاليف غير الموظفين، ب
ضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة بيانات تكاليف ا ، 2017عن النفقات الفعلية لعام مفصلة لخبراء االستشاريين. وا 
 .2018نهاية عام بوتقديرات حالية لالستخدام المتوقع ، 2018 يونيو/حزيرانالميزانية حتى واستخدام 

فقد تم إعداد ميزانية مكتب التقييم المستقل بصورة مستقلة  2،وبما يتماشى مع سياسة التقييم في الصندوق -4
الميزانية المقترحة تستند إلى نفس مبادئ ومعايير الميزنة )ومنها  غير أن 3.عن الميزانية اإلدارية للصندوق

                                                      
 . 29انظر محاضر الدورة السابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي، الفقرة    1
 .(https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdfانظر سياسة التقييم في الصندوق ) 2
انية اإلدارية للصندوق بصورة من سياسة التقييم في الصندوق: "ويتم تحديد مستويات مكون مكتب التقييم المستقل والميز  38انظر الفقرة  3

 مستقلة عن بعضها البعض".

https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-7-Rev-3.pdf
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مثال سعر الصرف، والتكاليف القياسية لوظائف الموظفين، وعامل التضخم( التي استخدمتها إدارة الصندوق 
 .2019اد ميزانيتها اإلدارية لعام إلعد

 المةظور الحال  -ثاةيا 
  2018أبرز أحداث ضعا   –ألف 

 ه، يتوقع مكتب التقييم المستقل أن يكون قد نفذ جميع األنشطة المقررة في برنامج عملعامال ابحلول نهاية هذ   -5
 مختارة حتى تاريخه ما يلي:النجازات اإلوتشمل  .2018عام ل

 المةاصرة  قةمي  سالسل الييم  ي الصةدوق  المقعلق باةخراطمؤسس  القييي  الاالاطالع ب
المناصرة  القيمةسالسل أداء الصندوق في دعم تنمية تقييم  (1: )على هدفينتقييم يشتمل ال .للفيرا 

تحقيق لحد من الفقر الريفي و المتمثلة في اتحقيق والية الصندوق  فيهذا العمل  أسهم، وكيف لفقراءل
وتقديم توصيات لتعزيز نهج  المتاحة للتحسينفرص تحديد ال (2؛ )الشاملة والمستدامة يفيةالتنمية الر 
وثيقة وُعرضت لتنمية الريفية والحد من الفقر. تحقيق االقيمة كوسيلة ل إزاء تنمية سالسلالصندوق 

في صيغتها ووضعت  2018الخاصة بالتقييم المؤسسي على لجنة التقييم في مارس/آذار  4النهج
 .التقييم تنفيذ ويجري حالياالنهائية عندما أدرجت فيها تعليقات أعضاء اللجنة. 

  وثيقة م التقييفي مجال فريق التعاون  أعد القييي  ي  الصةدوق. لمهم خارن  األقران الاسقعراض
تعليقات  والُتمس الحصول علىالتقييم في الصندوق  لمهمةالخارجي  األقراناستعراض بشأن  النهج
دارة الصندوق.  ن مكتب التقييم المستقلمعليه   ي.إعداد التقييم الذاتويجري حاليا وا 

   المائدة  ُعقدت حلقات عمل  .البرامج اليطريو  اتالسقراقينيلقيييمات اواع الصيغ  الةهائي
المائدة المستديرة  عمل وُعقدت حلقة .المستديرة الوطنية لكمبوديا والكاميرون وبيرو في بداية العام

كمبوديا لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ونوقشت الماضي.  /أيارألنغوال في مايوالوطنية 
الكاميرون وبيرو المعقودة في مارس/آذار بينما ُعرضت تلك الخاصة بفي دورة لجنة التقييم  وجورجيا

كما هو  2018لعام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية يجري تنفيذ و . /حزيراندورة يونيوفي 
 مقرر.

 في كينيا جار   برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة قييي  أثر 
والمشروع الذي تم اختياره . تشرين األول/وسُيعرض التقرير في دورة لجنة التقييم المعقودة في أكتوبر

ي دار في منطقة ما والتنمية هو مشروع دعم األمن الغذائي 2019-2018إلجراء تقييم أثر في الفترة 
 في النيجر.

  فيقد عُ  "القفاوقاتقييي  للقغلب ضعلى ُةهج الريفي : ي  المةاطق ضعد  المساواة "مؤقمر دول  حول 
الصندوق. واستكشف المؤتمر ما إذا كانت االستراتيجيات والبرامج التي تهدف  بمقر /أيارمايو 3و 2

خمس  تمرهذا المؤ  وشملالمناطق الريفية.  التفاوتات فيإلى القضاء على الفقر في الريف تقلل 
مشارك من جميع  200حضر المؤتمر أكثر من و . متحدثا 59جلسة جانبية و 15، وعامة اتجلس

                                                      

 .https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC-2018-100-W-P-6-Rev-1.pdfانظر  4

https://webapps.ifad.org/members/ec/100/docs/EC-2018-100-W-P-6-Rev-1.pdf
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منحنى  استباقمناقشة أهمية وأتاح المؤتمر ادلوا الخبرات والمعارف الجديدة. أنحاء العالم، حيث تب
 .دوليةالتقييم في المنظمات ال مهامعدم المساواة وانعكاساتها على  رصد أوجهاالبتكار من خالل 

طار الرصد واإلبالغ لمكتب و ، 2018-2016يرد في الملحق األول إطار قياس النتائج للفترة  .اإلبالغ  -6 ا 
من الملحق الثاني موجز للتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة  1. ويرد في الجدول ةلفتر تلك االتقييم المستقل ل

موجزا للتقدم المحرز حتى يونيو/حزيران  من الملحق الثاني 2ويشمل الجدول . 2018التقييم المزمعة لعام 
ائج. وتظهر البيانات أن إطار قياس النت من مؤشراتفي تحقيق أهداف كل مؤشر أداء رئيسي  2018

 األنشطة تسير على الطريق الصحيح.

2018اسقخدا  ميزاةي  ضعا   -با  

حزيران /ونيويوحتى  ،2017مكتب التقييم المستقل في عام ميزانية معلومات عن استخدام  1الجدول  يعرض -7
 االستخدام المتوقع بحلول نهاية العام.فضال عن ، 2018

  1الجدول  
2018واسقخدامها المقوقع ي  ضعا   2017ميزاةي  مكقب القييي  المسقيل ي  ضعا  اسقخدا    

 أعمال التقييم

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2017 

استخدام 
الميزانية في 

  2017عام 

الميزانية  
عام المعتمدة ل

2018 

 2018التزامات عام 
يونيو/حزيران حتى 

2018* 

االستخدام المتوقع حتى  
 2018نهاية عام 

      قكاليف غير الموظفين

 000 440 420 242 000 460 095 354 000 440 سفر الموظفين

 000 400 1 469 132 1 000 400 1 865 437 1 000 400 1 أتعاب الخبراء االستشاريين  

 000 380 684 233 000 380 708 324 000 380 الخبراء االستشاريين عالواتسفر و   

حول تقييمات  أحداث التعلم القطرية 
 000 45 784 1 000 45 715 38 000 45 االستراتيجيات والبرامج القطرية

نشر التقييمات وتدريب الموظفين   
 390 220 558 109 390 220 320 315 861 225 وتكاليف أخرى

 390 505 2 915 719 1 390 505 2 703 470 2 861 490 2 المجموعالفرعي

 086 200 3 646 138 3 259 307 3 504 078 3 056 235 3 قكاليف الموظفين

 476 705 5 561 858 4 649 812 5 207 549 5 917 725 5 المجموع

 %98 %83.5  %96.9  )بالنسبة المئوية(االستخدامات

 الخارجيرقرا استعراضاأل

  053 21 000 100   التكاليف( إجماليمن  2018)جزء عام 

   649 912 5   2018الميزانيةاإلجماليةلعام

 .2018يونيو/حزيران  منتصفعلى أساس تكاليف الموظفين الملتزم بها المعدلة وفقا ألسعار الصرف حتى  *
مليون دوالر أمريكي،  5.5قدره  2017ميزانية مكتب التقييم المستقل لعام مقابل المصروفات  إجمالي كانو   -8

إلى تحقيق وفورات في األقل بقليل من المتوقع في المائة. ويرجع االستخدام  96.9أي استخدام نسبته 
، فضال عن السنةالجزء األخير من  فيتكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي مقابل اليورو 

التكاليف  وفوراتواستخدمت بعض . 2017حتى نوفمبر/تشرين الثاني  5-بقاء وظيفة شاغرة من الفئة ف
على نطاق لدروس المستفادة من التقييم نشر اضمان لالضطالع بمزيد من أنشطة الترويج من أجل  هذه

 عام.الخالل أوسع 
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تى ، كان االستخدام )من حيث االلتزامات( ح2018لعام  مليون دوالر أمريكي 5.8ميزانية معتمدة قدرها ومن    -9
 يرجع ارتفاعو في المائة.  83.5الر أمريكي، أي مليون دو  4.85قدره  2018 حزيران/يونيومنتصف 

مع وهو ما يتماشى ، للسنة بأكملها إلى االلتزام بتكاليف الموظفينأساسا االستخدام في هذا الوقت من السنة 
لرسوم الخدمات االستشارية وتكاليف السفر  الكبيرالممارسات المتبعة في الصندوق، فضال عن االستخدام 

نظرا العادية  عمالمع دورة األأيضا يتماشى ذلك و . السنةللموظفين واالستشاريين في الجزء األول من 
حتى منتصف  2018لم يشمل استخدام ميزانية و . السنةمعظم التقييمات في الجزء األول من  إلطالق
، أو التعاقد السنةة المستديرة الوطنية التي سيتم تنظيمها في نهاية حلقات عمل المائد تكاليف /حزيرانيونيو
المستقل مكتب التقييم قرر التي ، 2018عام  بتقييمات األثر فيجمع البيانات األولية المتعلقة على 

 التقييم المستقل من المتوقع أن يصل االستخدام اإلجمالي لميزانية مكتبو . /أيلولفي سبتمبراالضطالع بها 
في المائة من الميزانية  98مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  5.7إلى  السنةفي نهاية  2018عام ل

 .المعتمدة

2017اسقخدا  المبلغ المرحل من ضعا   -ني  

، على 2004في المائة من األموال غير المستخدمة من الميزانية، المطبقة منذ عام  3تنص قاعدة ترحيل     -10
أن االعتمادات غير الملتزم بها في نهاية السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال 

 في المائة من الميزانية السنوية المعتمدة للسنة السابقة. 3تتعدى 

 خصص جزء وقددوالرا أمريكيا.  170 083 ما قيمته 2017رحلة من عام نسبة الثالثة في المائة المبلغت و   -11
 نشطة التالية:ألهذه األموال لمن 

"تقييم التحول الريفي  وعنوانهالكتاب األول  ويبحث. المستقل وتحرير ونشر كتب مكتب التقييم إعداد (1)
المتعلقة بالمساعدة المتغيرة المستدام"، كيف تطورت ممارسات التقييم لتعكس التوقعات و الشامل 

 التقييم ويكشف الكتاب أيضا كيف عززت منتجات ومنهجيات .وُترشدهااإلنمائية وتستجيب لها 
على تقييم عملياته وفهم نتائجه بشكل أفضل. ويختتم الكتاب برؤى عن الصندوق  قدرة تدريجيا
في التقييم المستقل  تواصل مهمةبما في ذلك كيف يمكن أن المتوقعة في المستقبل، يات دالتح
على حياة الناس.  اإلنمائيةمبادرات التقبلية وتعزيز أثر لصندوق التطور لمواجهة التحديات المسا

