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في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والخمسين،   -1

لي الرصد والتقييم إعداد وثيقة وتقديمها إلى االجتماع السابع والخمسين أن تطلب من كبير مسؤو: " وقررت،2009
 ويلخص بإيجاز كيفية تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في ،للجنة التنفيذية، يبين فيها شروط التكليف الحالية لهذا المنصب

  ))د(56/8المقرر ." (أمانات الصناديق والمؤسسات المالية المشابهة

وبناء عليه، أعد كبير مسؤولي الرصد والتقييم في ذلك الحين شروط التكليف لهذه المهمة على أن يؤديها   -2
  .التامة ةموضوعييتسم بالتحليل إجراء مستشار مستقل من أجل ضمان 

وقد . ويرد تقرير المستشار في المرفق بهذه الوثيقة وسيقدمه المستشار إلى االجتماع السابع والخمسين  -3
  .ة في التقريرقدمب اللجنة التنفيذية في النظر في المقترحات المترغ
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  موجز تنفيذي
  
 ت فيهطلبق المتعدد األطراف الذي لمقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية للصندوأعد هذا التقرير استجابة ل  -1

التنظيمية للرصد والتقييم في مؤسسات من كبير مسؤولي الرصد والتقييم أن يجمع معلومات عن اإلجراءات 
  )).د(56/8المقرر  ( ذات الصلةالتمويل الدولية

 ،ولين عن الرصد والتقييم في المؤسسات ذات الصلةؤوقد أعد التقرير بإجراء مقابالت مع األفراد المس  -2
ييم والرصد في هذه وحدات التقعمل  تحكم األمور واألنظمة اإلجرائية التيواستعراض الوثائق التي تشير إلى 

  . مع مثيلتها في الصندوق المتعدد األطرافهاتشغيلوتم بعد ذلك مقارنة طريقة . ساتالمؤس

 غاية في حد ذاته، بل ليسائق ذات الصلة بوضوح أن التقييم  فضال عن الوثوادويظهر استعراض الم  -3
  : يلي بماا تزويدهمن خاللها، االضطالع بواليتوسيلة لمساعدة المنظمات على 

  قدر أكبر من المساءلة والشفافية في استخدام الموارد؛  )أ(

  أساس مستنير بدرجة أكبر لصنع القرار؛  )ب(

  .د بها في اإلجراءات والتدخالت في المستقبلاسترشلالالدروس المستفادة من الخبرات السابقة   )ج(

وعي لمدى أهمية المشاريع والبرامج  تحاول إجراء تقييم منتظم وموضزمنيادة ويعتبر التقييم ممارسة محد  -4
  . أدائها ودرجة نحاجهامستوىأو المشاريع المنتهية، و/الجارية و

اإلدارة في مستويات وينبغي إجراء التقييمات بموضوعية وباستقالل بدون أي تدخل من أي مستوى من   -5
  .وأصحاب المصلحةوالجهات القائمة بالتنفيذ المنظمات، 

  : إلى ما يلي التقييماتوفي هذا الخصوص، ينبغي أن تشير. النتائجلى  التقييمات عتركزو  -6

  مدى أهمية المشاريع والبرامج؛  )أ(

  فاعلية المشاريع والبرامج؛  )ب(

  .كفاءة المشاريع والبرامج  )ج(

ممارسات التقييم، وطرائق التشغيل والتدفقات الداخلية للمعلومات في وحدات التقييم  بين مقارنة أجريت  -7
البنك الدولي، : وتتضمن هذه المؤسسات. تها في الصندوق المتعدد األطراف خمس منظمات دولية مع مثيالفي
مصرف ، و)يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وومرفق البيئة العالمية، و

  :على ما يليالتركيز  انصبو. التنمية للبلدان األمريكية

  دور وحدات التقييم؛  )أ(

  ت هذه الوحدات؛مؤهالمسؤوليات و  )ب(

  طريقة التشغيل المتبعة؛  )ج(
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  .حيادالة في أنظمة الرصد والتقييم للحفاظ على االستقالل والضمانات المدخل  )د(

س إلى أن جميع مكاتب التقييم في المنظمات الدولية التي جرى أشارت المقارنة بوضوح وبدون أي لبو  -8
وفي سياق االستقالل والشفافية، تظهر طرائق . تتمتع باالستقالل والشفافيةصممت بحيث  هذا التقرير بحثها في

  :يمكن وصفها كما يلي، التشغيل بعض االختالفات

 في  والنزاهةحيادتحتل طريقة التشغيل وتدفق المعلومات مكانا خاصا للحفاظ على االستقالل وال  )أ(
يما يتعلق بالتعيينات وإجراءات الطفيفة االختالفات التباين و  بعضيوجدو. جميع مكاتب التقييم

  .اإلبالغ ودور رئيس كل منظمة

وفي . في أغلبية المنظمات، يعين مجلس اإلدارة مديرا أو مسؤوال يتولى إدارة وحدة التقييمو  )ب(
. جميع الحاالت، يكون المدير أو المسؤول في مناصب رفيعة المستوى في منظمة كل منهما

رك المنظمة عند  أن يتمدة ويجبعقد محدد الأساس ن رئيس معظم وحدات التقييم على عّيُيو
  .نهاية فترة التعيين

مجلس اإلدارة الذي أمام  مباشرة مسؤولةجميع وحدات التقييم التي تمت مناقشتها في هذا التقرير   )ج(
قييم التقييمات إلى اللجنة وفي الصندوق المتعدد األطراف، يقدم كبير مسؤولي الرصد والت. هتتبع

ن األمانة، وذلك بعد أن يتم مناقشتها داخليا ومع الوكاالت عالتنفيذية في صورة وثائق صادرة 
  .المنفذة ووحدات األوزون الوطنية المعنية

من  ت كانوإن، من أمانة المنظمةوفي جميع الحاالت، تقدم التقارير إلى مجلس اإلدارة كمنتجات   )د(
 أو ن ال ينتمون إلى المنظمة وال يشتركون في تصميم وتنفيذ المشاريعين مستقلي مستشارإعداد

وتجري جميع المنظمات تقييمات مستقلة، ولكن قد يقود . وجميع التقارير الختامية علنية. البرامج
ئنديبي، قد تلحق موظفا بالبعثة وبعض المنظمات، مثل يو. موظف من المنظمة بعثات التقييم

في الصندوق المتعدد المتبعة وتتمثل الممارسة . م خدمات مرجعية، حسب الطلبكمساعد لتقدي
وإذا اشترك كبير مسؤولي الرصد .  بعثة التقييمئاسةربمستشار مستقل يقوم األطراف في أن 

واستنادا إلى طبيعة التقييم، يجوز . والتقييم التابع للصندوق في بعثة ما، تكون البعثة تحت رئاسته
 كمساعد لتقديم خدمات  على دراية كاملة بالموضوع قيد البحث،احب موظفطأن يصأيضا 
لتقديم خدمات ومن المعتاد أيضا أن يشترك موظف من الوكاالت المنفذة في البعثة . مرجعية
  .مرجعية

 من هذه المقارنة أن وحدات التقييم هي في حقيقة األمر مستقلة خرجتومن بين االستنتاجات المهمة التي   -9
ن رؤساء هذه الوحدات من خالل عملية تختلف عن عّيوُي. فعل وتحتل مكانا خاصا داخل كل منظمة تنتمي إليهابال

ه أو عدم موافقته تقموافالتعبير عن في غير أن رئيس المنظمة يحتفظ أيضا بحقه . تعيين الموظفين العاديينعملية 
دارة بدون تدخل من جانبه، وذلك ألنه الشخص  التقارير، حتى إذا قدمت التقارير مباشرة إلى مجلس اإلعلى

وتقع . نص عليه النظم الداخليةتالوحيد الذي يتولى مهمة اإلشراف على عمليات المنظمة والقيام بمهامها حسبما 
لقبول أو رفض ) أو اللجنة التنفيذية بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف(ة على مجلس اإلدارة نهائيالمسؤولية ال

  .ة استشارية فقطصفتوصية واردة في تقارير التقييم، التي يكون لها وتنفيذ أي 

 وينبغي عدم السماح بتفويضها إلى هيئة أخرى ، األمانةهو مقروظيفة الرصد والتقييم يكون أفضل موقع ل  -10
ألمم المتحدة سيكون مخالفا للمعايير التي أنشأها فريق افإنه ، ذلكوإذا تم . أو االستعانة بجهة خارجية للقيام بها

وكما هو الحال في جميع المؤسسات التي تم بحثها . المعني بالتقييم الذي يشترك فيه جميع وكاالت األمم المتحدة
  . من وحدة مستقلة داخل األمانةافي هذا التقرير، ينبغي أن تكون مسؤولية التقييم جزء
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مسؤولي الرصد والتقييم أو ة مكتب كبير وعلى عكس معظم المؤسسات التي قمنا بتحليلها، لم تزد ميزاني  -11
وعند النظر في زيادة التكاليف في السنوات العشر األخيرة في أجور المستشارين، . موظفيه منذ إنشاء المكتب

ونفقات السفر وغيرها من النفقات، ال يمكننا إال أن نتساءل عن المبرر المنطقي لإلبقاء على نمو صفري بالقيمة 
تنفيذ بال قام كبير مسؤولي الرصد والتقييمكما أن المكتب سيحتاج إلى موظفين إضافيين، إذا . نيةاإلسمية في الميزا

