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لوظيفة التقييم في  استعراض أقرانتعليقات إدارة الصندوق على مقترح إجراء 
 الصندوق

ظيفة التقييم المستقل إجراء تقدير لو  جارية مع لجنة التقييم بشأنال ترحب إدارة الصندوق بالمناقشات. الخلفية -1
سليمة، نظرا ألن الدولية الى مع الممارسات ء ف: وقته المالئم تما أنه يتماشهذا اإلجرا ويأت: ف: الصندوق.
أتثر من استتمل قبل قد ، 2011أدى إلى تبن: المجلس التنفيذي لسياسة التقييم ف: مايو/أيارآخر تقدير 

إنمائية متعددة األطراف ومن شأن مثل هذا التقدير أن يعزز مصداقية الصندوق تمنظمة  سنوات. ست
تبر من الفعالية والتفاءة اإلنمائية اض تحقيق قدر ألة والتعلم ألغر ساءملتزمة بصورة قوية بالترويج للم

 والمؤسسية.

 إجراء استعراض 1ذا الموضوعتقترح الوثيقة الت: أعدها متتب التقييم المستقل عن ه .األقران استعراض -2
بحيث يستخدم  ددة األطراف،أقران من قبل فريق التعاون ف: مجال التقييم التابع للمصارف اإلنمائية المتع

ديلة يات برة تعتقد بأنه يتوجب النظر ف: آلإال أن اإلدا ظيفة التقييم المستقل ف: الصندوق.تآلية لتقدير و 
 أدناه. لألسباب الت: ترد

ات األقران تعتبر األداة المالئمة إلجراء مثل هذا النوع من استعراضلم تعد  ،تقييم التنميةف: صناعة  -3
وأشارت ورقة أعدها  رب المصالح المحتمل والمتأصل ف: مثل هذه العمليات.التقديرات، وذلك بسبب تضا

عقد بتاريخ التعاون ف: مجال التقييم الذي سين جتماع القادم لفريقلال لإلنشاء والتعميرروب: و البنك األ
أقران أن هذا الفريق لم يجر إال استعراض لى إ ،2016 ديسمبر/تانون األول 1ونوفمبر/تشرين الثان:  30
 استعراضمة وتساءلت هذه الورقة عن مالء(. 2010-2009الصندوق ف: الفترة  غطىالذي  وهو) واحد

وتروج الورقة أيضا إلدخال نظام أتثر موضوعية وموثوقية لتقدير  داة لتقدير مهام التقييم المستقل.األقران تأ
 .يماألعضاء ف: فريق التعاون ف: مجال التقي المنظماتمهام التقييم ف: 

را ضمن فريق األمم المتحدة المعن: ران مازلت تستخدم بصورة أتثر تواتات األقاستعراضمن أن وعلى الرغم  -4
 من قبل أعضاءيرت أيضا شواغل مشابهة قد أثنه بالتقييم والذي يشتل الصندوق عضوا من أعضائه، إال أ

أقران أجراه  ستعراضمم المتحدة الاألغذية والزراعة لألوقد خضعت وظيفة التقييم ف: منظمة  .هذا الفريق
بر التقرير موضوعيا بما فيه التفاية من قبل عتولم ي ة المعن: بالتقييم قبل بضع سنوات.فريق األمم المتحد

وبالتال: تم إجراء تقييم خارج: مستقل لوظيفة التقييم ف: منظمة األغذية  ،إدارة المنظمة ولجنة البرامج فيها
وهو عضو ف: ) خيرة قرر مصرف التنمية األفريق:رة مشابهة، وف: السنوات األ. وبصو 2016والزراعة عام 

نما قرر عوضا عن ذلك إجراء تقدير باستخدام  (الفريق عدم إجراء استعراض أقران يقوده هذا الفريق وا 
 مستشارين خارجيين.

نظرا لهيتلية التسيير ف: الصندوق ونموذجه التشغيل: ولحقيقة أن  .التعاون في مجال التقييمدور فريق  -5
 مهمة التقييم المستقل فيه مشابهة لتلك الت: تمارسها المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، ربما تان من

التابع للمصارف اإلنمائية متعددة األطراف تنقطة  ف: مجال التقييم التعاونفريق المالئم استخدام معايير 
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النظر ف: دور هذا الفريق بصورة داية لعملية التقييم ف: الصندوق. إال أنه، وبما يتعدى ذلك ال بد من ب
. عالوة على ذلك، 2017حذرة، وخاصة ألن مدير متتب التقييم المستقل سيشغل منصب هذا الفريق عام 
ة ف: هذا الفريق مما يجب فقد أجرى متتب التقييم المستقل تقييمات مشترتة مع العديد من المنظمات العضو 

 النظر إليه بحذر عند تقرير أي دور محتمل له ف: العملية.