المعلومات واالتصاالت من أجل تقييم التنمية" إلى المؤتمر  نولوجيا"تكوعنوانه ويستند الكتاب الثاني 
. وباإلضافة إلى ذلك، يستكشف مكتب 2017الدولي الذي نظمه مكتب التقييم المستقل في عام 

والدروس المستفادة ستخدام أدوات مبتكرة لضمان وصول نتائج التقييمات التقييم المستقل إمكانية ا
 ؛والرسائل الصوتية الرقمية(إلى المستفيدين )على سبيل المثال الراديو  هامن

 ؛أنغوالفي تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ُخص صت األموال لتحرير وترجمة ونشر تقرير  (2)
النهوض بالتقييم "بشأن  ت التي تتخذ من روما مقرا لهاوكاالال مجتمع ممارسات أمانة المساهمة في (3)

 تشغيلها.ودعم  التقييم من أجل األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية" -

 األهداف االسقراقيني  لمكقب القييي  المسقيل  -ثالثا 
أهدافه  المستقلمكتب التقييم يوائم ، 2013 /كانون األولفي ديسمبر التنفيذي كما اتفق عليه مع المجلس -12

أكثر تماسكا بين األهداف  ارتباطضمان  من أجل ،االستراتيجية مع فترات تجديد موارد الصندوق
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ن للفترة التاليا نااالستراتيجي نالهدفا حاقتر االستراتيجية لمكتب التقييم المستقل واألولويات المؤسسية. وقد 
وتم اعتمادهما من قبل المجلس في ديسمبر/كانون الصندوق( التجديد العاشر لموارد فترة ) 2016-2018
 :2015األول 

: إدرار أدل  من خالل قيييمات مسقيل  ألدا  الصةدوق وةقائنه لقعزيز 1  الهدف االسقراقين (1)
 المسا ل ؛

: قشنيع القعل  اليائ  ضعلى القييي  وقعزيز ثياي  الةقائج لزيادة الفعالي  2الهدف االسقراقين   (2)
 اإلةمائي .

تعزيز المساءلة  :للتقييم المستقل الهدف الشامل المحددويسمح هذان الهدفان لمكتب التقييم المستقل بتحقيق    -13
. وسيحتفظ مكتب التقييم المستقل بهذين اء العمليات التي يدعمها الصندوقوالنهوض بالتعلم لتحسين أد

 .2019الهدفين حتى نهاية عام 

2019ا  برةامج ضعمل ضع -رابعا 

في المستقل يضطلع بها مكتب التقييم سيقدم هذا القسم لمحة عامة عن أنشطة التقييم الرئيسية التي  -14
مؤسسي الحاجة إلى إجراء تقييم  وهيئاته الرئاسية. وقد أبرزت المشاورات مع إدارة الصندوق 2019 عام
اإلنتاجية من أجل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة نمو البتكار و لالصندوق الذي يقدمه دعم لل

 في دور الصندوق فيعلى االبتكار التقني وسوف ينظر المؤسسي هذا التقييم  ولن يقتصروالمستدامة. 
االجتماعية والبيئية  القيود (2) ؛تعزيز القدرة الداخلية على تحديد االبتكارات التي تستجيب لإلنتاجية (1)

؛ التعلم من هذه االبتكارات (4؛ )المشروعات فيدمج واختبار االبتكارات  (3؛ )ا سكان الريفالتي يواجهه
كما سيتناول التقييم دور الصندوق في دعم جهود موسع ومستدام.  أثرالنجاحات لتحقيق  توسيع نطاق (5)

نطاق تغطيتها الجغرافية  ، وتوسيعلفقراءالمناصرة لطاق النماذج اإلنمائية الريفية الناجحة نالبلدان لتوسيع 
 .والوصول إلى أعداد أكبر من الناس

بين الصندوق  اتثر الشراكأتقييم نتائج و  االستراتيجيات والبرامج القطرية في اتويتمثل الهدف من تقييم -15
للصندوق في  القطرية ةتيجيتوفير اللبنات األساسية إلعداد االستراو  ،والحكومات على الحد من الفقر الريفي

، سوف يستكمل المكتب 2019 عام كل بلد عقب إكمال تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية. وفي
 ؛المكسيك وسري النكافي  2018 عام التي بدأت فياالستراتيجيات والبرامج القطرية تقييمات التقييم المستقل 

بدء خمسة تقييمات جديدة تقييم المستقل مكتب ال يعتزموبناء على مشاورات شاملة مع إدارة الصندوق، 
 في السلفادور ومدغشقر ونيبال وسيراليون والسودان. الستراتيجيات والبرامج القطريةل

في النيجر وسيبدأ تقييما إضافيا  2018وسينتهي مكتب التقييم المستقل في العام القادم من تقييم األثر لعام  -16
مجموعة التقييمات التي اضطلعت المستقل في مكتب التقييم  بهاولم ُتدرج التقييمات التي اضطلع  5لألثر.

بها إدارة الصندوق في فترتي التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق. وتتمثل األهداف الرئيسية لمكتب 

                                                      
 .2019سيتم اختيار موضوع لتقييم االستثمار في النص األول من عام  5
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التقييم المستقل من إجراء تقييمات األثر في اختبار المنهجيات والعمليات المبتكرة لتقييم عمليات الصندوق 
 صرامة أكبر والمساهمة في الحوار الجاري بشأن تقييمات األثر.ب

 الدروس توحيد األدلة التقييمية القائمة، وتعمل علىإلى حد كبير إلى تقارير التوليفات التقييمية وتستند  -17
 سياسات الصندوق واستراتيجياته وعملياته. وضع وتنفيذيمكن االسترشاد بها في  التيوالممارسات الجيدة 

واحد في عام تقرير إلى  ثالثة تقاريرتقليل عدد تقارير التوليفات التقييمية من المستقل رح مكتب التقييم يقتو 
سوف و . االستعراض المسبقوثيقة  منرد االمو  مظروف، استنادا إلى األساس المنطقي الوارد في قسم 2019

ويعد تقريرا توليفيا جديدا بشأن االبتكارات التقنية  2018لعام ي توليفالتقرير اليكمل مكتب التقييم المستقل 
االستراتيجيات والبرامج  اتتقييم. وتوفر ومساهماته فيها لتنمية الريفية المجتمعيةإزاء ابشأن ُنهج الصندوق 

 الموضوع. هذا قاعدة أدلة كافية بشأنالمختارة وتقييمات المشروعات وتقييمات األثر القطرية 

جراء تقارير إنجاز المشروعات جميع من ثبتالتبمكتب التقييم المستقل  سيقوم، لحاليةاواتباعا للممارسة  -18 ، وا 
في:  تتمثل أهداف تقييمات أداء المشروعاتو  .لمشروعات مختارة داء المشروعاتألتقييمات   ثمانية

والمستقبلية في توليد نتائج وتوصيات لتصميم وتنفيذ العمليات الجارية  (2تقييم نتائج المشروعات؛ ) (1)
تحديد القضايا ذات األهمية المؤسسية أو التشغيلية أو االستراتيجية التي تستحق المزيد من  (3البلد؛ )
االستراتيجيات  اتتقييموتعمل هذه التقييمات أيضا بمثابة مدخالت حرجة للتقييمات المؤسسية و التقييم. 

 يات الصندوق.والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمل والبرامج القطرية

لمكتب التقييم المستقل إجراء تغطية واسعة لعمليات  تقييمات أداء المشروعاتويتيح العدد المقترح من  -19
الصندوق في جميع األقاليم، مما يساعد على تعزيز إطار المساءلة األوسع نطاقا في الصندوق. ويعد هذا 

 مشروعاتالدول األعضاء النامية من خالل  ألن معظم موارد التنمية في الصندوق توجه إلى اأساسياألمر 
 ية.تثمار وبرامج اس

من التقرير السنوي عن نتائج وأثر  2019 نسخةبإعداد التقييم المستقل  مكتبقوم يسياسة التقييم، سوعمال ب -20
. وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيشمل تقرير التقييم الرئيسي في الصندوقوهو عمليات الصندوق، 

وبناء على مداوالت المجلس التنفيذي تعلم رئيسي. ر تحليال مفصال وفصال مخصصا بشأن موضوع التقري
خالل دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، يقترح مكتب التقييم المستقل موضوع "أهمية تدخالت مشروعات 

 وتقع. 2019ام الصندوق" بوصفه موضوع التعلم في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لع
 روعاتألداء المش بالغة األهميةباعتبارها  2018العديد من الجوانب التي تم إبرازها في التقرير السنوي لعام 

تحت تقييم معيار التقييم الرئيسي هذا.  - اتونوعية تصميم المشروع القطريسياق لمثل الفهم الشامل ل -
والتقييمات الذاتية  مكتب التقييم المستقل أعلى فصل بين تقييمات األهميةمعيار  يبينباإلضافة إلى ذلك، و 

هذه الدراسة أيًضا في  ستساهم، مسألة األهميةالعوامل الرئيسية التي تدفع  تحليللذلك، من خالل و لإلدارة. 
 ي.التقييم الذات نظامالتقييم المستقل و نظام زيادة التنسيق بين 

، بهدف بناء يةقدرات التقييمالبلدانا متلقية مختارة في أنشطة تنمية أيضا سيدعم مكتب التقييم المستقل و  -21
المشاركة المكتب واصل ي. كما سالقدرة المؤسسية على تقييم السياسات والبرامج العامة للحد من الفقر الريفي

موظفي ، بهدف بناء القدرات بين تقييمات األثرالتقييم والنتائج بشأن بشأن في مبادرة مراكز التعلم 
 وغيرهم من الموظفين داخل البلد. اتالمشروع
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وستواصل مكاتب التقييم . ين في رومايألخر ك تركيز متزايد على تعزيز الشراكات مع الوكالتين اوسيكون هنا -22
 -النهوض بالتقييم الممارسة المعني بالتعاون في مجتمع  التابعة للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

أكاديمية هيئات ، الذي يشمل منظمات دولية و ألمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفيةالتقييم من أجل ا
يهدف مجتمع الممارسة هذا إلى تبادل المعارف و والقطاع الخاص وحكومات ومنظمات غير حكومية. 

الريفية. والبرامج التي تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية  مشروعاتوالخبرات التي تعزز تقييمات ال
ألمم لألغذية والزراعة اومكتب التقييم التابع لمنظمة المستقل لى ذلك، سيتبادل مكتب التقييم وباإلضافة إ

وينظمان حلقة عمل مائدة مستديرة وطنية مشتركة في سياق تقييم  ،المتحدة البيانات والمعلومات
 االستراتيجيات والبرامج القطرية في السلفادور.