 وإجراء التقييمات المتعلقة سنواتالمتعددة الاالتفاقات الكامل للمقترحات المقدمة في هذا التقرير بشأن اإلبالغ عن 
  .بها

ليس داخل األمانة فحسب، بل باألخص تجاه اللجنة ويتحمل كبير مسؤولي الرصد والتقييم مسؤولية كبيرة   -12
، 5وتتطلب المناقشات مع وحدات األوزون والممثلين رفيعي المستوى في البلدان العاملة بموجب المادة . التنفيذية

وبناء عليه، يجب أن يكون للمكتب . قبل بعثات التقييم وأثنائها، تتطلب معرفة جيدة بالصندوق ومهارات دبلوماسية
رأسه مسؤول عالي وبالتالي، ينبغي أن ي.  الخاص داخل المنظمة خاص يتماشى مع مسؤوليته ووضعهوضع

  .(P-5)ية الخامسة فنالتخصص وأال تقل درجته عن الفئة ال
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  مقدمة  -1

  الخلفية  1-1

أن تطلب من كبير مسؤولي الرصد والتقييم : "قررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والخمسين  -13
إعداد وثيقة وتقديمها إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية، يبين فيها شروط التكليف الحالية لهذا المنصب 

المقرر " (ويلخص بإيجاز كيفية تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في أمانات الصناديق والمؤسسات المالية المشابهة
 التقرير ، وأيضا بسبب ضيق الوقت، أعد هذاةموضوعيلا على قدر تام من من أجل إجراء تقييمو. ))د(56/8

وفقا لشروط التكليف التي أعدها كبير وذلك ،  المذكور أعالهمقرر اللجنة التنفيذيةمستشار مستقل استجابة ل
تمويل الات سسمؤمن ويبحث التقرير مهام التقييم في خمس ). انظر المرفق األول(مسؤولي الرصد والتقييم 

  . الصندوق المتعدد األطرافوبيننها بين  ويقار،دوليةال

  المنهجية  1-2

  :خطواتأعد التقرير في خمس   -14

 مرفق البيئة العالمية: مقابالت مع المسؤولين عن الرصد والتقييم في المؤسسات التاليةعقد   )أ(
(GEF)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و (IFAD)مصرف التنمية للبلدان األمريكية، و 
(IDB)، والبنك الدولي )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و (WB).  

، وتقديم التسلسل القيادي إلى المسائل اإلجرائية، وباإلشارةوثائق هذه المؤسسات استعراض   )ب(
 واستخدام هذا االستعراض الستكمال .، والموظفون والمواردمجالس اإلدارةتقارير التقييم إلى 

  .ن المقابالت، وللحصول على معلومات إضافيةمليها المعلومات المتحصل ع

. مقارنة إجراءات الرصد والتقييم في هذه المنظمات مع مثيلتها في الصندوق المتعدد األطراف  )ج(
  .4به واالختالفات في القسم بيان أوجه الشرد يو

 عليقاته بشأنتلحصول على للتقرير إلى كبير مسؤولي الرصد والتقييم نسخ من ا اتتقديم مسود  )د(
  .ا سهوارتكبت أو أي أشياء تم إغفالهاأي أخطاء 

ية إلى نهائ استالم التعليقات من كبير مسؤولي الرصد والتقييم، وتقديم النسخة اللدى التقرير تنقيح  )ه(
  .اللجنة التنفيذية

  بعض المسائل المتعلقة بالمفاهيم والتعاريف  -2

  الغرض من الرصد والتقييم  2-1

  : للمنظمة لتقديم ما يليتين أساسييتين إداراتينرصد والتقييم أد الشكلي  -15

   الموارد؛في استخداممساءلة أكبر توفير   )أ(

  أساس واضح لصنع القرار؛تقديم   )ب(
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  .رشاد اإلجراءات والتدخالت في المستقبلالدروس المستفادة من الخبرة إلتقديم   )ج(

  الرصد  2-2

أو في مشروع الرئيسيين اإلدارة وأصحاب المصلحة أن تزود  أساسا امن شأنه الرصد وظيفة مستمرة نإ  -16
. البرنامج، أو عدم تحقيق هذا التقدم/تقدم في تحقيق أهداف المشروعال مدىبرنامج جاري بإشارات مبكرة عن 

وتتمثل المهام الرئيسية لمشروع الرصد في قياس التقدم المحرز في أنشطة المشروع وإنتاج المنتجات مقابل 
شغيلية؛ والتوصية بإجراء مراجعة أو اتخاذ الجداول الزمنية الموضوعة ومؤشرات التقدم؛ وتحديد المشاكل الت

  .كما أن الرصد يسهل المراجعات الدورية عن طريق توليد المعلومات ذات الصلة. إجراءات تصحيحية

 دراسة مكتبية عن خطط  شيوعا منطرائقوتتكون أكثر ال. رصد ووسائل إلجراء الطرائقوهناك عدة   -17
 والزيارات إلى موقع المشروع؛ والحصول على ؛العمل والتقارير والحسابات المستلمة من إدارة المشروع

عينات، واالتصال المنتظم مع موظفي إدارة المشروع؛ وإعداد بأخذ  المسحمعلومات من خالل أنظمة اإلشراف و
ونظرا ألن الرصد ينطوي على . في التوقيت المناسباء والتوصيات باتخاذ إجرأو معالجة تقارير الرصد /و

ينبغي أن تتضمن تاريخ إتمام األنشطة الرئيسية أو ) الواردة في وثيقة المشروع(العمليات أساسا، فإن المؤشرات 
ة، ووصف لألنشطة والمنتجات الفعلية بالمقارنة إلى األنشطة قررالمنتجات، والفرق بين التكاليف الفعلية والم

  .ة، وأي مؤشرات أخرى ذات طبيعة تشغيليةقررمنتجات الموال

  التقييم  2-3

البرامج /مدى أهمية المشروعاتتقدير ، موضوعيظم وبشكل من، زمنيا تحاول ة محددممارسة التقييم إن  -18
ء تنفيذ والغرض األساسي من التقييم أثنا. أو المنتهية، ومستوى أدائها، ونتائجها، والنجاح الذي أحرزته/الجارية و

 مستوى أداء المشروع حتى تاريخ معين، وتقييم فاعلية استراتيجيته وتصميمه، وتحديد معرفةالمشروع هو 
  .المشاكل التشغيلية، وتقديم توصيات للمراجعة أو التخاذ إجراء تصحيحي

في وهي عادة تتم . يمكن إجراء هذه التقييمات أثناء عملية التنفيذ:  التقييم في منتصف المدة  )أ(
وإذا تقرر إجراء تقييم أثناء تنفيذ المشروع، . المشروع، أو حسب الضرورةتنفيذ ة مدمنتصف 

اسها، وبصورة يمكن قيداف المشروع ه أالنص بوضوح علىفمن المهم بوجه خاص التأكد من 
  . األهداف قد وضعت بوضوحوأن مؤشرات النجاح إلنجاز

.  تحديد مدى إنجاز أهداف المشروعفيتقييم الختامي  الهدف األساسي لليتمثل: الختاميالتقييم   )ب(
 تحديد ما إذا كانت نتائج ، األغراض اإلضافية لتقييم ما عند انتهاء المشروعضمنويمكن أن تت

تحديد ، وما إذا كان تنفيذ المشروع قد تم بفاعلية، ومهمة لخدمة أغراضهاالمشروع ما زالت 
كما ينبغي أن يعّرف التقييم األثر القابل . ج المشروعكفاءة تصميم المشروع، واستدامة نتائمدى 

 خاللوينبغي أن يجرى التقييم الختامي . للقياس للمشروع حتى تاريخ معين والدروس المستفادة
المشروع، ليكون الموظفون الرئيسيون في المشروع موجودين من أجل  األشهر األخيرة من

  .لمشروعإجراء مقابالت معهم، وكذلك لمشاهدة عمليات ا

وي الصلة في تقرير أنشطة ذ نتائج التقييم الختامي من جانب صناع القرار خدموينبغي أن تست
 األخرى مع نفس الشركاء من اريع األخرى من نفس النوع، أو المشاريعالمتابعة، والمش

وينبغي تقاسم الدروس المستفادة من نتائج التقييم مع جميع المؤسسات المهتمة . المؤسسات
  .وينبغي صياغة نتائج التقييم بطريقة تعكس مساءلة الوكالة التي تجري التقييم. مرباأل
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ا المنظمة في الوفاء مبرنامج ما يعكس الطريقة والمنهجية التي تتبعه/ونظرا ألن تقييم مشروع
 أنه ينبغي إجراؤة بموضوعية وباستقالل وفقا لشروط التكليف بدون أول قاعدة هيبمهمتها، فإن 

ولهذا السبب .  من أي مستوى من اإلدارة في المنظمة أو من أي من أصحاب المصلحةأي تدخل
ويتم إجراء التقييمات عادة .  معظم مكاتب التقييم مباشرة بأعلى سلطة تنفيذية في المنظمةلحقت

 مستقلين يقدمون نتائجهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم إلى ممثل أصحاب خبراء تقييمبواسطة 
  .المصلحة

 تحديد مدى فيالمشروع انتهاء ن الغرض الرئيسي للتقييم بعد يكم:  المشروع انتهاءلتقييم بعدا  )ج(
. نتائج المشروعاستخدام  نتائج المشروع، وتأثيرات هذا االستخدام، وتقييم مدى استدامة استخدام