 من الضروري بمتان إجراء أي تقييم لوظيفة التقييم المستقل ف:. ستقاللية وظيفة التقييم في الصندوقا -6
تتب التقييم تباع المعايير واألعراف المشابهة لتلك الت: يلتزم بها مالصندوق بصورة شفافة ومستقلة وبا
عتبار الخبرة والدروس األخذ بعين االمن بد أيضا  وال األوسع للصندوق.المستقل ضمن الهيتلية التنظيمية 

التعاون ف: مجال التقييم لمهمة التقييم ف: ق يه فر األقران الذي أجرا استعراضعن  الناجمةالمستفادة 
تنفيذ تصميم و  الت: سيتم من خاللهاصوص الطريقة وعلى وجه الخ، 2010-2009الصندوق ق: الفنرة 

 األقران ف: الفترة استعراضالفريق هو من أجرى  ، وعلى الرغم من أنوعلى سبيل المثال .التقييم القادم
وتان  فيها، المستشارينوأدار ة واقترح وتعاقد يندارة الميزابإ إال أن متتب التقييم المستقل قام 2009-2010

ويؤدي ذلك وفريق التعاون ف: مجال التقييم.  ته الرئاسيةالصندوق وهيئاين لمطاف جهة الوصل بف: نهاية ا
لحوار بين أصحاب المصلحة تما أنه يؤثر على ا ،خلق نوع من الشواغل بشأن مصداقية العملية بأسرهاإلى 

 .المختلفين

دار ينميزا -7 تقترح ، 2010-2009 األقران ف: الفترة استعراضا إلى الخبرة المتتسبة من ستنادا .تهاة العملية وا 
متتب لأنه ال يجوز إذ  إلدارة عملية التقييم هذه. ستقالليةرتيب تنظيم: أتثر اإدارة الصندوق النظر ف: ت

 قتراحهم ت:عن إدارة الميزانية ووضع مسودة اختصاصات المستشارين وا التقييم المستقل أن يتون مسؤوال
هؤالء المستشارين  ز أن يتون مسؤوال عن ضمان إدارةتما ال يجو  لجنة التقييم على هذه االقتراحات،توافق 

 ستقاللية وموضوعية وموثوقية العملية ومخرجاتها.ملية بأسرها، ومن شأن ذلك أن يعزز اأو إدارة الع

وتما ه: العادة ف: الممارسات السابقة ف: الصندوق وغيره من المنظمات، يتوجب أن يقوم  ،وبهذا الصدد -8
ونظرا لدوره ف: دعم الهيئات  بناءا على توصية من لجنة التقييم. يذي بالتفويض بهذا التقييمالتنف المجلس

طلع ، فقد اضبالفعلو  الصندوق بمهمة إدارة التقييم. سترتيرطلع متتب ضيمتن أن ي ،الرئاسية للصندوق
ة مجموعومنها على سبيل المثال ف: سياق  ،متتب سترتير الصندوق بمسؤوليات مشابهة ف: الماض:

 .(2014ختيار مدير متتب التقييم المستقل )وعملية ا ،(2016) دوقنالصالعمل المعنية بقضايا التسيير ف: 
وذلك من بين  ،البد أن يتون لإلدارة ومتتب التقييم المستقل دورا حاسما ف: عملية التقييم بأسرها ،ومع ذلك

 ن لتيسير مهامهم.يالمقيمخراط مع ، لتقاسم المعارف والوثائق واالنجملة أمور أخرى

الت: ستتضمن ) من الورقة إلى أن لجنة التقييم ه: من ستعد ورقة النهج 6. تشير الفقرة ورقة النهج -9
 ،نظام الداخل: للجنة التقييمالختصاصات و االوبما يتماشى مع  ،إال أنه ."توافق عليها"و (ختصاصاتاال

عالوة  تنفيذي وليست لديها أي صالحية التخاد القرارات.لللمجلس ا اتابع استشاريا اهذه اللجنة تيان تعتبر
بد من ضمان المشارتة والملتية األوسع ألعضاء المجلس التنفيذي  ال ،ونظرا ألهمية هذه العملية ،على ذلك