على الجمهور الرئيسي بصورة مفصلة وتعميمها نشر النتائج والدروس ييم المستقل التقوسيضمن مكتب  -23
التقييمات المؤسسية والتقرير السنوي عن جميع وسيعرض المكتب  وفي الوقت المحدد لها. ،لتوائم احتياجاته

والوثائق األخرى  االستراتيجيات والبرامج القطرية من تقييمات مختارةوتقييمات  أثر عمليات الصندوقنتائج و 
على لجنة التقييم والمجلس التنفيذي. كما سيعرض المكتب تقييمات األثر وتقارير التوليفات التقييمية على 

ذا ُطلب   المجلس. علىلجنة التقييم، وا 

بإعداد تعليقات مكتوبة على برامج الفرص المستقل وفقا للممارسات المتبعة، سيقوم مكتب التقييم و  -24
يتم عرضها على التي و  الستراتيجيات والبرامج القطريةل تقييماتقطرية الجديدة التي سبقتها ستراتيجية الالا

 علىقدم مكتب التقييم المستقل تعليقات مكتوبة تماشيا مع سياسة التقييم، سيُ و المجلس التنفيذي للنظر فيها. 
وأخيرا، ييمات المؤسسية الرئيسية. التقفي إعدادها بالتي اسُترشد الجديدة المؤسسية ستراتيجيات الالسياسات وا

 .2019لمهمة التقييم في الصندوق في عام  قرانم استعراضا خارجيا لألالتقييفي مجال فريق التعاون سُيكمل 

وترد القائمة المقترحة  .2019أنشطة التقييم المزمعة لمكتب التقييم المستقل في عام  2ويلخص الجدول   -25
الخطة ترد و  ،الثالث الملحقمن  1في الجدول  2019ألنشطة التقييم الخاصة بمكتب التقييم المستقل لعام 

يتيسر اختيار التقييمات المستقلة وتحديد و . الملحقمن ذلك  2في الجدول  2021-2020اإلشارية للفترة 
 عندفي تعزيز الشفافية  اأساسي الذي يعدالسادس(،  لحقالمأولوياتها عن طريق استخدام إطار االنتقائية )

 الشعب.وضع برنامج عمل 
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 2الجدول 
 2019ضعا  ي   المسقيل أةشط  القييي  المزمع  لمكقب القييي  

األهداف  
 المخرجات  نتائج اإلدارة المكتبية   االستراتيجية

الهدف االسقراقين  
: إدرار أدل  من 1

خالل قيييمات 
أدا  بشأن مسقيل  

الصةدوق وةقائنه 
  لقعزيز المسا ل 

تحسين  :1نتيجة اإلدارة المكتبية 
السياسات والعمليات المؤسسية من 

  خالل تقييمات مستقلة

دعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب بشأن  قييي  مؤسس 
 الحيازات الصغيرة الشاملة والمستدامة

 ضعشر ضعن ةقائج وأثر ضعمليات الصةدوق السابع القيرير السةو 

تقرير رئيس الصندوق عن ، و تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقعلى  قعلييات
، وبرامج فرص استراتيجية قطرية وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

مختارة، وسياسات واستراتيجيات مؤسسية، بما في ذلك تعليقات على 
 الصندوق الجديدة.استراتيجيات وسياسات 

: تعزيز 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
االستراتيجيات القطرية/برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية من خالل تقييمات 
 قطرية

 نيبالو  مدغشقرو  السلفادورفي  يييمات االسقراقينيات والبرامج اليطري ق
 السودانو  سيراليونو 

: معالجة 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
المسائل النظامية والفجوات المعرفية في 

 الصندوق 

 2018: االنتهاء من تقرير التوليفات التقييمية لعام قيارير القوليفات القيييمي 
عداد بشأن االبتكارات التقنية و   إزاءتقرير توليفي جديد عن ُنهج الصندوق ا 
 هماته فيهاومسا التنمية الريفية المجتمعية

: تحسين 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
العمليات التي يدعمها الصندوق من 
 خالل التقييمات المستقلة للمشروعات

 دا  المشروضعاتألقيييمات  8 

 منها ثبتالمتاحة في السنة تم الت نميع قيارير إةناز المشروضعات 

الهدف االسقراقين  
: قشنيع القعل  2

اليائ  ضعلى القييي  
وقعزيز ثياي  
الةقائج لزيادة 

 الفعالي  اإلةمائي .

: تنفيذ دليل 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
التقييم وتجربة طرائق ومنتجات تقييم 

 جديدة

 تقييم جديد أ، وبدقييي  أثر مشروعاستكمل 

 قيييمات األثرحول  ةوخارجي ةداخلي اتالمساهمة في نقاش 

وزيادة  تعزيز : 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
التوعية والمعرفة بالدروس القائمة على 

 التقييمات وجودة المنتجات

في سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  مواوع قعل  واحد  
 2019لعام 

حلقات عمل قطرية للتعلم بشأن النتائج الرئيسية لتقييمات االستراتيجيات والبرامج   
األساسية إلعداد برامج فرص استراتيجية قطرية جديدة؛ القطرية لتوفير اللبنات 

 ،وأحداث تعلم في الصندوق من تقييمات أخرى )مثال التقييمات المؤسسية
والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق(  ،التقييمية التوليفاتتقارير و 
 الدروس والممارسات الجيدة قاسملت

فريق األمم المتحدة المعني ، و التقييمفريق التعاون في مجال مع شراكات 
 مقرا لها روما تتخذ من، والوكاالت التي بالتقييم

: تنمية القدرات 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 في البلدان الشريكة التقييمية

من خالل ندوات وحلقات عمل عن منهجية وعمليات  تنمية القدرات التقييمية
( تقييمات منتظمة )مثل تقييمات االستراتيجيات والبرامج 1التقييم في سياق: )

مبادرة مراكز التعلم بشأن ( 2القطرية، وتقييمات أداء المشروعات الجارية(؛ )
التقييم ( تقييمات حسب الطلب في بلدان ال يجري فيها مكتب 3)؛ التقييم والنتائج

 المستقل تقييمات
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األهداف  
 المخرجات  نتائج اإلدارة المكتبية   االستراتيجية

الهديان 
 2و 1االسقراقينيان

: ضمان كفاءة 8نتيجة اإلدارة المكتبية 
التقييم المستقل والتواصل مع  مهمة

 *الهيئات الرئاسية

إعداد برنامج عمل وميزانية مكتب التقييم المستقل؛ والمشاركة في جميع دورات 
لجنة التقييم، والمجلس التنفيذي، ومجلس المحافظين، فضال عن اجتماعات 

لجنة مثل مختارة للجنة مراجعة الحسابات؛ والمشاركة في المنصات الداخلية 
العمليات، وفرق اإلدارة في استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات، ولجنة إدارة 

 أحداث تعلم مختارةالصندوق، وفرق إدارة البرامج القطرية، و 

 وتتعلق بالهدفين االستراتيجيين. 8هناك عدد من المخرجات التي تسهم في نتيجة اإلدارة المكتبية *

2019مظروف الموارد لعا   -خامسا 

الموارد من الموظفين –ألف 

شامل لقوة السنوي الستراتيجي االتخطيط التستند متطلبات مكتب التقييم المستقل من الموظفين إلى عملية    -26
في الوقت  ةكون في وضع يسمح له بتنفيذ جميع األنشطة المقرر يينبغي أن  المكتبالتي أكدت أن  العمل

 المناسب بمستواها الحالي من الموظفين )انظر الملحق الرابع(.

متطلباتميزانية -با  

وتعرض الميزانية المقترحة حسب نوع النشاط،  ت ميزانية مكتب التقييم المستقل.يبين هذا القسم متطلبا   -27
، 2018كال من الميزانية المعتمدة لعام  ويشمل كل جدول من الجداول .والهدف االستراتيجي، وفئة اإلنفاق

ميزانية مكتب على أيضا  6لتيسير المقارنة بين السنتين. ويحتوي الجدول  2019والميزانية المقترحة لعام 
، والتي تحدد توزيع الميزانية لألنشطة المتصلة بالقضايا المراعية للمنظور الجنساني التقييم المستقل

 الجنسانية.

 2019كما جرى في الماضي، ستكون المعايير المستخدمة في إعداد الميزانية المقترحة لعام   االيقرااات.  -28
: وهي كما يلي. عداد الميزانية اإلدارية للصندوقهي نفس المعايير التي استخدمتها إدارة الصندوق إل

، 2019لعام موظفي الخدمات العامة و الموظفين الفنيين من غير المتوقع حدوث زيادة في مرتبات  (1)
الدوالر اليورو و سعر الصرف بين حسب المعدلة  2018وبالتالي استخدمت نفس التكاليف المعيارية لعام 

 قدرهلدوالر األمريكي ل سعر صرف( 3حد ممكن؛ ) أقصىإلى  ب التضخماعياستسيتم  (2)؛ األمريكي
 6يورو. 0.897=  دوالر أمريكي 1

حسب  2019لعام المقترحة مكتب التقييم المستقل  ميزانية 3يعرض الجدول  الميزاةي  حسب ةوع الةشاط.   -29
 ةالداخلي ونفس األعمال التحضيريةنفس الصرامة المنهجية المستقل التقييم مكتب سيطبق و نوع النشاط. 

لعدد لحفاظ على اامكتب اليقترح و . 2018دون زيادة تكلفة التقييمات الفردية مقارنة بعام  يةالتقييم هلمنتجات
ثالثة تقارير التوليفات التقييمية من وتقليل عدد تقييمات ثمانية  عند من تقييمات أداء المشروعاتاإلجمالي 

من وقت الموظفين الستعراض  ما يكفيضمان تخصيص  من أجل 2019في عام إلى تقرير واحد  تقارير

                                                      

 .2019وسيجري تنقيحه عند توافر سعر الصرف المحسوب لعام  2018هذا هو نفس سعر الصرف المستخدم في عام  6
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 واالتصال والنشرالمعرفة  أنشطة تعكس الزيادة في تكاليفو التقييم في الصندوق.  لمهمةالخارجي  قراناأل
الحاجة إلى توسيع نطاق جهود االتصال للوصول إلى المكاتب القطرية واإلقليمية في بيئة المركزية وتعزيز 

 إدارة المعرفة من خالل منتجات اتصال جديدة.
 3الجدول    

 *الةشاط ةوع حسب 2019الميزاةي  الميقرح  لعا  

 نشاطنوع ال 

الميزانية   
لعام  المعتمدة
2018 

)بالدوالرات  
 األمريكية(

العدد المطلق  
في عام 

2018 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2018 

الميزانية   
المقترحة لعام 

2019 
)بالدوالرات  

 األمريكية(

العدد المطلق  
في عام 

2019 

مستوى  
الجهد في 

عام 
2019 

    قكاليف غير الموظفين
   

عمليات  التقرير السنوي عن نتائج وأثر
 1 1 000 80 1 1 000 80 الصندوق

 1 2 000 430 1 2 000 430 التقييمات المؤسسية

 5.2 7 000 000 1 5.2 7 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 1 1 000 55 2 2 000 110 التوليفات التقييميةتقارير   

 8 8 000 320 8 8 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

عمليات التثبت من تقارير إنجاز   
 30 30 000 30 30 30 000 30 المشروعات

 1 2 000 200 1 2 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر  قاسمت 
  000 260   000 200 اتالتقييمات، وأنشطة الشراك

 

تكاليف تنمية القدرات التقييمية،  
  والتدريب، وغير ذلك من تكاليف

135 390 

  

135 390   

   390 505 2 منموع قكاليف غير الموظفين  
2 510 390   

 قكاليف الموظفين
3 307 259   

3 381 614   

 المنموع
5 812 649   

5 892 004   

   000 200   000 100 الخارجيرقرا استعراضاأل

   004 092 6   649 912 5 2019الميزانيةاإلجماليةلعام

 لخامس.من الملحق ا 2يرد توضيح أكثر تفصيال للتوزيع في الجدول ملحوظة: 

يوما إلجراء تقييم  130و، يشخص )موظف( إلجراء تقييم مؤسسيوما ل 140تم تخصيص التاريخية،  التراكمية واألرقاماستنادا إلى التجربة * 
 ةعملييوما ل 11ويوما لتقييم أداء المشروع،  50ويوما لتقييم األثر،  80ولتوليفات التقييمية، ا لتقريريوما  40والستراتيجية وبرنامج قطري، 

 النشاط على النحو الوارد. نوع هذه األرقام لتقدير مستوى الجهد حسب استخدمتتقارير إنجاز المشروعات. و التثبت من 

 