ع حتى المشروع بعد إتمام المشروانتهاء ويتم إجراء التقييم بعد . كما يبين الدروس المستفادة
المشروع انتهاء وتستعمل نتائج التقييم بعد . التداعيات بطريقة صحيحةيمكن تقدير اآلثار أو 
مجالس هذه النتائج عادة إلى يتم إبالغ و.  القرار في المشاريع الجديدةيعانأساسا من جانب ص

  . المعمول بها لديها المساءلةلمتطلبات في المنظمة تلبية اإلدارة

   الناجحةاتقة للتقييمالشروط المسب  2-4

وهي .  شروط مسبقة معينة عند إعداد المشروعمراعاةأو الرصد فعاال ومفيدا، يجب /لكي يصبح التقييم و  -19
  :بإيجاز ما يلي

أو الخدمات التي يولدها / السلع وإنتاج تغطي بلة للقياس للمشروعقاومؤشرات أهداف تعريف   )أ(
 على خصائص المؤشرات طالعالمرفق الثالث لإلظر ا(المشروع وتأثيرها على المنتفعين 

  ).الجيدة

وضع أحكام لجمع البيانات وإدارة سجالت المشروع حتى تكون البيانات الالزمة للمؤشرات   )ب(
  .ة، وإتاحة هذه اإلحصاءات بتكلفة معقولةموجودمتوافقة مع المعلومات اإلحصائية ال

  . القرارانعيئج الرصد والتقييم إلى صمؤسسية لطرائق توصيل نتاالترتيبات تقدير ال  )ج(

  .خطر عدم تحقيق عملية الرصد والتقييم ألهدافهايكتنفه  هذه الشروط المسبقة مما يذكر أن إغفالو  -20

  التدقيق  2-5

يبحث التدقيق استخدام الموارد المالية في المنظمة ويراجعها ويقيمها من أجل التأكد من التزام مديري   -21
 وأيضا على أساس على أساس داخليويمكن إجراء عمليات التدقيق . عد واللوائح المالية واإلداريةالبرنامج بالقوا

  . في المنظمةبة واإلدارةقارمخاطر وعمليات الال، أي تحسين إدارة الهدف واحد في كلتا الحالتينو. خارجي

تقديم حاجة إلى فال ،  الرصد والتقييمعلى على مجاله تقتصرونظرا ألن شروط تكليف هذا التقرير   -22
 التدقيق بإيجاز هنا السترعاء االنتباه إلى أن الرصد والتقييم والتدقيق شار إلىوي. تفاصيل إضافية بشأن التدقيق

ها بواسطة مكاتب ئجميع المنظمات التي تم تحليلها عند إجرافي شفافية التي تتسم بالإلدارة ا ال تتجزأ منعناصر 
  .أو مؤسسات خارجية/منفصلة و
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  ممارسات الرصد والتقييم في منظمات متعددة األطراف مختارة  -3

  يةتمهيدمالحظات   3-1

  : التحليل على ما يليزويرك. ن المنظمات الدوليةميقدم هذا القسم ممارسات التقييم التي يتبعها عدد   -23

   ودور وحدات التقييم داخل كل منظمة؛والية  )أ(

  حدات؛ريقة التشغيل التي تتبعها الوط  )ب(

  تدفق المعلومات؛  )ج(

   عن إدارة المنظمات؛صورة مستقلة إجراء التقييمات بالمقدمة بما يضمنالضمانات   )د(

  .ن والموارد الماليةوالموظف  )ه(

ة مكلفالبرامج ال/إن جميع المنظمات المختارة هي وكاالت تمويل تقدم موارد مالية من أجل تنفيذ المشاريع  -24
  . تشابه قوي بينها وبين الصندوق المتعدد األطرافوجديوبهذا المعني، . هاب

 (GEF) مرفق البيئة العالمية  3-2

يقوم هو و. المسائل البيئية مع دعم المبادرات الوطنية للتنمية المستدامةبمعالجة  مرفق البيئة العالمية هتمي  -25
،  للمساعدةةيية، والبلدان المتلق ووكاالت تنفيذمنفذة، وعدة وكاالت ا بلدا عضو176بذلك من خالل شراكة مع 

آلية مالية للتعاون الدولي تقدم المنح والتمويل عبارة عن والمرفق . خاصوالمنظمات غير الحكومية، والقطاع ال
 ةمتفق عليها في ستع بيئية عالمية منافالرامية إلى تحقيق ة المتفق عليها للتدابير زائدالتكاليف اللسد  مّيسرال

  :مجاالت رئيسية هي

  التنوع البيولوجي؛  )أ(

  تغير المناخ؛  )ب(

  المياه الدولية؛  )ج(

  ؛غاباتالتصحر وإزالة ال  )د(

   طبقة األوزون؛داستنفا  )ه(

  . بمرحلة انتقالية اقتصاداتهاالملوثات العضوية في البلدان النامية والبلدان التي تمر  )و(

 هذا ويقدم. تخبهم جميع البلدان األعضاء تنا عضو32مرفق البيئة العالمية من إدارة مجلس ويتألف   -26
 التوجيهات مراعاة، مع ةسياسة في هذه المجاالت الرئيسية الستالستراتيجية وخاصة باال توجيهات المجلس

وتتطلب مهمته .  في االتفاقيات البيئية العالمية، التي يعمل المرفق كآلية مالية لهاالصادرة من مؤتمرات األطراف
 وأن يضع الشراكة في وضع يسمح بتقييم األبعاد العالمية يابيرتج وياإبتكاريكون المرفق ة أن في البيئة العالمي

  .للسياسات البيئية واإلنمائية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13 
 
 

12 

 برامجه ومشاريعه رصد في مرفق البيئة العالمية، إذ عليه أن يضمن  مهمدوربويقوم الرصد والتقييم   -27
وتوفر الخبرات المكتسبة من . للظروف المتغيرةنة لالستجابة  قدر كاف من المروممارسة، وة دوريبصفةوتقييمها 

. أنشطة الرصد والتقييم ردود فعل إلى عملياته بشأن صنع القرار على مستويات السياسة والبرنامج والمشروع
لعالمية ل المنافع البيئية ااصإليمهمته تنفيذ ردود الفعل هذه لمرفق البيئة العالمية بتتبع التقدم المحرز في تسمح و

  . المذكورة أعالهةفي المجاالت الرئيسية الست

 أوكلت إلى عندما 1994ت وظائف الرصد والتقييم في مرفق البيئة العالمية بعد إعادة هيكلته في عام ئأنش  -28
وتم اعتماد إطار الرصد . ية ألنشطتهشغيلمجلس المرفق مسؤولية وضع واعتماد وتقييم السياسات والبرامج الت

 فإنوبناء عليه، . جعل وحدة الرصد والتقييم مستقلةل، 2003 في عام ةمراجعخضع لل و1997م في عام والتقيي
 إلى مكتب 2004كما تغير اسم الوحدة منذ عام .  مجلس مرفق البيئة العالمية مباشرةمسؤولة أمامالوحدة اآلن 

على عاتق مكتب اليوم واقعة ة الرصد ولم تعد مهم.  إجراء التقييماتتقتصر مسؤوليته بشكل حصري علىالتقييم و
وفي . هاعيتوسوظيفة التقييم في المكتب جرى غير أن . التنفيذية/ الوظيفة تترك لتقدير الوكاالت المنفذةهالتقييم، فهذ

ويستعين المكتب بمستشارين بعقود قصيرة األجل . يةفن موظفا من الفئة ال12 مكتب التقييم يعمل فيالوقت الحالي، 
وخالل السنوات الخمس األخيرة، زاد عدد الموظفين من الفئة الفنية وتوسعت . ، حسب الضرورةألجلوطويلة ا

 تبلغ و موظفين فقط من الفئة الفنية،6، عمل بالمكتب 2004وفي عام . الموارد الموضوعة تحت تصرف المكتب
 وصلتبعد خمس سنوات وية فنوقد تضاعف عدد الموظفين من الفئة ال.  مليون دوالر أمريكي1.9 تهميزاني
  .2008ن دوالر أمريكي في عام يي مال4.0 إلى المعتمدة تهميزاني

  :وهماهدفان ولمكتب التقييم   -29

 من خالل تقييم النتائج، ،التشجيع على المساءلة من أجل تحقيق أهداف مرفق البيئة العالمية  )أ(
ويتم تقييم النتائج بناء على . شطة المرفق أن، للشركاء القائمين بتنفيذوالفاعلية، والعمليات، واألداء

  .مساهمتها في المنافع البيئية العالمية

 بشأن النتائج والدروس المستفادة فيما بين عارفردود الفعل وتقاسم المتقديم التشجيع على التعلم و  )ب(
برامج  السياسات واالستراتيجيات وإدارة الحولشركاء مرفق البيئة العالمية كأساس لصنع القرار 

  .والمشاريع، ولتحسين المعارف واألداء

و برنامج، أو لتقييم نشاط أو مشروع أة محايدة وظمبالنسبة لمرفق البيئة العالمية، عملية منالتقييم و  -30
 إلى تحديد أهمية  التقييمويهدف. ذلكة أو قطاع أو مجال رئيسي، أو أي موضوع آخر يتعلق باستراتيجية أو سياس