م ، ومن ثتعتبر إدارة الصندوق أنه من المالئم أتثر أن تستعرض لجنة التقييم ورقة النهج ،وبالتال: .لها
 المجلس التنفيذي للمصادقة عليها. تعرضها على
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 من شأنهالتقييم  مثل هذاتوافق إدارة الصندوق تماما على أن . الموظفين وقتعلى عبء العمل و تبعات ال  -11
على  سيتون له أيضا أثرنما وا   ،ال على متتب التقييم المستقل فقط ،تبيرةعبء عمل  إلى تبعاتأن يؤدي 

قيادة الصندوق  نتقالونظرا ال ،ذلك وبغض النظر عن .ئاته الرئاسيةوعلى هي ،الموظفين ف: الصندوق بأسره
تعتقد إدارة  ،وبالتال: قييم ضمن إطار زمن: أقصر.المفيد إجراء هذا الت من تانربما  ،2017ف: أوائل عام 
للمصادقة عليها  التنفيذي وعرضها على المجلس ف: وقت أبترإعداد ورقة النهج  يتوجبه الصندوق بأن

وتنفيذ  2018ومن شأن ذلك أن يسمح باستتمال التقييم ف: منتصف عام . 2017بحلول سبتمبر/أيلول 
 .قصيرتوصياته بعد ذلك بوقت 

ف: الصندوق ضمن نطاق التقييم  نظام الدائم للتقييم الذات:الدراج من الورقة إ 12 تقترح الفقرة. التقييم منظور -11
ن مهام التقييم الذات: ف: الصندوق قد ألط الضوء على تود إدارة الصندوق أن تس ،الصدد وبهذا المقترح.

خضعت للعديد من التقييمات المستقلة المسهبة من قبل متتب التقييم المستقل ف: السنوات األخيرة على 
والتقييم  ،وبخاصة ضمن سياق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ،المستوى المؤسس:

والتقييم ، 2014 لعام التقييم المؤسس: لتجديدات موارد الصندوقو  ،2013 لعام مؤسس: لفعالية الصندوقال
يقيم متتب التقييم المستقل على تذلك  .2015 لعام ظام تخصيص الموارد على أساس األداءالمؤسس: لن

 ،شراف، وتقارير اإلتائج واألثرونظام إدارة الن ،)الرصد والتقييم عناصر حاسمة من نظم التقييم الذات: الدوام
بصورة مستقلة ( وتقارير وضع المشروعات، إلخ ،وتقارير إنجاز المشروعات ،منتصف المدةات استعراضو 
 الذي يجريه المتتب. ينة من خالل عمل التقييم المنتظمعتمادا على منهجيات متا

مما تان  ،ف: الصندوق عددا تبيرا من التوصيات ذات:لنظام التقييم ال متتب التقييم المستقلولدت تقييمات  -12
ومن بين المبادرات الرئيسية ف: هذا  اإلدارة بصدد تنفيذ هذه التوصيات.و  ،ت على موارد الصندوقله تبعا
ف: ديسمبر/تانون على المجلس التنفيذي الذي سيعرض طار المؤسس: للفعالية اإلنمائية اإلإدخال  ،المجال
لمبادرة مراتز  2016مليون دوالر أميرت: عام  3.5 وهو توفير منحة بقيمة ،ل آخروهناك مثا .2016األول 

 التعلم بشأن التقييم واألثر لتدريب وبناء قدرات أصحاب المصلحة على المستوى القطري ف: الرصد والتقييم.

ذ ،وبالتال: -13 تعتقد إدارة  ،عتبار الوقت اإلضاف: وتبعات الموارد لتوسيع نطاق التقييمبعين االنا ا أخذوا 
قترحته أساسا دوق، تما االصندوق بأن هذه العملية يجب أن تقتصر على وظيفة التقييم المستقل ف: الصن

ديدة المخطط تها الجارية وتنفيذ المبادرات الجتعزيز إصالحادارة بإلمن شأن ذلك أن يسمح لو  2 .لجنة التقييم
 لها لتعزيز هيتلية التقييم الذات: ف: الصندوق.

ات األقران يجب أن استعراض. تشير الورقة إلى أن في الصندوق المستقل تواتر تقييمات مهمة التقييم -14
وباالستناد  هأن ،ومن الجدير بالذتر (.13 سنوات )الفقرة 10على سبيل المثال تل  ،تجرى على أساس منتظم

التقييم المستقل ف:  وظائفتقديرات إجراء ب حنصي ،لمبادئ التوجيهية السائدة لفريق التعاون ف: مجال التقييمل
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف تل خمس سنوات، ف: حين أن الهيئات الرئاسية ف: منظمة األغذية 

 إجراء تقييمات مستقلة لوظيفة التقييم فيها تل ست سنوات. لمنظمةإلى ا والزراعة قد أوتلت
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