على طلب للموافقة على تخصيص تكاليف تحت البند قدرها  2019وتشتمل الميزانية المقترحة لعام  -30
 .2019الخارجي لمهمة التقييم في الصندوق في عام  قراندوالر أمريكي الستعراض األ 200 000
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. نفاقموزعة حسب فئة اإل لغير الموظفينالميزانية المقترحة  4يعرض الجدول  .قةفااإل   الميزاةي  حسب يئ -31
وهي  - عمل التقييم دعملاالستشارات تعاب في المائة أل 55صصت نسبة خُ ، من ميزانية غير الموظفينو 

. وفيما يتعلق بالخبراء االستشاريين، يواصل 2018في عام غير الموظفين تكاليف لالمخصصة  نفس النسبة
ميع عبر ج ينوالتنوع اإلقليمي المناسبالتوازن بين الجنسين  مكتب التقييم المستقل جهوده الرامية إلى ضمان

المقرر إجراء تقييم  اإلقليمعطى األفضلية لتوظيف الخبراء االستشاريين من نفس البلد أو تُ و أنواع التقييمات. 
قطرية الزيارات والوتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  ،فيه، وخاصة لتقييمات أداء المشروعات

عداد و  ،التقييمات المؤسسية في سياقالمضطلع بها  وباإلضافة إلى ذلك،  .التوليفات التقييمية تقاريرا 
تقييمات االستراتيجيات والبرامج ث التعلم القطرية المرتبطة باسيستوعب مكتب التقييم المستقل تكاليف أحد

وتدريب  اتالتقييم المخصصة لنشر، تعكس الزيادة في الميزانية ضمن فئات اإلنفاق األخرى. وأخيراالقطرية 
دارة المعرفة للتقييمات في  ارتفاعألخرى الموظفين والتكاليف ا مستوى الجهود المبذولة في مجالي االتصال وا 

 .29كما هو موضح في الفقرة  المستقبل،

 4الجدول 
 قةفاحسب يئ  اإل  2019الميزاةي  الميقرح  لعا    

 قنفافئة اإل   

الميزانية المعتمدة   
 2018لعام 

الميزانية المقترحة لعام   
2019 

   غيرالموظفي تكاليف

 سفر الموظفين  
460 000 460 000 

 أتعاب الخبراء االستشاريين  
1 400 000 1 400 000 

 الخبراء االستشاريين وعالواتسفر   
380 000 380 000 

 أحداث التعلم القطرية حول تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 
45 000 0 

 وتدريب الموظفين وتكاليف أخرى ،نشر التقييمات  
220 390 270 390 

 390 505 2 منموع قكاليف غير الموظفين  
2 510 390 

  قكاليف الموظفين
3 307 259 3 381 614 

 المنموع
5 812 649 5 892 004 

 الخارن  قراناسقعراض األ
100 000 

 

200 000 

 649 912 5 2019 الميزاةي  اإلنمالي  لعا 
6 092 004 

 

 كان. وكما دون تغييرالسفر العالوات و سفر الموظفين وأتعاب الخبراء االستشاريين ونفقات  وستبقى تكاليف -32
لتطوير لبالغ األهمية صغير لتدريب الموظفين، وهو أمر  مبلغالحال في الماضي، من المقترح تخصيص 

النفقات غير  الستيعاب" هامش"على تكاليف الموظفين  مجموعمل الزيادة في تالمهني المستمر. وتش
والتغيرات غير المتوقعة في التكاليف مثل التحركات المتوقعة مثل إجازة األمومة واإلجازة المرضية المطولة، 
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نظرا ألن مكتب التقييم المستقل ال يستفيد من الهامش مر مطلوب األ ذاوه غير المواتية في سعر الصرف.
 مكتب.اللطبيعة المستقلة لميزانية في ضوء االذي يخصصه الصندوق لهذه النفقات 

ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة  اتخصصم 5يبين الجدول  الميزاةي  حسب الهدف االسقراقين .   -33
تكاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين مقابل الهدفين االستراتيجيين لمكتب  بما في ذلك، 2019لعام 

من موارد االستشارات  كبيرانظرا إلى أن جزءا  1لهدف االستراتيجي ويخصص أكبر مبلغ ل التقييم المستقل.
لتقييمات المؤسسية، ا بما في ذلكلمكتب التقييم المستقل مخصصة ألنشطة تسهم في تحقيق هذا الهدف )

األنشطة  الكثير من ويسهمتراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات(. وتقييمات االس
ز التعلم يتعز  عن طريق 2هذا الهدف أيضا في تحقيق الهدف االستراتيجي  نحو تحقيقالمضطلع بها 

وعلى سبيل المثال، توفر حلقات العمل القطرية في نهاية  المستند إلى التقييم وثقافة النتائج المؤسسية.
صة فريدة لتبادل فر  - 1المدرجة في ميزانية الهدف االستراتيجي  -تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 ،والموظفين التشغيليين في الصندوق ،الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع صناع السياسات والقرارات
 وأصحاب المصلحة اآلخرين.

 5الجدول    
 حسب الهدف االسقراقين  2019القخصيص الميقرح لميزاةي  

 الهدف االستراتيجي 
  2019لعام  المقترحة الميزانية  2018لعام  المعتمدة الميزانية

 % المبلغ )بالدوالرات األمريكية(  % المبلغ )بالدوالرات األمريكية( 

: إدرار أدلة من خالل تقييمات 1الهدف االسقراقين 
 68 383 016 4 69 596 031 4 أداء الصندوق ونتائجه لتعزيز المساءلةبشأن مستقلة 

على : تشجيع التعلم القائم 2الهدف االسقراقين  
 26 318 521 1 25 348 462 1 ة اإلنمائيةلياعالتقييم وتعزيز ثقافة النتائج لزيادة الف

 6 303 354 6 705 318 2و 1الهديان االسقراقينيان    

 100 004 892 5 100 649 812 5 المنموع

 000 100 لمكقب القييي  المسقيل قراناسقعراض األ
 

200 000  

  649 912 5 إنمال  الميزاةي 
6 092 004  

 تم تقريب النسب المئوية.مالحظة: * 

 إلعداد لتي يتبعها مكتب التقييم المستقليترتب على المنهجية ا الميزاةي  المراضعي  للمساواة بين النةسين.  -34
نسبة تكاليف الموظفين وغير الموظفين المخصصة لتحليل  تحديدالميزانية المراعية للمساواة بين الجنسين 

أن مكتب التقييم المستقل لديه  وتجدر اإلشارة إلىالقضايا الجنسانية في تقييمات المكتب واإلبالغ عنها. 
معيار مخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يطبق في جميع التقارير السنوية عن نتائج وأثر 

تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقييمات أداء المشروعات، وعمليات التثبت عمليات الصندوق، و 
 اتوتقييمات األثر. وأوليت عناية أيضا للقضايا الجنسانية في التقييم ،من تقارير إنجاز المشروعات

عن أولية كثيرة  وأخيرا، تم تجميع بيانات التوليفات التقييمية.تقارير و  ،األخرى، مثل التقييمات المؤسسية
في المائة  7.2أن  6ويبين الجدول  والنساء المستفيدات في سياق تقييمات األثر. امرأه ااألسر التي ترأسه

 مخصصة بشكل مباشر لدراسة القضايا الجنسانية. 2019من إجمالي ميزانية المكتب المقترحة لعام 
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 6الجدول    
 المراضعي  للمساواة بين النةسين 2019ميزاةي  مكقب القييي  المسقيل لعا   

 نشاطنوع ال 
الميزانية المقترحة   

 2019لعام 

مكون المساواة بين  
 )نسبة مئوية( الجنسين 

بالدوالرات  
 األمريكية

    قكاليف غير الموظفين 

 000 8 10 000 80 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 000 43 10 000 430 التقييمات المؤسسية

 000 100 10 000 000 1 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية 

 750 2 5 000 55 التوليفات التقييميةتقارير   

 050 22 7 000 320 تقييمات أداء المشروعات 

 500 1 5 000 30 عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات  

 000 30 15 000 200 تقييمات األثر  

المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة  قاسمت 
 400 10 4 000 260 اتالشراك

تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من  
 770 6 5 390 135 تكاليف

 470 224 8.9 390 510 2 منموع قكاليف غير الموظفين  

    قكاليف الموظفين

 056 33 20 683 165 الجنسينجهة االتصال المعنية بالمساواة بين  

 555 10 10 552 105 جهة اتصال بديلة معنية بالمساواة بين الجنسين 

 796 160 5 931 215 3  موظفي التقييم جميع 

 407 204 6 614 381 3 قكاليف الموظفينالفرضع  لمنموع ال 

 877 428 7.2 004 892 5 المنموع

 لمكقب القييي  المسقيل الميزاةي  الميقرح  -سادسا

دوالر  200 000ويشمل ، مليون دوالر أمريكي 6.09 ما قيمته 2019الميزانية المقترحة لعام إجمالي بلغ ي  -35
 .الستعراض األقران لمكتب التقييم المستقل 2019أمريكي للجزء من إجمالي التكاليف المخصص في عام 

مليون دوالر  5.89، يكون إجمالي الميزانية قدره الخطتحت  هذا المخصصالتكاليف  بندوفي حالة استبعاد 
مليون  5.81والبالغة  2018في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام  1.37زيادة قدرها أمريكي، وهو ما يمثل 

 .دوالر أمريكي

ح في المائة من برنامج القروض والمن 0.3تمثل  2019ميزانية المقترحة لمكتب التقييم المستقل لعام الو  -36
في المائة  0.9 نية مكتب التقييم المستقل البالغميزامن سقف وأقل بكثير  7،المتوقع للصندوق في العام القادم
                                                      

 . 2019مليار دوالر أمريكي في شكل قروض ومنح جديدة في عام  1.76من المتوقع أن يلتزم الصندوق بمبلغ   7
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لمحة عامة عن ميزانية مكتب  الخامسمن الملحق  1الجدول  ويقدم. 8المجلس التنفيذي قبل من والمعتمد
 .2012بما في ذلك االتجاهات التاريخية منذ عام  ،التقييم المستقل المقترحة

 

                                                      

 .2008هذا القرار اتخذه المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول   8
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 (2019 ق  قمديده حقى ضعا ) 2018-2016إطار قيا  ةقائج مكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق للفقرة 

 الرئيسيةمؤشرات األداء  نتائج اإلدارة المكتبية   األهداف االستراتيجية 
 خط األساس

 2011لعام 
 المستوى المستهدف

 وسائل التحقق )لكل سنة(

: إدرار 1  الهدف االسقراقين
أدل  من خالل قيييمات مسقيل  

أدا  الصةدوق وةقائنه بشأن 
 لقعزيز المسا ل 

تحسين السياسات  : 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والعمليات المؤسسية من خالل تقييمات مستقلة 

معدل العمل بالقوصيات الصادرة ضعن القيييمات المؤسسي ،  -1
البرامج اليطري ، والقوليفات االسقراقينيات و وقيييمات 
 ، وقيييمات أدا  المشروضعاتالقيييمي 

 %90 ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق عن 
وضع تنفيذ توصيات 
التقييم وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

 المستقل

: تعزيز االستراتيجيات 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
القطرية/برامج الفرص االستراتيجية القطرية من 

 خالل تقييمات قطرية 

: معالجة المسائل 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 النظامية والفجوات المعرفية في الصندوق 

التي تحسين العمليات  : 4نتيجة اإلدارة المكتبية 
يدعمها الصندوق من خالل التقييمات المستقلة 

 للمشروعات

: قشنيع 2الهدف االسقراقين  
القعل  اليائ  ضعلى القييي  

وقعزيز ثياي  الةقائج والمعري  
 لزيادة الفعالي  اإلةمائي .