 ،ويقدم معلومات تستند إلى أدلة.  واستدامة التدخالت والمساهمات من الشركاء المعنيين،كفاءة وأ ،أثر وفاعليةأو 
مفيدة ومن شأنها أن تسمح بإدماج النتائج والتوصيات والدروس المستفادة في تعد  ويةوثوقمالمصداقية وتتسم بال

 عملية منه كل 60 تتمم الختامي، الذي يوتخضع جميع المشاريع للتقي. التوقيت المناسب في عملية صنع القرار
وقد يتطلب إجراء تقييمات في منتصف المدة فقط عندما تواجه المشاريع بعض صعوبات ال يمكن حلها . سنة

  .التنفيذية/بواسطة الوكاالت المنفذة

 وتتمثل وظيفة ومسؤولية مكتب التقييم في إجراء تقييمات مستقلة تنطوي على مجموعة من المشاريع  -31
وتكون هذه التقييمات في العادة على مستوى استراتيجي . المنفذة من جانب أكثر من وكالة منفذة أو تنفيذية واحدة

وفي سبيل .  مكتب التقييم تقييمات مؤسسيةجريكما ي. مواضيع مشتركة بين القطاعاتلأو لمجاالت رئيسية أو 
 التقييمات مع مكاتب التقييم تلكتعاون مكتب التقييم في  أوجه التآزر، يتحقيق للتشجيع على أيضا و،منع اإلزدواجية

  .المستقلة في هذه الوكاالت
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  :التالي صها على النحويتسترشد جميع تقييمات مرفق البيئة العالمية بمجموعة قواعد ومبادئ يمكن تلخ  -32

أو توصيل ينبغي أن يكون أعضاء أفرقة التقييم مستقلين عن عملية تقرير السياسة : االستقالل  )أ(
  .المساعدة وإدارتها

 ألوجه القوة والضعف في السياسة أو ايجب أن تقدم التقييمات عرضا شامال ومتوازن: حيادال  )ب(
  .البرنامج أو المشروع أو الوحدة التنظيمية التي يتم تقييمها

لمعتزم  غرض نشاط التقييم، والمعايير المطبقة واالستخدام ايجب اإلبالغ بوضوح عن: الشفافية  )ج(
  .للنتائج

 ناعيلصتتسم بالكفاءة  توفير ردود فعلنشر الدروس المستفادة من التقييم عن طريق تُ: إلفصاحا  )د(
  .، والموظفين التنفيذيين، والمستفيدين والجمهور العاماتالسياس

 واجب لرفاه المشتركين أو المتأثرين، ومعتقداتهمالعتبار ال التقييمات ايتول: قواعد السلوك  )ه(
  . المصالحضاربوعاداتهم، مع تجنب ت

مشتركة التي قد توفر المرفق تكشف مكتب التقييم بنشاط إمكانية إجراء تقييمات يس: الشراكة  )و(
  .ةمنفردالرؤى وردود الفعل التي قد ال يمكن تحقيقها من خالل التقييمات الب

لمحلية على المستويين التقني الخبرة امن  تستفيد التقييمات على أفضل وجه :الكفاءة والقدرات  )ز(
خاص على بوجه تركيز ال وتعمل على تحفيز قدرة التقييم على المستوى المحلي مع ،والتقييمي

  .الشواغل البيئية

وتستفيد، إلى . لى بيانات أو مشاهدات موثوقةإللتقييمات مصداقية وتستند  يكون: المصداقية  )ح(
  .ينامية والعملية لقياس النتائج والتقدم المحرزأقصى قدر ممكن، من األساليب والمؤشرات الد

وينبغي أن تكون .  التقييمات احتياجات المستخدمين المستهدفين للمعلوماتيجب أن تخدم: الفائدة  )ط(
  .يةلعملاجراءات اإلالتقييمات موجهة نحو تحقيق نتائج واتخاذ 

وإدارة المساعدة من أجل ضمان عدم ن مكتب التقييم مستقل عن كل من عملية صنع السياسة وتوصيل إ  -33
 المصالح أو التدخل عدم تأثرها بتضاربتأثر جمع البيانات وتحليلها والحكم على المعايير والنتائج والتوصيات، 

ويجوز لألمانة والوكاالت المنفذة والوكاالت التنفيذية .  من جانب اإلدارة في أي مستوى من المستوياتبدوع داع
حق تملك   النهاة أن تدلي بتعليقات أو ترد على مسودة التقارير والتقارير الختامية، ولكعنيمواألطراف األخرى ال

ويرسل مدير مكتب التقييم التقارير . ريراوى التقفحخال تغييرات أو تعديالت على دعتماد أو إلغاء أو طلب إا
  .بقة من المسؤول الرئيسي للمرفقمرفق البيئة العالمية مباشرة بدون أي موافقة مسإدارة الختامية إلى مجلس 

  :وثمة ضمانات أخرى للتأكد من استقالل مكتب التقييم، وهي  -34

   الرصد والتقييم؛ عمليتيالفصل الواضح بين  )أ(

  يعّين المجلس مدير مكتب التقييم؛  )ب(

  ؛إضافية  خمس سنوات مرة واحدة فقط لقابلة للتجديدمدة والية المدير خمس سنوات،   )ج(
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   المدير في أي منصب في مرفق البيئة العالمية بعد انتهاء العشر سنوات؛يعينال   )د(

  ف المدير بتقديم تقرير سنوي عن األداء إلى المجلس مباشرة؛يكل  )ه(

 تصميم فيتقييمات،  إلجراء ال مكتب التقييم أو أي من المستشارين المتعاقدينيشترك موظفو ال  )و(
  .أو تنفيذها/ ولمشاريعا

ل ضمان الشفافية، تنشر جميع تقارير التقييم وكذلك التقرير السنوي عن األداء، تنشر في صورة من أج  -35
  . من خالل شبكة اإلنترنتورقية والكترونية

 (IDB) مصرف التنمية للبلدان األمريكية  3-3

لة  كمصرف تنمية إقليمي لتقديم القروض طوي1959أنشئ مصرف التنمية للبلدان األمريكية في عام   -36
 ،دولة 47 المصرف يبلغ عدد المساهمين فيو. للبلدان في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبياإلنمائية   والمنحاألجل
ومن بينهم الواليات المتحدة األمريكية، وكندا واليابان والمملكة المتحدة .  من األعضاء غير المقترضين21 منها

 اإلقليميين هم من البلدان المساهمينوجميع . دان أوروبية أخرىلبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وعدة بل
  .المقترضة

 منهم من 19 موظفا، 25عمل به يويرأسه مدير و.  هو مكتب التقييم والرقابةالمصرف وذراع التقييم في  -37
دد ولم يحدث تغيير في ع. بمستشارين يتم التعاقد معهم حسب الضرورة المصرف كما يستعين. يةفنالفئة ال

 دوالر ماليين 7 الميزانية العمومية للمكتب ثابتة عند مستوى يبلغ الموظفين خالل السنوات الخمس الماضية وظلت
  .أمريكي سنويا

 المستمد من قرار صادر عن مجلس إدارة المصرف، في ،ويتمثل التكليف الصادر لمكتب التقييم والرقابة  -38
لمؤسسة من خالل إجراء دراسات تقييم محددة والرقابة على نظام  في االعمل على تعزيز ركيزة تحقيق النتائج

  :وتسترشد أعماله الشاملة بمبادئ أربعة، وهي. تقييم المصرف ككل

ه ؤبدقة وبانتظام من أجل تحديد ما إذا كان أداأنشطة المصرف التقييم، كأداة، يجب أن يبحث   )أ(
التصحيح أو التعديل لتحقيق مهامه على  أو ما إذا كان يحتاج إلى ومهما بصفة مستمرةفعاال، 

  .نحو أكثر فاعلية

 لتقييم مدى المطبق، الذي ينبغي أن يكون المعيار "التعلم المؤسسي"ينبغي أن يركز التقييم على   )ب(
  .أهمية وفاعلية نشاط التقييم

التركيز على وهذا تكليف ب. ألنشطة المصرف" الفاعلية اإلنمائية"يجب أن يركز التقييم على تقييم   )ج(
 هذه األنشطة الموجهة نحو المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان األعضاء

  .المقترضة

المحققة في األنشطة التي يمولها المصرف، ألن المصرف ال " النتائج"يجب أن يركز التقييم على   )د(
، بل أيضا إلى نتائج )مقرضةالمشاريع المتفق عليها، واألموال ال(ينظر فحسب إلى منتجاته 
وبهذا المعني، يصبح العمل في مجال التقييم جزءا أساسيا من . عملياته في البلدان المقترضة

  .ل المصرف إلى أسلوب تنفيذي يستند إلى تحقيق النتائجاقتناعملية 
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 بإجراء يبشكل حصرده ووح من هذه المبادئ األربعة، يكلف مكتب التقييم والرقابة فهمهكما يمكن   -39
  .التنفيذية/ةمنفذجهات التترك هذه الوظيفة للإذ ه وظيفة الرصد؛ مهاموال تتضمن . التقييمات

 مكتب التقييم والرقابة برنامج عمل متوازنا يمكن تجميعه تحت خمسة ينفذ هذه المبادئ، ل تطبيقفي سبي  -40
  :مجاالت مواضيعية، وهي