: قةفيذ دليل القييي  5ةقين  اإلدارة المكقبي  
 وقنرب  طرائق ومةقنات قييي  نديدة

تقييمات مكتب التقييم  2 ال ينطبق تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة -2
 المستقل

 ال ينطبق التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3
3  

 )في كامل الفترة(
 تقييمات األثر

: قعزيز وزيادة القوضعي  6ةقين  اإلدارة المكقبي  
والمعري  بالدرو  اليائم  ضعلى القيييمات ونودة 

 المةقنات

لجميع التقييمات الموزعة من خالل  عدد منتجات النشر -4
  نترنتأدوات التواصل االجتماعي واإل

 70 ال ينطبق

 

ية التي ينظمها مكتب التقييم قطر التعلم ال حداثعدد أ -5
 باالشتراك مع الحكوماتالمستقل 

4 5 

الداخلية والخارجية التي ينظمها مكتب  أحداث المعرفةعدد  -6
 لالتقييم المستق

5 5 

 000 55 ال ينطبق  مكتب التقييم المستقل تقارير صفحاتمشاهدات عدد  -7

  500 2 ال ينطبقعدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب  -8
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 التقييم المستقل

 : قةمي  اليدرات7ةقين  اإلدارة المكقبي  
 القيييمي  ي  البلدان الشريك 

 يةقدرات التقييمال/حلقات العمل الخاصة بتنمية ندواتعدد ال -9
 البلدان الشريكة فيالتي نظمت 

1 1 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم  حداثعدد األ  -10
  يةقدرات التقييمالالمستقل حول التقييم الذاتي وتنمية 

 

 3 ال ينطبق

 2و 1الهديان االسقراقينيان 
 مهم امان كفا ة  : 8ةقين  اإلدارة المكقبي  

 القييي  المسقيل والقواصل مع الهيئات الرئاسي 

% من برنامج  0.9>   لميزانيةا سقف -11
 القروض والمنح في الصندوق

% من برنامج  0.9>  
 القروض والمنح في الصندوق

 0.46:1 ال ينطبق العامة اتالفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمنسبة موظفي   -12 

 %97 ال ينطبق في نهاية العام معدل تنفيذ الميزانية  -13

  %95 ال ينطبق معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية  -14
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 إبالغ مكقب القييي  المسقيل ضعن اإلةنازات 
 1الجدول  
 (2018 حقى مةقصف يوةيو/حزيران الثاة من يةاير/كاةون اإلبالغ ضعن األةشط  المزمع  لمكقب القييي  المسقيل )  

 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 التقييمات المؤسسية -1

 2018اكتمل في مايو/أيار  الهيكلية المالية للصندوق
وعلى المجلس  2018لعرضه على لجنة التقييم في يونيو/حزيران  2018في أبريل/نيسان  النهائي استكمل التقريرأنجز. 

 .2018التنفيذي في سبتمبر/أيلول 

 2019منتصف في سوف يكتمل  انخراط الصندوق في تنمية سالسل القيمة المناصرة للفقراء
بين مايو/أيار القطرية . وستجرى البعثات 2018آذار وقشت في دورة لجنة التقييم في مارس/ون استكملت وثيقة النهججار. 

 .2018وسبتمبر/أيلول 

تقييمات االستراتيجيات والبرامج   -2
 القطرية

 2018اكتمل في مايو/أيار  أنغوال 
. 2018مايو/أيار  22. وعقدت حلقة عمل وطنية داخل البلد في لواندا في 2018في أبريل/نيسان  استكمل التقرير. أنجز
 عند نقطة اإلنجاز. التوقيع على مسودة االتفاقوتم 

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  بوركينا فاسو 
. ومن المقرر عقد حلقة عمل في أكتوبر/تشرين 2018البعثة الرئيسية في مايو/أيار  وأجريت. استكملت وثيقة النهججار. 
 .2018األول 

 2018اكتمل في فبراير/شباط  كمبوديا  
. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في مارس/آذار 2018عقدت حلقة عمل وطنية في يناير/كانون الثاني أنجز. 
 نقطة اإلنجاز الموقع عليه. إلى جانب االتفاق عند 2018

 2018اكتمل في فبراير/شباط  الكاميرون 
لعرضه على  2018النهائي في فبراير/شباط  استكمل التقرير. و 2018حلقة عمل وطنية في فبراير/سباط عقدت أنجز. 

 إلى جانب االتفاق عند نقطة اإلنجاز الموقع عليه. 2018لجنة التقييم في يونيو/حزيران 
 .2018عرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في مارس/آذار أنجز.  2018 عام اكتمل في مطلع جورجيا  

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  كينيا 
في منتصف نوفمبر/تشرين وطنية . ومن المقرر عقد حلقة عمل 2018البعثة الرئيسية في يونيو/حزيران  أجريتجار. 
 .2018الثاني 

 2019 نيسان/أبريلموعد اإلنجاز  المكسيك 
. ومن المقرر 2018نوفمبر/تشرين الثاني  –. وهناك أنشطة رئيسية مقررة للفترة أغسطس/آب استكملت وثيقة النهججار. 

 .2019تنظيم حلقة عمل وطنية في مطلع 

 2018اكتمل في فبراير/شباط  بيرو
. وعرض التقرير النهائي على لجنة التقييم في 2018فبراير/شباط عقدت حلقة عمل مائدة مستديرة وطنية في أنجز. 

 .2018يونيو/حزيران 
 .2019مارس/آذار في وطنية . ومن المقرر عقد حلقة عمل 2018البعثة الرئيسية في يونيو/حزيران  أجريتجار.  2019 نيسان/أبريلموعد اإلنجاز  سري النكا

 .2018. ومن المقرر عقد حلقة عمل وطنية في أكتوبر/تشرين األول 2018أجريت البعثة الرئيسية في أبريل/نيسان جار.  2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  تونس  
لتثبت من تقارير إنجاز ا –3

 المشروعات
 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2018ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز  التثبت من كل تقارير إنجاز المشروعات المتاحة خالل العام 

 جميع تقييمات أداء المشروعات إما أنجزت أو جارية حسب الجدول المزمع. 2019بحلول ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز  تقييمات ألداء المشروعات ثمانية تقييمات أداء المشروعات  - 4
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 تقييمات األثر  - 5

برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب  -كينيا
 الحيازات الصغيرة

  .2018جار. مسودة التقرير قيد اإلعداد وسيتم االنتهاء منها في يوليو/تموز  2018في يوليو/تموز موعد اإلنجاز   

 مشروع دعم األمن الغذائي -تقييم جديد لألثر: النيجر 
 ماراديفي منطقة  والتنمية

 كما هو مزمع. 2018سيبدأ في يوليو/تموز  2019 حزيرانيو/نيو  فيموعد اإلنجاز 

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية - 6

عن نتائج وأثر عمليات  عشر السادس السنوي ريرالتق 
  الصندوق

 2018في يوليو/تموز موعد اإلنجاز   
. وستُناقش لجنة التقييم والمجلس 2018حزيران يونيو/جار. سيتم إرسال مسودة التقرير إلى اإلدارة للتعليق عليها في 

موضوع التعلم بشأن استراتيجيات االستهداف للوصول إلى  ك، بما في ذل2018التنفيذي التقرير النهائي في سبتمبر/أيلول 
 .2018أكتوبر/تشرين األول  26فقراء الريف. ومن المقرر تنظيم حدث تعلم في 

المستند مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل 
-2019وخطته اإلشارية للفترة  2018إلى النتائج لعام 

عداد برنامج 2020 المستند مكتب التقييم المستقل عمل ، وا 
وخطته اإلشارية للفترة  2019إلى النتائج وميزانيته لعام 

2020-2021 

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 
االستعراض المسبق سابات والمجلس التنفيذي مراجعة الحلجنة التقييم و  ستستعرض لجنةو مزمع. يجري االضطالع به كما ه  

 في سبتمبر/أيلول.لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل وميزانيته 

على تقرير رئيس الصندوق المستقل تعليقات مكتب التقييم 
 بشأن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 2018سبتمبر/أيلول موعد اإلنجاز 
 المستقل عليه، التقييم مكتبتعليقات و  ،صيات التقييم وتدابير اإلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ تو  مناقشة ستتم

 .2018سبتمبر/أيلول في التنفيذي لجنة التقييم والمجلس  في دورتي
اإلنمائية تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية   

 للصندوق
 2018سبتمبر/أيلول موعد اإلنجاز 

التقرير السنوي عن المستقل عليه، جنبا إلى جنب مع  التقييم مكتبوتعليقات  ،تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق سيعرض
 .2018في دورتي لجنة التقييم والمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  نتائج وأثر عمليات الصندوق

استراتيجيات الصندوق على  مكتب التقييم المستقلتعليقات 
الهيئات والمسائل المؤسسية التي تقدمها اإلدارة في اجتماعات 

 الرئاسية
 . جار 2018 ديسمبر/كانون األولموعد اإلنجاز 

 ،والمجلس التنفيذي ،دورات لجنة التقييم المشاركة في جميع  
واجتماعات مختارة للجنة مراجعة  ،ومجلس المحافظين

إلى  2018القطرية لعام  التنفيذي وزيارة المجلس ،الحسابات
 معتكف المجلس التنفيذيو ، إثيوبيا

 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول 

 التقييم لجنةدورة  (2( دورة مجلس المحافظين في فبراير/شباط؛ )1تشتمل مشاركة مكتب التقييم المستقل حتى اآلن على: )
؛ أبريل/نيسانفي  لجنة مراجعة الحساباتاجتماع  (4؛ )نيسان/أبريلفي  المجلس التنفيذيدورة  (3؛ )في مارس/آذار

 18إلى  12الزيارة القطرية السنوية للمجلس التنفيذي إلى إثيوبيا من  (6نيسان؛ )/أبريلفي  معتكف المجلس التنفيذي (5)
 مايو/أيار.

تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص   
تقييمات البرامج االستراتيجية القطرية عند توفر 

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلةالقطرية/
 2018ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية تعليقات مكتب التقييم المستقل على  نوقشت يجري االضطالع به كما هو مزمع.
لموزامبيق إلى جانب تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية لموزامبيق في دورة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان. وسُتعرض 

 المزيد من التعليقات على المجلس في دورتيه في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول.

دارة ال - 7  معرفةأنشطة االتصاالت وا 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية توليفات تقييمية عن  
 وتنمية المناطق الساحلية

 .2018التقرير النهائي قيد اإلعداد وسيتم االنتهاء منه في يوليو/تموز  .جار 2018 يوليو/تموزموعد اإلنجاز 

 .2018التقرير النهائي قيد اإلعداد وسيتم االنتهاء منه في نوفمبر/تشرين الثاني  .جار 2018ديسمبر/كانون األول موعد اإلنجاز  الخدمات المالية لفقراء الريف توليفة تقييمية عن
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 . والتقرير قيد اإلعداد.نهجالوثيقة  استكملت  .جار 2018موعد اإلنجاز ديسمبر/كانون األول  االبتكارات التقنيةتوليفة تقييمية عن 

، والموقع نظرات الثاقبةالبارزة، وال تقارير التقييم، والمالمح
 وما إلى ذلك، المستقل الشبكي لمكتب التقييم

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
مالمح قام مكتب التقييم المستقل بنشر وتعميم ما أربعة تقارير تقييمية، وستة من اليجري االضطالع به كما هو مزمع.   

، وخمس نظرات ثاقبة، وثالثة من المواجيز، وثمانية بيانات صحفية، وثالث قصص على اإلنترنت واثنين من البارزة
  شريط فيديو على جمهور داخلي وخارجي. 13الكتيبات وتسعة رسومات بيانية ونشرة إخبارية واحدة و

االستراتيجيات تقييمات  تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن 
، والمشاركة في أحداث تعلم في الصندوقو والبرامج القطرية، 

 أحداث التعلم
 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

( كمبوديا في 1حلقات عمل مائدة مستديرة وطنية خاصة بتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية في كل من: )عقدت 
( أنغوال في مايو/أيار. وتبذل جهود 4( بيرو في فبراير/شباط )3( الكاميرون في فبراير/شباط؛ )2يناير/كانون الثاني؛ )

 خاصة لدعوة ممثلين عن المستفيدين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى كل حلقة عمل. 
لمناطق الريفية: ُنهج التقييم للتغلب دولي بشأن عدم المساواة في االمؤتمر الوفي مقر الصندوق، نظم مكتب التقييم المستقل 

 (. www.ifad.org/web/events/rural-inequalities)انظر  2018مايو/أيار  3-2التفاوتات في  على
 وشارك مكتب التقييم المستقل أيضا في أحداث داخلية مختلفة.

المشاركة في منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم   
 المعرفة من خاللها قاسماجتماعات مجموعات التقييم وتو 

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

لتنمية ة لالوكالة الفرنسياالتحاد األوروبي و مؤتمر  (1شارك مكتب التقييم المستقل في: ) يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
 لرابطةحلقة عمل  (2؛ )2018كانون الثاني /يناير 15بشأن فهم أوجه عدم المساواة العالمية والمحلية في باريس في 

هج االبتكارية لتقييم التنمية: عرضا عن النُ المستقل ، قدم فيها مكتب التقييم /شباطفبراير 21لكسمبرغ للتقييم واإلشراف في 
؛ (www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40212512)انظر  المعلومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا 

احتفال  (4؛ )الستثمارلاألوروبي  المصرففي  شعبة تقييم العملياتإلى  ُقدمالتقييم في الصندوق  مهمةعرض عن  (3)
آذار، حيث مارس/ 8النرويج باليوم الدولي للمرأة الذي عقد في نيويورك في منظمة االبتكار في و تحدة للمرأة هيئة األمم الم

مؤخرا بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )انظر  أنجزالذي  يتوليف التقييمالعرضا عن المستقل قدم مكتب التقييم 
www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048)مع رؤساء فريق التعاون في مجال التقييم اجتماع  (5) ؛

 .2018 /نيسانأبريل 18المؤسسات المالية الدولية في واشنطن العاصمة في في تقييم اللجان 
حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه 

السياسات واالستراتيجيات المؤسسية،  لمناقشةالسياسات 
وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة مختارة من 

 ؛المستقل المشروعات التي قيَّمها مكتب التقييم
، ودورات تعلم ؟؟؟ لجنة إدارة العملياتحضور اجتماعات 

الجودة، واجتماعات فريق إدارة الصندوق، واجتماعات ضمان 
 مختارة لفرق إدارة البرامج القطرية

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

يجري االضطالع به كما هو مزمع. توفر هذه المنتديات لمكتب التقييم المستقل فرصا لتقاسم الدروس المستفادة من التقييم   
مكتب مدير شارك و وق وموظفيه من أجل تعزيز تصميم السياسات، واالستراتيجيات، والعمليات الجديدة. مع إدارة الصند
مكتب التقييم المستقل في عدد من اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات ونائب المدير وعدد من موظفي التقييم المستقل 

، بدأ المكتب في تقديم وثيقة من صفحة واحدة 2017يونيو/حزيران  1وفي الرصد والتقييم. ذات الصلة ب وتوجيه السياسات
. وشارك المكتب أيضا في لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتتحتوي على تعليقات المكتب قبل اجتماعات 

في اجتماعات لجنة ئبه مكتب وناالمدير اجتماعات تقييم الحوافظ التي نظمتها الشعب اإلقليمية في الصندوق. وأخيرا شارك 
 إدارة العمليات وفي اجتماعات فرق إدارة الصندوق.

https://www.ifad.org/web/events/rural-inequalities
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40212512
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048
https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40213048
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 الشراكات  - 8

فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني  
 بالتقييم

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.  
المتعددة األطراف في التنمية لمصارف التعاون في مجال التقييم التابع في اجتماع الربيع لفريق شارك مكتب التقييم المستقل 

سيشارك مكتب و  التنمية اآلسيوي في مانيال. مصرف، والذي استضافه 2018 /حزيرانيونيو 1إلى  /أيارمايو 30الفترة من 
 .في النصف الثاني من العام يم المقرر عقدهالتعاون في مجال التقيالتقييم المستقل في اجتماع الخريف لفريق 
 /أيارمايو 11إلى  7من  2018فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم لعام لتقييم الكما شارك مكتب التقييم المستقل في أسبوع 

المراجعة: كيف يمكننا ضمان أن  القوائميتجاوز فيما ضمان الجودة  (1تتعلق بما يلي: ) موضوعاتساهم في و ، 2018
معايير األمس أو حكمة اليوم )في  مقابل: تقييم التدخالت السابقة واإلدراك الالحقالتقييم  (2) ؛تستند التقارير إلى األدلة؟

من نظريات  على أفضل وجهاالستفادة  (3، وما إلى ذلك(؛ )والمسائل الجنسانيةضوء المعرفة الجديدة بشأن تغير المناخ، 
 (.www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40273553 انظرالتغيير في التقييمات )

كمستعرض أقران خارجي في تقييمات تقوم بها  ةالمساهم 
 منظمات دولية أخرى حسب الطلب

 2018ول ديسمبر/ كانون األ –يناير/كانون الثاني  
 استكملت ثالثة استعراضات للنظراء لمشروعات مرفق البيئة العالمية. يجري االضطالع به

 

تنفيذ البيان المشترك بين المجموعة االستشارية للبحوث  
 ،والصندوق ،ومنظمة األغذية والزراعة ،الزراعية الدولية

 وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم
 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

لكاميرون وعقدت حلقة المتعلق بتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ليجري االضطالع به كما هو مزمع. اكتمل التعاون   
األغذية مكتب التقييم المستقل ومنظمة  ويستكشفشباط. /رمشتركة في فبراي قطرية نهائية وطنيةمائدة مستديرة عمل 

 .لمكسيكتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ل التعاون بشأنسبل والزراعة 
 اتلتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز تقييم ةالممارس مجتمعمن خالل التعاون  التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت  وتواصل

 ة.المشروعات والبرامج التي تركز على الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفي
، إلى جانب التفاعالت التي تتخذ من روما مقرا لهاالوكاالت إدارات التقييم في يجري عقد تفاعالت منتظمة بين رؤساء و 

لتبادل اآلراء والخبرات والمعرفة بشأن مسائل التقييم، وتحديد فرص  اغير الرسمية بين موظفي مكاتب التقييم التابعة له
 التعاون المشترك.

 المنهجية - 9

 يجري االضطالع به كما هو مزمع.   2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني   التدريب

بشأن تقييم األثر،  ةوالخارجي ةالداخلي اتالمساهمة في النقاش
 أهداف التنمية المستدامةوالتوليفة التقييمية، بما في ذلك 

 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

 أوجه عدم المساواة فهم بشأن لتنميةالفرنسية لوكالة نظمه االتحاد األوروبي والشارك مكتب التقييم المستقل في مؤتمر 
 ة.العالمية والمحلي

أيضا في حلقة عمل تستكشف كيف تغير التكنولوجيا التقييم في جميع أنحاء العالم،  مكتب التقييم المستقل شاركو 
 .للتقييم واإلشرافواستضافت حلقة العمل رابطة لكسمبرغ 

المساواة في المناطق الريفية: ُنهج التقييم للتغلب وأخيرا، نظم مكتب التقييم المستقل حدثا دوليا في مقر الصندوق بشأن عدم 
 .2018مايو/أيار  3-2التفاوتات في  على

 2019في موعد اإلنجاز  بشأن المواءمة  اتفاق جديد وضع  
( ةالقطري والتقييماتتقييمات المشروعات الخاصة ب عاريفتالمعايير و الالجزء األول من االتفاق الجديد )حول  . ُعرضجار
وسيغطي . 2017 /نيسانفي دورة المجلس التنفيذي في أبريل للعلمو  2017 /آذارلجنة التقييم في دورتها في مارس على

الجزء الثاني النظم والعمليات المتعلقة بالتقييمات الذاتية والتقييمات المستقلة وسيجرى تناوله بعد استعراض األقران الخارجي 

https://www.ifad.org/web/ioe/event/asset/40273553
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 الوضع الراهن وضع التنفيذ المزمع أنشطة التقييم نوع العمل

 لمهمة التقييم في الصندوق.

 يةقدرات التقييمالتنمية  - 10

التقييم  اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمالفي تنمية  نخراطاال 
 المنتظمة 

 - 2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

وعمليات  اتل منهجيو تنظيم حلقات عمل في بلدان شريكة ح
 التقييم )عند الطلب(

 .مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم والنتائججار. يجري االنخراط مع  2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  

قدرات التنفيذ بيان النوايا مع حكومة الصين بشأن تنمية   
 في البلد يةالتقييم

 .هو مزمعيجري االضطالع به كما  2018ديسمبر/ كانون األول  –يناير/كانون الثاني  
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 2الجدول   
 (2018 مةقصف يوةيو/حزيراناإلبالغ ضعن مؤشرات األدا  الرئيسي  لمكقب القييي  المسقيل )من يةاير/كاةون الثاة  إلى  

 2018يونيو/حزيران منتصف  15حتى  اإلنجازات مؤشرات األداء الرئيسية نتائج اإلدارة المكتبية األهداف االستراتيجية

المستوى 
المستهدف 

(2018)  

  وسائل التحقق

  : 1الهدف االسقراقين  
 إنرا من خالل إدرار أدل  

  ألدا  مسقيل اتقيييم
قعزيز وةقائج الصةدوق ل

 المسا ل 

عمليات السياسات و تحسين ال: 1نتيجة اإلدارة المكتبية 
 من خالل تقييمات مستقلةمؤسسية ال

العمل بالتوصيات الصادرة عن التقييمات المؤسسية، وتقييمات معدل  -1 
 االستراتيجيات والبرامج القطرية، والتوليفات التقييمية، وتقييمات أداء المشروعات

 90% ال ينطبق

تقرير رئيس الصندوق 
عن وضع تنفيذ 
توصيات التقييم 
وتدابير اإلدارة، 

برنامج عمل وثيقة و 
وميزانية مكتب التقييم 

 المستقل 

ستراتيجيات تعزيز اال: 2نتيجة اإلدارة المكتبية 
من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية /قطريةال

 ةتقييمات قطري

النظامية  المسائلمعالجة : 3نتيجة اإلدارة المكتبية 
 والثغرات المعرفية في الصندوق

حسين العمليات التي يدعمها : ت4اإلدارة المكتبية نتيجة 
 الصندوق من خالل التقييمات المستقلة للمشروعات

 :2الهدف االسقراقين  
القعل  اليائ  ضعلى قشنيع 

القييي  وقعزيز ثياي  
الةقائج من أنل يعالي  

 إةمائي  أيال

تنفيذ دليل التقييم وتجربة طرائق : 5نتيجة اإلدارة المكتبية 
 ومنتجات تقييم جديدة

 تطبيق مجموعة من الطرائق والتصميمات الجديدة   -2
مكتب  اتتقييم   2 2

 التقييم المستقل

 4 2 التقييمات المصحوبة بتحليل كمي -3

 تقييمات األثر  
وتقييمات 

االستراتيجيات 
 والبرامج القطرية

والمعرفة  التوعيةوزيادة  تعزيز: 6نتيجة اإلدارة المكتبية 
 وجودة المنتجات  اتبالدروس القائمة على التقييم