رف والعمليات التي تم تعيينها ة ألنظمة المصظممنتنطوي هذه على مراجعة : دراسات الرقابة  )أ(
وتتمثل األسئلة األساسية فيما إذا كانت هذه العمليات . رفقديم بيانات عن نتائج تشغيل المصلت

  .تولد معلومات ذات معنى بشأن النتائج وما إذا كانت عمليات اإلشراف والرقابة مالئمة

ويجري مكتب التقييم والرقابة .  في سياسة المجلسيرد تكليف بها: تقييمات البرامج القطرية  )ب(
  .كل وثيقة استراتيجية قطرية جديدةإعداد تقييمات البرامج القطرية كجزء من عملية 

سية التي سا الميزة األتتمثل: عاريالمش انتهاء  والمواضيعية والتقييمات بعدعية القطاالتقييمات  )ج(
ابهة عبر بلدان كثيرة، والتي يحتاج بشأنها نظرة في العمل بشأن مسائل مشالمصرف متع بها تي

ويجري مكتب التقييم والرقابة تقييمات بعد .  المسائل القطاعية والمواضيعية في اإلقليمإلىواسعة 
ت المواضيعية والقطاعات، مما يسمح للمصرف بتوجيه الاجالمتقييم ، فضال عن انتهاء المشروع

  .ع معينتركيزه إلى النتائج عبر قطاع أو موضو

 الذي يمكن فيه تنفيذ لاجتحديد المل السياسات إرشادات صريحة تشكل :تقييمات السياسة واآللية  )د(
وتخضع السياسات دائما لموافقة المجلس، ويجري مكتب التقييم والرقابة . إجراءات المصرف

  .مدخالت في القرارات بشأن السياسات واألدواتباعتبارها التقييمات 

 الصادر عن مجلس محافظي المصرف، حث 1994 حث قرار عام :درات على التقييمتنمية الق  )ه(
ا، وتسهيل التعاون في مجال أنشطة هالتشجيع على بناء القدرات القطرية ودعم"المصرف على 

 لتنمية القدرات داخل  أعماالويجري مكتب التقييم والرقابة". التقييم مع الوكاالت اإلنمائية األخرى
طريق تقديم مقترحات بشأن المؤشرات ومنهجيات التقييم للمشاريع التي ينفذها المؤسسة، عن 

  . التقييمخبراءلوحدات والشبكات الناشئة من ادعم من خالل المصرف، وكذلك داخل اإلقليم، 

  :وهي:  استقالل مكتب التقييم والرقابةكفالة ل عدة ضماناتهناك  -41

  واضح بين الرصد والتقييم؛الفصل ال  )أ(

رئيس اللجنة التوجيهية التوصية الختامية إلى مجلس المديرين التنفيذيين بشأن اختيار مدير يقدم   )ب(
  والرقابة؛مكتب التقييم 

  رائه حول عملية االختيار ونتائجها؛إلتماسا آل مصرف المشاورات مالئمة مع رئيس تجرى   )ج(

  ار المجلس؛ في قريتدخل  فقط والدور استشاري وتشاورييضطلع الرئيس ب  )د(

 خمس سنوات مرة واحدة فقط لقابلة للتجديدمكتب التقييم والرقابة خمس سنوات،  مدة والية مدير  )ه(
  إضافية ؛

  بعد انتهاء العشر سنوات؛مصرف التنمية  المدير في أي منصب في يعين ال  )و(
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  .ترحاتتدخل المجلس أو اإلدارة في تقارير التقييم إلجراء تعديالت أو إبداء مقال ي  )ز(

 من إعدادها، تتاح بصفة مكتب التقييم والرقابةتي ينتهي  ال التقييماتمن أجل كفالة الشفافية، تتاح جميع  -42
  .موقع الشبكياللى ع علنية

  (UNDP) اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   3-4

متحدة، وهو منظمة تنادي هو ذراع التنمية العالمية لألمم ال) يوئنديبي(إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -43
وباإلضافة إلى . شعوب على بناء حياة أفضللموارد للبلدان من أجل مساعدة ال والخبرة واعرفةبالتغيير وإيصال الم

وفي . ذلك، يسعى اليوئنديبي إلى الحصول على المساعدة من المانحين المتعددي األطراف والثنائيين واستعمالها
  .وق اإلنسان وحمايتها هدفا سامياجميع أنشطته، يمثل النهوض بحق

 مكتبا قطريا تعمل وتتعاون مع البلدان لمساعدتها على إيجاد حلول للتحديات اإلنمائية 166لليوئنديبي   -44
وفي كل مكتب قطري، يعمل الممثل المقيم لليوئنديبي أيضا بصفته المنسق المقيم ألنشطة التنمية . الوطنية والعالمية
  .من االستخدام األكثر كفاءة لموارد األمم المتحدةضحدة ككل، في إطار نظام للتنسيق يلمنظومة األمم المت

  :يركز اليوئنديبي أساسا على خمسة مجاالت مواضيعية  -45

  اإلدارة الديمقراطية؛  )أ(

  ؛الحد من الفقر  )ب(

  منع األزمات والتعافي منها؛  )ج(

  ؛البيئة والطاقة  )د(

  .اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية  )ه(

ويتمثل الغرض في زيادة الشفافية، . تخضع أنشطة اليوئنديبي وتدخالته ألنواع مختلفة من التقييمات  -46
واالتساق، والكفاءة في توليد واستعمال معارف التقييم من أجل التعلم المؤسسي واإلدارة الفعلية للنتائج، ولمساندة 

ى الصناديق والبرامج المرتبطة باليوئنديبي أيضا، وهي صندوق وتنطبق هذه السياسة العامة عل. عملية المساءلة
، وصندوق األمم المتحدة (UNV) ، وبرنامج متطوعي األمم المتحدة(UNIFEM) للمرأةاإلنمائي األمم المتحدة 

  .(UNCDF) للمشاريع اإلنتاجية

الذي يشدد ، 2004لعام ) 59/250(ترد سياسة التقييم الحالية لليوئنديبي بالتفصيل في قرار الجمعية العامة   -47
إجراء تقييم منهجي لألنشطة التنفيذية لمنظومة األمم المتحدة عن طريق تقدير أثرها من حيث القضاء على على 

وتستمد السياسة الشاملة من  .ن المستفيدة من البرامجالفقر وتحقيق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في البلدا
ووافق عليها فريق ة وتتفق معها، وذلك حسبما أعدها القواعد والمعايير الخاصة بالتقييم في منظومة األمم المتحد

  .األمم المتحدة المعني بالتقييم

يعّينه  D-2مدير على الدرجة ية ويرأسه فن موظفا من الفئة ال26يعمل في مكتب التقييم في اليوئنديبي   -48
وعند االنتهاء من واليته، يمكن للمدير . المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات، يمكن تجديدها لخمس سنوات أخرى

ويستعين مكتب التقييم بمستشارين مستقلين، . أن يستمر في العمل بمنظومة األمم المتحدة ولكن ليس في اليوئنديبي
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وقد تضاعفت ميزانية . أو تنفيذ أي مشروع أو برنامج يتم تقييمه/واط بتصميم يكون لهم أي ارتبيشترط أال 
  .2008 مليارات دوالر أمريكي في عام 7 وبلغت 2004المكتب منذ عام 

يعتمد المجلس التنفيذي سياسة التقييم، ويضمن استقاللية وظيفة التقييم، ويحدد برنامج العمل السنوي   -49
  . أن تستجيب إدارة اليوئنديبي وتتابع التوصيات المقدمة في التقييماتلمكتب التقييم وكذلك يشترط

  :ما يليكللتقييم  المبادئ التوجيهية الرئيسية ويمكن تلخيص  -50

 التقييم بالنهج المركز على السكان الذي يتبعه البرنامج  يسترشد:التنمية البشرية وحقوق اإلنسان  )أ(
ئم على تنمية القدرات وإتاحة الخيارات والنهوض بالحقوق  التنمية، وهو نهج قالتحقيقاإلنمائي 

ويلتزم التقييم بالقيم المشتركة عالميا وهي . بما يستفيد منه الرجال والنساء على حد سواء
  .، وكلها عناصر رئيسية في هذا المبدأاإلنصاف والعدل والمساواة بين الجنسين واحترام التنوع

يستند التقييم إلى التعاون  : العالمي على الصعيدلمتحدة والشراكةالتنسيق داخل منظومة األمم ا  )ب(
اإلنمائي وتقليص تكاليف داخل منظومة األمم المتحدة ويسهم فيه من أجل تحسين فعالية التعاون 

  .عملياته

 أن يتسم وينبغي. ُيسترشد في إجراء التقييم بالشواغل واألولويات الوطنية :ية الوطنالملكية  )ج(
وينبغي أن يعزز .  مختلف المصالح والقيم الوطنيةفي االعتبارالتقييم يأخذ أن و بالشمول

  .الشراكات مع الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين

 تقدير مدى فعالية عن طريق البرنامج اإلنمائي في إدارته الهادفة تساند التقييمات :إدارة النتائج  )د(
ويؤدي التقييم، بفضل . الناسإنمائية تؤثر على حياة إسهام عملياته ونواتجه وخدماته في نتائج 

 التخطيط ألغراضالقرارات صنع توفير األدلة، إلى زيادة المعلومات المتاحة لإلدارة و
  .االستراتيجي والبرمجة