عدد منتجات النشر لجميع التقييمات الموزعة من خالل أدوات التواصل  -4
 االجتماعي واإلنترنت

54 70 

سجالت مكتب التقييم 
 المستقل

باالشتراك مع نظمها مكتب التقييم المستقل يالتي القطرية عدد أحداث التعلم  -5
 الحكومات 

4 5 

 3 1 المستقلنظمها مكتب التقييم يالتي  معرفة الداخلية والخارجيةعدد أحداث ال -6

*39 251 عدد مشاهدات صفحات تقارير مكتب التقييم المستقل -7  000 50  

2 200 عدد األشخاص الذين يتلقون النشرات اإلخبارية لمكتب التقييم المستقل   -8  500 2   

تنمية القدرات التقييمية في : 7نتيجة اإلدارة المكتبية 
 البلدان الشريكة

عدد الندوات/حلقات العمل الخاصة بتنمية القدرات التقييمية التي نظمت في  - 9
 البلدان الشريكة

0 1 
سجالت مكتب التقييم 

 المستقل
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المستقل حول التقييم عدد األحداث التي شارك فيها موظفو مكتب التقييم  - 10
 الذاتي وتنمية القدرات التقييمية

2 3 

 

2+1الهدفا االستراتيجيا   
التقييم  مهمةضمان كفاءة : 8نتيجة اإلدارة المكتبية 

 مع الهيئات الرئاسية والتواصلالمستقل 

% من  0.9>   0.3% من برنامج القروض والمنح في الصندوق سقف الميزانية -11
برنامج القروض 

والمنح في 
سجالت مكتب التقييم  الصندوق

 المستقل
 0.46:1 0.46:1  نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة الخدمات العامة -12

%82.5  معدل تنفيذ الميزانية في نهاية العام -13  98%  

%60  معدل تنفيذ أنشطة التقييم الرئيسية -14  98%   

مقابل مؤشرات األداء الرئيسية المتفق  2018 /حزيرانمنتصف يونيو حتىمكتب العامة على إنجازات  لمحةقدم مصفوفة اإلبالغ التالية ، تُ 2018-2016استنادا إلى إطار قياس نتائج مكتب التقييم المستقل للفترة مالحظة: * 
 عليها مع المجلس التنفيذي.
 .موقع الصندوق الجديد على اإلنترنت ُأطلق( عندما /شباطفبراير 1، والتي تلي التاريخ )2018 /حزيراننيوإلى منتصف يو  /شباط* يشمل الفترة من فبراير
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 2021-2020والخط  اإلشاري  للفقرة  2019أةشط  القييي  الميقرح  لمكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق لعا    

 1الجدول  
  حسب ةوع الةشاط 2019برةامج العمل الميقرح لمكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق لعا    

 

 قاريخ البد   2019األةشط  الميقرح  لعا  
قاريخ االةقها   

 المقوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 ةوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

 التقييمات المؤسسية -1
دعم الصندوق لالبتكار ونمو اإلنتاجية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الشاملة 

 والمستدامة
 X     2020 نيسان/أبريل  2019 مارس/آذار 

تقييمات االستراتيجيات   -2
 والبرامج القطرية

 X     2020نيسان /أبريل   2019نيسان /أبريل   السلفادور
 X     2020نيسان /أبريل   2019نيسان /أبريل   مدغشقر

 نيبال  
 2019 يناير/كانون الثاني 

 ديسمبر/كانون األول
2019 

   X  

 سيراليون
 2019 يناير/كانون الثاني

 ديسمبر/كانون األول
2019 

   X  

 السودان
 2019 يناير/كانون الثاني

 ديسمبر/كانون األول
2019 

   X  

التثبت من عمليات  -3
 تقارير إنجاز المشروعات

 2019يناير/كانون الثاني   التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام 
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

 التوليفات التقييمية   -4
 الريفية المجتمعيةُنهج الصندوق ومساهمته في التنمية 

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
   X  

تقييمات أداء   -5
 المشروعات

 تقييمات ألداء المشروعات ثمانية 
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

  X X  

 X     2020يونيو/حزيران  2019يوليو/تموز   تقييم جديد لألثر )يحدد المشروع فيما بعد(  تقييمات األثر  -  6
        نهاء تقييم األثر للنيجرإ 

االنخراط مع الهيئات  -7
 الرئاسية

لعام وميزانيته المستند إلى النتائج مكتب التقييم المستقل استعراض تنفيذ برنامج عمل  
عداد برنامج 2021-2020اإلشارية للفترة  تهوخط 2019 مكتب التقييم عمل ، وا 
-2021اإلشارية للفترة  تهوخط 2020لعام وميزانيته المستند إلى النتائج المستقل 
2022  

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
  X X  
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 قاريخ البد   2019األةشط  الميقرح  لعا  
قاريخ االةقها   

 المقوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 ةوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

   X   2019 أيلول/سبتمبر  2019يناير/كانون الثاني   عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  عشر السابع التقرير السنوي  
على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات المستقل تعليقات مكتب التقييم  

 التقييم وتدابير اإلدارة
   X   2019سبتمبر/أيلول   2019يناير/كانون الثاني  

   X   2019سبتمبر/أيلول   2019يناير/كانون الثاني   تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
 سياسات واستراتيجيات إدارة الصندوق تعليقات مكتب التقييم المستقل على

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

ومجلس المحافظين،  ،والمجلس التنفيذي ،لجنة التقييمدورات المشاركة في  
واجتماعات مختارة للجنة مراجعة الحسابات، والزيارة القطرية للمجلس التنفيذي في 

 2019عام 
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

عند توفر  ،تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية  
 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
 X X X  

أنشطة االتصاالت  -8
دارة المعرفة  وا 

، والموقع الشبكي لمكتب التقييم النظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، و تقارير التقييم،  
 ل، وما إلى ذلكالمستق

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

أحداث و تنظيم حلقات عمل تعلم قطرية عن تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية،  
 تعلم في الصندوق 

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

منتديات خارجية مختارة مثل أحداث التعلم المعرفة من خالل  قاسموتالمشاركة   
 اجتماعات مجموعات التقييمو 

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش  
القطرية، ومجموعة السياسات واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية 

 نةوحضور اجتماعات لج المستقل، مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم
 .إدارة الصندوقق يإدارة العمليات، وفر 

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

 الشراكات - 9

 األمم المتحدة المعني بالتقييم فريق التعاون في مجال التقييم، وفريقالشراكات مع  
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

منظمات التقوم بها الرئيسية التي تقييمات الالمساهمة كمستعرض أقران خارجي في  
 حسب الطلب المتعددة األطراف والثنائية

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

ومنظمة األغذية  الستشارية للبحوث الزراعية الدوليةللجماعة ا تنفيذ البيان المشترك
 والزراعة والصندوق وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال التقييم

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  
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 قاريخ البد   2019األةشط  الميقرح  لعا  
قاريخ االةقها   

 المقوقع

 *التاريخ المتوقع للتنفيذ 

 ةوع العمل

يناير/كانون 
 -الثاني 

مارس/آذار 
2019 

 -أبريل/نيسان 
يونيو/حزيران 

2019 

 -يوليو/تموز 
سبتمبر/أيلول 

2019 

 -أكتوبر/تشرين األول 
ديسمبر/كانون األول 

2019 2020 

بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية تنفيذ 
لتعزيز التعاون في  وبرنامج األغذية العالميوالصندوق، والزراعة لألمم المتحدة، 

 مجال التقييم
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

 المنهجية -10
 خارجي حول تقييمات األثرالداخلي و النقاش الالمساهمة في  

 2019يناير/كانون الثاني  
ديسمبر/كانون األول  

2019 
X X X X  

تنمية القدرات  -11
 التقييمية

 التقييم المنتظمة اتفي سياق عملي يةقدرات التقييمال نميةفي ت االنخراط
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

 تنظيم حلقات عمل في البلدان الشريكة حول منهجية وعمليات التقييم )عند الطلب(
 2019يناير/كانون الثاني  

ديسمبر/كانون األول  
2019 

X X X X  

 X X X   2019أيلول /سبتمبر  2018 حزيران/يونيو  استعراض األقران الخارجي لمكتب التقييم المستقل نشاط لمرة واحدة

 فقط من أجل مخرج محدد متوقع. الفصلي في مكان تاريخ التنفيذ  Xيتم وضع عالمة حوظة: مل
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 2الجدول   
 *حسب ةوع الةشاط 2021-2020الخط  اإلشاري  لمكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق للفقرة   

 السنة  2021-2020الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل

 التقييمات المؤسسية - 1
 2020 تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخمساهمة الصندوق في 

متابعة تجربة  أوع مكاتب التقييم في برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة في التعاون القطري بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها؛ التقييم المشترك م
 ة المشروع عند نقطة الدخولدجهود الصندوق لضمان جو  أوالالمركزية في الصندوق؛ 

2021 

 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية - 2

 2020 بوروندي

 2020  إكوادور

 2020 النيجر

 2020 باكستان

 2020 أوزبكستان
 2021 كوت ديفوار

 2021 مالوي
 2021 فييت نام

 2021 )تحدد فيما بعد( والكاريبيإقليم أمريكا الالتينية 
 2021 )تحدد فيما بعد(إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 2021-2020 التثبت من جميع تقارير إنجاز المشروعات المتاحة هذا العام  التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتعمليات  -3

 2021-2020 ألداء المشروعات  اتقييم 20-16 تقييمات أداء المشروعات - 4

 2021-2020 لألثر في السنة )يحدد المشروع فيما بعد(واحد تقييم  تقييمات األثر -  5

 االنخراط مع الهيئات الرئاسية -6

 2021-2020 عشر عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  والتاسععشر  الثامنالتقرير السنوي    

 ؛2022-2021اإلشارية للفترة  والخطة 2020لعام والميزانية استعراض تنفيذ برنامج العمل المستند إلى النتائج  
عداد برنامج العمل المستند إلى النتائج و    2023-2022اإلشارية للفترة  والخطة 2021لعام  والميزانيةا 

2020-2021 

 2021-2020 على تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة المستقل تعليقات مكتب التقييم 

 2021-2020 تعليقات مكتب التقييم المستقل على تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

ضها على لجنة التقييم للنظر تعليقات مكتب التقييم المستقل على مجموعة مختارة من سياسات واستراتيجيات وعمليات الصندوق التشغيلية التي أعدتها إدارة الصندوق لعر   
 فيها

2020-2021 

 2021-2020 الزيارة القطرية السنوية للمجلس، و المجلس التنفيذي ومجلس المحافظيني دورات ، وفجميع دورات لجنة التقييمالمشاركة في   

 2021-2020 تعليقات مكتب التقييم المستقل على برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند توفر تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية ذات الصلة   

دارة المعرفة -7  أنشطة االتصاالت وا 
 2021-2020 مستقل، وما إلى ذلك، والموقع الشبكي لمكتب التقييم النظرات الثاقبةوالمالمح البارزة، والتقارير التقييم،  

 2020 ُنهج تنمية المشروعات الريفيةعن توليفة تقييمية 

 2021 األمن الغذائي أوالمساهمة في زيادة دخول األسر واألصول؛ توليفة تقييمية عن 
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 السنة  2021-2020الخطة اإلشارية للفترة   نوع العمل
واالستراتيجيات المؤسسية، وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومجموعة حضور كل اجتماعات لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات التي تناقش السياسات 