 وهذه. اليوئنديبيتقييمات وتحدد ثمان قواعد مميزة ولكنها متصلة ببعضها البعض، الجوانب التشغيلية ل  -51
  : وهي،فريق األمم المتحدة المعني بالتقييمهي نفس القواعد التي حددها قواعد لا

 مستقلة من الناحية الهيكلية عن مهام اإلدارة التنفيذية ينبغي أن تكون وظيفة التقييم :االستقاللية  )أ(
بمزيد من ، وتتسم لزوم له ال داخل المنظمة بحيث تكون في منأى عن أي تأثير ات القراروصنع

ية، وتخوِّل الجهة المضطلعة بها السلطة الكاملة لعرض التقارير بصورة مباشرة على موضوعال
ويجب أال تفرض اإلدارة قيودا على نطاق تقارير .  اتخاذ القرارفي هرمالمستويات المناسبة 

 .التقييم ومضمونها وتوصياتها

وينبغي  .واضحة من البدايةالتقييم والقرارات التي تستند إليه مسوغات ينبغي أن تكون  :الغاية  )ب(
 في حينها وتلبي احتياجات تأتي مالئمةؤدي نطاق التقييم وتصميمه وخطته إلى نواتج يأن 

  .المستعملين المعنيين

 المعلومات المتعلقة بتصميم التقييم ومنهجيته طوال عملية اإلفصاح عن جميعينبغي  :الشفافية  )ج(
  .  التقييم وبناء فهم لحدودهااستنتاجاتفي  من أجل بناء الثقة ،التقييم
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ى ويجب أن يتحل.  يكتنف التقييم ميل إلى مصالح شخصية أو قطاعيةالينبغي أ :قواعد السلوك  )د(
 بالنزاهة المهنية ويحترموا حقوق المؤسسات واألفراد في الحفاظ على سرية القائمون بالتقييم

  .مالمعلومات المقدمة وفي التحقق من البيانات المنسوبة إليه

 في مسهيجب أن يو التحيز وكفالة أكبر قدر من الموضوعية ينبغي أن يتجنب التقييم :الحياد  )ه(
  .المعرفة

  .ينبغي أن تستوفي جميع التقييمات معايير النوعية التي يحددها مكتب التقييم :النوعية  )و(

لغرض واألهداف يجب تصميم التقييمات وإنجازها في حينها حتى يتسنى تناول ا :حسن التوقيت  )ز(
 .المحددة التي دعت إلى طلب إجرائها وكفالة إمكانية االستفادة من االستنتاجات والتوصيات

  . المعلومات الستعمالها في اتخاذ قرارات قائمة على أدلةينبغي أن يقدم التقييم :الفائدة  )ح(

يته، فهو والخل الرصد ضمن وال يد. وبموجب مبادئ السياسة هذه، يجري مكتب التقييم تقييمات مختلفة  -52
  .ولكن الرصد المنتظم الذي تجريه إدارة المشاريع والبرامج يعمل كمدخالت في التقييمات. متروك لإلدارة

  :يجري مكتب التقييم أنوع مختلفة من التقييمات، وهي ما يلي  -53

جاالت حاسمة من حيث أداء البرنامج اإلنمائي في مالتقييمات  تقّدر هذه: التقييمات االستراتيجية  )أ(
 في سياق المسائل اإلنمائية الناشئة واألولويات المتغيرة اإلنمائيةنتائج الكفالة اإلسهام المطرد في 

  .على الصعيدين العالمي واإلقليمي

 التعاون فيمابرامج البرامج العالمية واإلقليمية و  هذه التقييمات أداءرتقّد: التقييمات البرنامجية  )ب(
 .ونتائجها المحققة ،الجنوببين بلدان 

 ،مدى بلوغ النتائج المقصودة والنتائج المحققةتقّدر هذه التقييمات  :اإلنمائيةنتائج التقييمات   )ج(
 .على الصعيد القطرياإلنمائية نتائج الباإلضافة إلى إسهامات البرنامج اإلنمائي في 

ت مدى أهمية واستدامة المنتجات تقّدر هذه التقييما: تقييم المشاريع على الصعيد القطري  )د(
وتتولى المكاتب القطرية المسؤولية . كمساهمات في النتائج المتوسطة األجل والطويلة األجل

 .عنها

  : وهي،ن استقالل مكتب التقييم ومنع تضارب المصالحلتأكد مهناك عدة ضمانات ل  -54

  .تيعّين المجلس التنفيذي مدير المكتب ويضمن استقالل التقييما  )أ(

ن، يجب أال يكون لهم أي ارتباط بتصميم أو تنفيذ أي مشروع أو يجميع المستشارين المستقل  )ب(
  .برنامج

غير أنه يمكن . ال يجوز تعيين المدير في أي منصب في اليوئنديبي بعد انتهاء مدة العشر سنوات  )ج(
  .تعيينه داخل بقية منظومة األمم المتحدة

  . إلى المجلس التنفيذي عن جميع المسائل الجوهريةيقدم المدير تقريره مباشرة  )د(
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أو المواقع /من أجل ضمان الشفافية، تتاح جميع نتائج التقييمات لعلم الجمهور من خالل نسخ مطبوعة و  -55
  .اإللكترونية

  (IFAD) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  3-5

ن الذين يعانون من الفقر في البلدان النامية للقضاء يساعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السكان الريفيي  -56
ويصمم الصندوق وينفذ . على الفقر والجوع وسوء التغذية، ورفع اإلنتاجية والدخول، وتحسين نوعية معيشتهم

وكانت معظم البرامج التي يدعمها .  االقتصادية والثقافية-االجتماعيةالطبيعية ومشاريع في مختلف البيئات 
  . مناطق نائية واستهدفت بعضا من أفقر قطاعات السكان الريفيين وأكثرها حرماناالصندوق في

ويتمثل هدف وغرض الصندوق في تمويل مشاريع التنمية الريفية التي تهدف بالتحديد إلى مساعدة أفقر   -57
 الحرف  صغار المزارعين وصغار الصيادين، ونساء الريف الفقيرات، والعمال المزارعين وأصحاب–الفقراء 

 لزيادة إنتاجهم من األغذية وزيادة دخولهم، وتحسين معايير –حل، والسكان األصليين ّرالريفية، ورعاة الماشية ال
  :ويدعم الصندوق تسعة مجاالت محددة، وهي. الصحة والتغذية والتعليم بينهم، والرفاهية العامة على أساس مستدام

  التنمية الزراعية؛  )أ(

  ؛ةليامالخدمات ال  )ب(

  البنية التحتية الريفية؛  )ج(

  الماشية؛  )د(

  د األسماك؛يمصا  )ه(

  بناء القدرات والمؤسسات؛  )و(

  التخزين وتجهيز األغذية والتسويق؛  )ز(

  البحوث، والخدمات اإلرشادية، والتدريب؛  )ح(

  .تطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم  )ط(

، بشروط ) بلدا وإقليما115 (ء لدوله النامية األعضاروضاقفهو يقدم . ويعمل الصندوق على مستويين  -58
وتتباين شروط وأحكام اإلقراض وفقا لدخل الفرد . بالغة التيسير، والوسيطة والعادية للمشاريع والبرامج المعتمدة

ويقدم الصندوق أيضا منحا للمؤسسات والمنظمات لمساندة األنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات . لدى المقترضين
فقط من برنامج القروض % 10غير ان المنح تشكل . فنية والمؤسسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والريفيةال

  .والمنح

ويتمثل الغرض األساسي في . سياسات الصندوقييم المسؤولية عن تقييم عمليات ويتولى مكتب التق  -59
 أثر ديروفر التقييمات عنصر المساءلة بتقوت. تحسين أداء عمليات وسياسات الصندوقوالنهوض بالمساءلة والتعلم 

 حاليا من مدير يمويتكون مكتب التقي. جاحات وأوجه القصورناألنشطة الممّولة من الصندوق خالل تحليل دقيق لل
على % 30 ماليين دوالر أمريكي، بزيادة قدرها 5.5، 2008وبلغت ميزانيته لعام . يةفن موظفا من الدرجة ال25و

  .2004مثيلتها في عام 
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  :، أصبح مكتب التقييم مسؤوال أمام المجلس التنفيذي، الذي يتمتع بالصالحيات التالية2003ومنذ عام   -60

اإلشراف على نشاط التقييم في الصندوق وتقييم الجودة الشاملة لبرامج ومشاريع الصندوق   )أ(
  .ا، الموثقة في تقارير التقييمأثرهو

  .وي لمكتب التقييم وميزانيتهالموافقة على برنامج العمل السن  )ب(

  .الموافقة على السياسات الرامية إلى تعزيز استقالل التقييمات وفاعليتها  )ج(

الحصول مباشرة من مكتب التقييم على جميع تقارير التقييم، بما في ذلك التقرير السنوي بشأن   )د(
  .رهاأثنتائج عمليات الصندوق و

  .وتجديد خدمتهقييم وعزله المصادقة على تعيين مدير مكتب الت  )ه(

  :لدى مكتب التقييم عدة أدوات تحت تصرفه  -61

ر سياسات هذه التقييمات قياس مدى فاعلية وأثالهدف من : التقييمات على مستوى المقر  )أ(
  .الصندوق واستراتيجياته ونهوجه في التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية

ر وأداء هذه األنشطة التي يدعمها الصندوق  هذه التقييمات أثتبحث: تقييمات البرنامج القطري  )ب(
  .في بلد معين

ر وأداء الصندوق في موضوع معين أو مسألة أثتبحث هذه التقييمات :  تقييمات مواضيعية  )ج(
وهي تستند إلى تقييمات المشاريع وتستخدم طائفة من المصادر الخارجية، بما في ذلك . معينة

  .قوم به منظمات ومؤسسات أخرى بشأن نفس المسألةنشاط التقييم الذي ت

  :  من نوعينتقييمات المشاريع  )د(

ل المشروع أو حتتم هذه التقييمات قبل بدء مرحلة أخرى من مرا: تقييمات مؤقتة  )1(
وتستخدم النتائج والتوصيات لتقييم المبرر . إطالق مشروع مماثل في نفس المنطقة

  .حسين تصميم وتنفيذ التدخالت المترتبة على ذلكلمرحلة جديدة في بلد معين، ولت

وتنفذ هذه التقييمات بعد االنتهاء من إعداد تقرير إتمام : تقييمات إتمام المشاريع  )2(
 18حتى (المشروع الذي يقدمه المقترض، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المتعاونة 

  ).شهرا بعد انتهاء المشروع بصفة عامة

  . لمنفذي المشاريعتترك مهام التقييم  -62

  :وهناك عدد من الضمانات التي تكفل استقالل مكتب التقييم  -63

  .مكتب التقييم مستقل عن إدارة الصندوق  )أ(

  .مكتب التقييم مسؤول مباشرة أمام المجلس التنفيذي  )ب(

  .ترشح إدارة الصندوق مدير المكتب ويصادق المجلس التنفذي على تعيينه  )ج(
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وبعد إتمام مدة التعيين، ال . ير خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرىمدة والية المد  )د(
  .يجوز تعيين المدير في وظيفة أخرى داخل الصندوق

جميع المستشارين، الذين يكلفون ألغراض محددة، يجب أال يكون لهم أي ارتباط في السابق   )ه(
  .بتصميم أو تنفيذ المشاريع أو البرامج

  .لشفافية، تتاح جميع تقارير مكتب التقييم لعلم الجمهورمن أجل ضمان ا  -64

 (WB) البنك الدولي  3-6

 باسم البنك الدولي لإلنشاء 1994البنك الدولي هو أحد مؤسسات بريتون وودز، الذي أنشئ في عام   -65
وما بمهمة م تطور كجزء من مجموعة البنك الدولي، وكلّف عمث. والتعمير لتسهيل اإلنشاء والتعمير بعد الحرب

 عضوا يمثلون حملة األسهم، ويمثلهم مجلس 185ويتكون البنك الدولي من . الحد من الفقر على مستوى العالم
 مديرا تنفيذيا يشكلون مجلس 24 ولما كان مجلس المحافظين يجتمع سنويا فقط، فقد فّوض واجباته إلى .المحافظين

ويجتمع المديرون التنفيذيون مرتين على األقل كل أسبوع . بنكالمديرين التنفيذيين، ويعمل هذا المجلس في مقر ال
لإلشراف على أعمال البنك، والموافقة على القروض والمنح، والسياسات الجديدة، والميزانية اإلدارية، 

  .واستراتيجيات المساعدة القطرية واإلقتراض، والقرارات المالية

قل المعني بالتقييم، وهو مسؤول مباشرة أمام مجلس الفريق المستمن وتخضع أنشطة البنك للتقييم   -66
 106ويرأس هذا الفريق مدير عام من درجة نائب رئيس أول للبنك، وهيئة مؤلفة من . المديرين التنفيذيين للبنك

ويساعد هؤالء عدد من المستشارين المعين بعضهم لمدد قصيرة وآخرون لمدد طويلة . من الدرجة الفنيةموظفا 
أو / البنك وجبرامأو /، ويشترط أال يكونوا مسؤولين عن تصميم مشاريع و)2008ستشارا في عام  م90حوالي (

 ماليين دوالر أمريكي في 30.7، و2004 ماليين دوالرا أمريكيا في عام 25.8وكانت ميزانية الفريق . تنفيذها
م نتائج عمل البنك ومساءلته وتتمثل والية الفريق في إجراء تقييمات، وتقديم أساس موضوعي لتقيي. 2008عام 

أيضا في أنشطة البنك بتحديد ونشر الدروس المستفادة من الخبرة، وتقديم الفريق ويساهم . بصدد تحقيق أهدافه
  .التوصيات المستمدة من نتائج التقييم

  :وهذا النهج. نهجا للتقييم على أساس النتائجالدولي يستخدم البنك   -67

االهتمام على مدى تحقيق األهداف التي وافق عليها مجلس المديرين تعزيز المساءلة بتركيز   )أ(
  التنفيذيين للبنك، في واقع األمر؛

  النهوض بالكفاءة برط استعمال الموارد الشحيحة إلنجاز نتائج محددة؛  )ب(

السماح بعقد مقارنات من خالل تطبيق مقياس مشترك على الطائفة الواسعة من القطاعات   )ج(
  . البنك بتمويلهامي يقووالبلدان الت

وعلى . يتولى فريق التقييم المستقل تقييم المشاريع اإلنمائية لمعرفة مدى صلة نتائجها بأهدافها المعلنة  -68
تم يو. مستوى المشروع، تركز المنهجية على نتائج عمليات البنك واستدامتها، وأثرها بالنسبة للتنمية المؤسسية

  .ات القطرية، وتقييمات المقر والتقييمات القطاعية، والمواضيعية، وتقييمات السياسةالمنهجية في التقييماتباع هذه 

  :يجري فريق التقييم المستقل خمسة أنواع من التقييمات  -69
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وتنفذ . وتشكل هذه االستعراضات، في جوهرها، تقييمات للمشاريع المنتهية: تقييمات المشاريع  )أ(
أو حوالي (احد من كل أربعة مشاريع منتهية كل سنة ويخضع و. هذه على أساس أخذ العينات

وكما ذكرنا آنفا، ينصب التريز على عناصر األهمية والفاعلية . لهذا التقييم)  في المائة70
والجدير بالذكر أن تقييمات المشاريع تشكل . اءة واالستدامة واألثر بالنسبة للتنمية المؤسسيةفوالك

  . عن أنها تستعمل كمدخالت في أنواع أخرى من التقييماتمنتجات مستقلة في حد ذاتها، فضال

 يفحص البنك أداءه في بلد معين، عادة على مدى السنوات األربع أو الخمس :التقييمات القطرية  )ب(
، والفاعلية (CAS)السابقة، ويقدم تقريرا عن مدى توافقه مع استراتيجية البنك للمساعدة القطرية 

 النوع ذا تقييمات من ه10  حواليويجري فريق التقييم المستقل. حددةالشاملة لالستراتيجية الم
  .سنويا

تبحث هذه المراجعات أداء البنك في أحد قطاعات اإلقراض، : المراجعات القطاعية والمواضيعية  )ج(
مثل الزراعة، والنقل، أو أحد المجاالت المواضيعية، مثل الفقر، والجنسانية، على مدى خمس 

، ويرفع تقريرا عن مدى توافقه مع سياسة البنك والممارسات الجيدة، وكذلك إلى عشر سنوات
بست مراجعات من هذا بحوالي ويقوم فريق التقييم المستقل . عن الفاعلية اإلنمائية ألنشطة البنك

  .النوع سنويا

 تبحث هذه المراجعات األنشطة المستمرة، مثل تنسيق المعونة أو المنح: مراجعات العمليات  )د(
وتجرى . اإلنمائية، ويعّد تقرير عن كفاءتها الشاملة، واتساقها مع األهداف المعلنة ومدى فاعليتها

ويجري فريق التقييم المستقل من إثنين إلى . مراجعات العمليات استجابة لطلب المجلس التنفيذي
  .ثالث من هذه المراجعات سنويا

 منهجية اآلثار، اإليجابية أو السلبية، المقصودة أو تحديد توجه هذه التقييمات نحو: تقييمات األثر  )ه(
غير المقصودة، على األسر والمؤسسات والبيئة، من جراء تنفيذ نشاط إنمائي معين، مثل برنامج 

  .وتجري هذه التقييمات عند اإلقتضاء. أو مشروع

  :وهناك عدة إجراءات موضوعة لكفالة استقالل فريق التقييم  -70

  االستقالل الكامل عن إدارة البنك؛بيتمتع الفريق   )أ(

 المعنية بفاعلية ةالفريق مسؤول أمام مجلس المديرين التنفيذيين، وتضع شروط تكليفه اللجن  )ب(
  التنمية التابعة للبنك؛

يعّين المجلس التنفيذي مدير الفريق لفترة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وال يعّين في مكاتب   )ج(
  .البنك األخرى

  .فالة الشفافية، تتاح جميع تقارير فريق التقييم المستقل للجمهورلك  -71

  (MLF) الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  3-7

 لغرض واحد يتمثل في 1991بدأ الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أعماله في عام   -72
 من بروتوكول 5وزون في البلدان النامية العاملة بموجب المادة نفدة لألستإزالة إنتاج واستهالك المواد الم

  .ولهذا الغرض، يقدم الصندوق المساعدة لتمكين تلك البلدان من الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول. مونتريال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13  
 
 

23 

ريع، بل أن أال ينشئ بنيته التحتية الخاصة به لتنفيذ المشاالمتعدد األطراف اختار الصندوق منذ البداية،   -73
وبرنامج األمم ، )يوئنديبي (يستعمل بدال من ذلك قدرات الوكاالت المنفذة، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