 ق إدارة الصندوق، واجتماعات مختارة لفرق إدارة البرامج القطريةيإدارة العمليات، وفر  نةوحضور اجتماعات لج المستقل، مختارة من المشروعات التي قيمها مكتب التقييم
2020-2021 

 الشراكات -8

 2021-2020 فريق التعاون في مجال التقييم، وفريق األمم المتحدة المعني بالتقييمع الشراكات م 

وبرنامج األغذية العالمي لتعزيز التعاون في مجال والصندوق، بيان مشترك بين الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
 التقييم

2020-2021 

 2021-2020 حسب الطلبالمتعددة األطراف والثنائية منظمات التقوم بها الرئيسية التي تقييمات الالمساهمة كمستعرض أقران خارجي في 

 2021-2020 المساهمة في نقاش داخلي وخارجي حول تقييمات األثر   المنهجية -9

 2021-2020 يةالتقييمات بتنمية القدر  تتعلقتنفيذ أنشطة في البلدان الشريكة   تنمية القدرات التقييمية -10

في  2021و 2020بها في عامي  االضطالعواألعداد الفعلية لألنشطة المقرر  األولويات ؛ وستؤكد أو تحددتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية، وتقارير التوليفات التقييمية مؤقتةو التقييمات المؤسسية،  وعددإن مواضيع *
.2019عام 
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2019لعا  مكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق  وموظف

 1 الجدول
 2019مسقويات موظف  مكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق لعا   

 2016مستوى  2015مستوى  2014مستوى  2013مستوى  2012مستوى 

 )المقترح( 2019  
 المجموع الخدمات العامة وموظف نو ن الفنيو الموظف 2018 2017مستوى 

19.5 18.5 18.5 19 19 20 20 14 6 20 
 

 2الجدول 
 يئ  الموارد البشري 

 )المقترح( 2019  2018 2017 2016 الفئة

     نون الفةيوالموظف

 1 1 1 1 مدير

 1 1 1 1 نائب مدير  

 3 3 3 3 ر موظفي التقييميكب 

 7 7 7 6 تقييمو الموظف 

 2 2 1 1 تقييمالمحلل بحوث   

 - - 1 1 موظف معرفة واتصال في مجال التقييم  

 14 14 14 13 ينفةيموظفين الالفرضع  للمنموع ال

     الخدمات العام  وموظف

 1 1 1 1 مساعد إداري  

 1 1 1 1 مساعد مدير  
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 1 1 1 1 مساعد نائب مدير  

 3 3 3 3 تقييم ومساعد  

 6 6 6 6 العام  اتموظف  الخدمالفرضع  لمنموع ال

 20 20 20 19 المنموع الكل 
 

 3الجدول 
 مسقويات موظف  الخدمات العام  ي  مكقب القييي  المسقيل ي  الصةدوق

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

 )مقترح(
8.5 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 
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2019الميزاةي  الميقرح  لمكقب القييي  المسقيل لعا  

 1الجدول  
 2019الميزاةي  الميقرح  لمكقب القييي  المسقيل لعا    

 )بالدوالرات األمريكية(

 
 2016ميزاةي   2015ميزاةي   2014ميزاةي   2013ميزاةي  

 2019الميزانية المقترحة لعام   

 2017ميزاةي  

 
 

 ( 1) 2018ميزاةي  

(2) 
/ االنخفاض الزيادة الحقيقية

 الحقيقي

(3) 
 الزيادة/االنخفاض في السعر

(4) 
الميزانية اإلجمالية لعام 

2019* 

 390 510 2 000 60 (000 55) 390 505 2 861 490 2 520 541 2 892 455 2 992 395 2 711 346 2 تكاليف غير الموظفين 

 3 381 614 355 74 - 259 307 3 056 235 3 899 127 3 041 614 3 690 586 3 268 667 3 تكاليف الموظفين

 5 892 004 134 355 (000 55) 649 812 5 917 725 5 419 669 5 933 069 6 682 982 5 979 013 6 المنموع

 *(4(=)1(+)2(+)3) 
 

 من إنمال  القكاليف( 2019اسقعراض األقران لمكقب القييي  المسقيل )نز  ضعا  

 2019اإلنمالي  لعا   الميزاةي 

200 000 

6 092 004 
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 2الجدول   
 ييما يقعلق بقكاليف غير الموظفين 2019قوزيع الميزاةي  الميقرح  لمكقب القييي  المسقيل لعا    

 )بالدوالرات األمريكية(

 بالدوالرات األمريكية(( ب تكاليف الوحدة المعيارية أ للعملالعدد النسبي كنسبة مئوية  العدد المطلق نوع العمل
التكاليف المقترحة لغير الموظفين لعام 

 )بالدوالرات األمريكية( 2019

 000 80 150 000-80 000 1 1 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 التقييمات المؤسسية
  مساهمة الصندوق في تنمية سالسل القيمة المتعلقة بالزراعة

 المناصرة للفقراء

 الهيكلية المالية للصندوق 

2  1 
 

 0.8 

 0.2 

التي يتعين تقييمها:  المسائلمتباينة على أساس نطاق وطبيعة  تكاليف
000 250-000 450 

430 000 

 5.2 7 تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية
حجم الحافظة، وحجم البلد، وتكاليف السفر، متباينة على أساس  تكاليف

 2000 000-180 000: وتوافر األدلة
1 000 000 

 التوليفات التقييمية
  1 ومساهماته فيها المجتمعيةُنهج الصندوق إزاء التنمية الريفية 

 

1 

 

000 40-000 65 55 000 

 000 320 40-000-30 000 8 8 تقييمات أداء المشروعات

 000 30 - 30حوالي  30حوالي  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات

 000 200 - 1 2 تقييمات األثر

 000 260 - - - تقاسم المعرفة، واالتصال، ونشر التقييمات، وأنشطة الشراكات  

 390 135 - - - تكاليف تنمية القدرات التقييمية، والتدريب، وغير ذلك من تكاليف 

 390 510 2    المجموع

 .2019التقييم في عام  من العمل حسب نشاطويمثل هذا الرقم النسبة المئوية  .يستغرق إنجاز بعض التقييمات سنتينأ 
تشمل تكاليف الوحدة المعيارية أيضا تكاليف سفر الموظفين عند الضرورة. ب
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 إطار االةقيائي  لمكقب القييي  المسقيل
 1الجدول  
 المسقيلمعايير اخقيار وقحديد أولويات القيييمات الميرر إدرانها ي  برةامج ضعمل مكقب القييي    

تقييمات االستراتيجيات والبرامج   التقييمات المؤسسية 
 القطرية

 تقييمات األثر   تقييمات أداء المشروعات  التوليفات التقييمية تقارير 

تسهم  األولوي  االسقراقيني . -1 
التقييمات المؤسسية في تحديد األولويات 
االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد 

 موارده

يسهم الموضوع المختار المسا ل .  -2 
في تعزيز المساءلة المؤسسية في 

 الصندوق

تسهم التقييمات ينوة المعري .  -3 
المؤسسية في سد فجوة معرفية حرجة 

 في الصندوق

ُيسترشد بنتائج حسن القوقيت.  -4 
المناسب  التقييمات المؤسسية في الوقت

 الستراتيجياتاو  إلعداد السياسات
 المؤسسيةالعمليات و 

يعمل التقييم المخاطر المؤسسي .  -5 
المخاطر  تقليلعلى المساعدة في 

 حدالمؤسسية الحرجة إلى أدنى 

الربط ببرامج الفرص  -1 
. ُيسترشد االسقراقيني  اليطري 

 بالنتائج في إعداد االستراتيجيات
/ برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 القطرية في الصندوق

 :القغطي  -2 

التغطية اإلقليمية والقطرية  أ() 
لتقييمات االستراتيجيات والبرامج 

 القطرية

حجم الحافظة من حيث إجمالي  )ب( 
 االستثمارات وعدد العمليات

تصنيف إطار القدرة على تحمل  )ج( 
 الديون )أحمر، أصفر، أخضر(

شروط اإلقراض )شروط  )د( 
أو  مختلطة،ة للغاية، أو ير ييست

 عادية(

 

توافر األدلة األدل  القيييمي .  -1 
التقييمية الكافية من مكتب التقييم 

المستقل ووظائف التقييم في المنظمات 
 اإلنمائية األخرى

تقارير تسهم ينوة المعري .  -2 
التوليفات التقييمية في سد فجوة معرفية 

 حرجة في الصندوق

 تسهماألولوي  االسقراقيني .  -3 
تحديد األولويات التوليفات التقييمية في 

االستراتيجية للصندوق والتزامات تجديد 
 موارده

ُيسترشد بنتائج حسن القوقيت.  -4 
التوليفات التقييمية في الوقت المناسب 

السياسات واالستراتيجيات إلعداد 
 والعمليات المؤسسية

تعمل التوليفات اللبةات األساسي .  -5 
التقييمية كمدخل لمنتجات مكتب التقييم 

 ستقل األخرىالم

سوف قيارير إةناز المشروضعات.   قواير -1 
 أداء المشروعات عند توافر ُيضطلع بتقييمات

 تقارير إنجاز المشروعات فقط 

سيتم اختيار تقييمات القغطي  النغرايي .  -2 
أداء المشروعات لضمان التوازن اإلقليمي 
 لبرنامج التقييم في مكتب التقييم المستقل

سوف تعطى األولوية  األساسي .اللبةات  -3 
لتقييمات أداء المشروعات التي توفر مدخال 
لتقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية أو 

 تقارير التوليفاتالتقييمات المؤسسية أو 

ال توفر تقارير إنجاز المعري .  ينوات -4 
المشروعات تحليال كافيا ألداء المشروعات 

 ونتائجها

تقارير    تتسق تقييماتالضعد  االقساق.  -5 
 إنجاز المشروعات مع النص السردي 

يشمل المشروع ُنهجا الُةهج المبقكرة.  -6 
 مبتكرة تستحق التحليل بشكل أعمق والتوثيق

لن تجري إدارة  ضعد  ونود ازدواني . -1 
 لصندوق تقييمات أثر لنفس العمليةا

. هناك حاجة إلى قيييمات األثر  القعل  من  -2
أدلة على ما يمكن أن يكون قابال للتنفيذ في 

 سياق معين

سوف تعطى األولوية اللبةات األساسي .  -3 
لتقييمات أداء المشروعات التي توفر مدخال 

القطرية أو  لتقييمات االستراتيجيات والبرامج
 التقييمات المؤسسية أو التوليفات التجميعية

 يتم االنتهاء منسوف قاريخ اإلةناز.  -4 
تقييمات األثر في غضون ثالث سنوات من 

 تاريخ اإلنجاز

توافر خطوط بياةات خط األسا .  -5 
األساس وسهولة استخدامها أمر ضروري 

لتحديد المنهجية التي سيتم تطبيقها في تقييمات 
 ألثرا

 



 

 

الملحق الس
س
اد

 
E

B
 2

0
1

8
/1

2
5

/R
.X

  

3
4

 

E
C

 2
0

1
8

/1
0

3
/W

.P
.3

 

 القعل  من قيييمات أدا  المشروضعات. -7
هناك حاجة إلى أدلة على ما الذي كان قابال 

 للتنفيذ ولماذا
 

ال توفر تقارير إنجاز المعري .  ينوات -6 
تحليال كافيا لفعالية وأثر تدخالت   المشروعات

 معينة

يشمل المشروع ُنهجا الُةهج المبقكرة.  -7 
 مبتكرة تستحق التحليل بشكل أعمق والتوثيق

 