.  والبنك الدولي والوكاالت الثنائية)يونيدو (ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، )يونيب(المتحدة للبيئة 
وبعد مرور عدد من السنوات من . ريع والبرامج التي تتولى مسؤوليتهاوتمارس هذه الوكاالت الرقابة على المشا

العمليات، أنشأت اللجنة التنفيذية منصب كبير مسؤولي الرصد والتقييم في أمانة الصندوق لرصد وتقييم المشاريع 
  .الجاري تنفيذها على أساس مستمر

 التقوية المتواضعة لألمانة حسبما اعتمدته أن"قررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثاني والعشرين،   -74
ام الرصد والتقييم على أساس ه ينبغي أن تكون كافية لتمكين األمانة من تأدية م21/36اللجنة التنفيذية في المقرر 

مستمر، من خالل إعداد نظام وقاعدة بيانات للرصد والتقييم، والتنسيق واإلشراف وتنفيذ دراسات ومهام الرصد 
أو اللجنة التنفيذية، / وإنشاء وظيفة داخل األمانة يكون شاغلها مسؤوال بشكل مباشر أمام اللجنة الفرعية ووالتقييم،

  ).22/19المقرر " (ويكون مسؤوال عن تنسيق جميع أنشطة الرصد والتقييم

  كبير مسؤولي الرصدوظيفة  على توصيف، في اجتماعها الثالث والعشرين،ووافقت اللجنة التنفيذية  -75
دليل رصد المشاريع "، أعد مستشار خارجي الوثيقة بعنوان 1998 وفي عام ،)انظر المرفق الخامس(والتقييم 
ويساعد هذا المسؤول سكرتيرة . 1999 وتم شغله في عام 1998وقد أنشئ هذا المنصب في عام ". وتقييمها

وتبلغ ميزانيته لعام . ر منذ إنشائهوظل هذا الهيكل بدون تغيي. ومساعد لقاعدة البيانات على أساس نصف الوقت
  .1999، وظلت هذه الميزانية بدون تغيير منذ عام )باستثناء المرتبات( دوالر أمريكي 326 000، 2008

ففي المستوى األول، تكون الوكاالت المنفذة مسؤولة عن رصد أنشطتها . يتم الرصد على مستويين  -76
، تقوم أمانة الصندوق برصد الوكاالت المنفذة من خالل التقارير وعلى المستوى الثاني. ونواتجها أو نتائجها

وتشكل هذه التقارير مدخالت في التقييمات التي .  المشاريعإتماممن هذه الوكاالت وتقاريرها عن السنوية المرحلية 
  .يجريها كبير مسؤولي الرصد والتقييم

  : عما يليتتنفذ التقييمات لتقديم معلوما  -77

شاريع االستثمار في قطاعات معينة والمشاريع غير االستثمارية التي تسهم في إزالة فاعلية م  )أ(
  المواد المستنفدة لألوزون؛

  تقييم أوجه القوة والضعف في مختلف أنواع المشاريع؛  )ب(

  لمستفادة من تنفيذها؛حظة في تحقيق األهداف والدروس ااألسباب الرئيسية لحاالت الفشل المال  )ج(

   لتحسين أداء الصندوق؛توصيات  )د(

عمر المشاريع أو خالل فترة يمكن أن تنفذ التقييمات في منتصف الفترة، أي إجراء التقييم خالل   )ه(
  .ات اإلزالة، أو أنها يمكن أن تتم عند نقطة ما بعد انتهاء المشروعاتفاق

  :فيما يلي بيان لمهام كبير مسؤولي الرصد والتقييم  -78

  لسنوية للرصد والتقييم وميزانيتها من أجل تقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛إعداد خطة العمل ا  )أ(

  تحديد مستشارين أكفاء واالستعانة بهم؛  )ب(
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  إعداد شروط التكليف وخطط العمل للتقييمات الفردية ورئاسة البعثات الميدانية، عند اإلقتضاء؛  )ج(

 مستقلون للتأكد من أنها تفي بشروط استعراض مسودات تقارير التقييم التي يعدها مستشارون  )د(
  .التكليف وأنها على مستوى مالئم من النوعية الفنية

ويتولى كبير مسؤولي الرصد والتقييم . توافق اللجنة التنفيذية على برنامج العمل السنوي للرصد والتقييم  -79
 التكليف والميزانية، وعينات ويعد شروط. المسؤولية عن إدارة برنامج التقييم المعتمد من اللجنة التنفيذية

. المشاريع، والبلدان التي ستتم زيارتها والجدول الزمني لبعثات التقييم، ويتفاعل لدى قيامة بذلك مع موظفي األمانة
. ويشرف كبير المسؤولين على الشؤون المالية واإلدارية والتعاقد مع المستشارين، ويستعرض شروط تكليفهم

ويتفاعل .  األعمال الميدانية بينما قد يشارك موظفو األمانة في البعثات لتقديم المساعدةويقوم المستشارون بتنفيذ
ثم يعلق موظفو األمانة وكبير المسؤولين . ويراجع مسودات التقارير) المستشارين(كبير المسؤولين مع المستشار 

وال .  اللجنة التنفيذية كوثيقة من األمانةويقدم كبير المسؤولين التقارير إلى. على التقارير للتأكد من دقتها الفنية
  .تظهر أسماء المستشارين في التقرير التجميعي، بل تظهر فقط في دراسات الحالة

  :وهناك عدة أحكام لضمان حياد وشفافية مكتب الرصد والتقييم  -80

  ب؛يختار المسؤول الرئيسي كبير مسؤولي الرصد والتقييم ويرشحه المدير التنفيذي لليوني  )أ(

  يخدم كبير مسؤولي الرصد والتقييم على أساس عقد من سنتين قابل للتمديد؛  )ب(

يكون كبير مسؤولي الرصد والتقييم مسؤوال أمام اللجنة التنفيذية في جميع الشؤون الموضوعية،   )ج(
  وأمام المسؤول الرئيسي في الشؤون اإلدارية؛

  اجاتها وتوصياتها قبل تقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛تناقش داخليا تقارير التقييم، ونتائجها واستنت  )د(

للمسؤول الرئيسي الحق في تقديم تقرير برأي األقلية إلى اللجنة التنفيذية في حالة نشوء خالف   )ه(
  في الرأي مع كبير مسؤولي الرصد والتقييم؛

  تقرر اللجنة التنفيذية ميزانية برنامج العمل الخاص بالرصد والتقييم؛  )و(

للحصول على آراء مستقلة، يقوم بإجراء التقييمات أفرقة من المستشارين ممن ليست لديهم صلة   )ز(
  .أو تنفيذ المشاريع واألنشطة/مباشرة بإعداد و

من أجل ضمان الشفافية، تتاح التقارير الختامية الموجزة للجمهور على الموقع الشبكي للصندوق، وتتاح   -81
  .بكي الداخليراسات الحالة على الموقع الشد

  اتتوصياالستنتاجات وال  -4

  االستنتاجات  4-1

وال . تهدف جميع مكاتب التقييم التي جرى تحليلها إلى القيام بعمل يتسم بالحياد والشفافية والمساءلة  -82
تخضع نتائج واستنتاجات وتوصيات التقييمات الواردة في التقارير ألي سيطرة أو تدخل بدوع داع من جانب 

. وهي تتسم بالشفافية بمعنى أن النتائج والتوصيات المترتبة على التقييمات تعلن على المأل. العليا للمنظماتاإلدارة 
وجميع المنظمات، بال استثناء، تنظر إلى مهمة التقييم المستقل باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان مصداقيتها 
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ويبدو أن استقالل . النزاهة والحياد واالستقالل: الثةوفاعليتها، وفقا لمبادئ تعرف بعض األحيان باسم المبادئ الث
 التقييم، بل عن طائفة من المهام والمسؤوليات التي وحدةالتقييم أو قالل مسؤول عملية التقييم ال يعتمد فقط على است

  .تكمل بعضها البعض

. لتقييم، وهو أهم عنصر، في اختيار األفراد الذين سيقومون بمهمة ااالستقالليكمن عنصر   )أ(
وضمن نطاق شروط التكليف، فإن بعثة التقييم يقع عليها التزام ولها صالحية التوصل إلى 
االستنتاجات والتوصيات التي تراها مالئمة، ومساندة هذه االستنتاجات والتوصيات بسرد 

ويكون فريق التقييم مسؤوال عن تقديم مبرر معقول . للحقائق، واألرقام والمبرر المنطقي
  .تاجات والتوصيات التي يطرحهالالستن

وتتمتع بالمرونة . منظمةال عملية التقييم، فهي من مسؤوليات وحدة التقييم في إدارة وتنسيقأما   )ب(
وتحدد شروط التكليف، وذلك عادة بالتنسيق مع . المهنية في تصميم وإدارة عمليات التقييم

 التي يجب تناولها، واألسئلة التي يجب المكاتب أو اإلدارات األخرى في المنظمة، وتحدد المسائل
وهي تختار أيضا مسؤولي التقييم وفقا . الحصول على رد بشأنها وخطة العمل الواجب اتباعها

وهي تستعرض مسودات . لتخصصاتهم التقنية، وتضع الميزانية وتحدد الجدول الزمني للتقييمات
  .تقارير التقييم، وتبحث مدى توافقها مع شروط التكليف

 توجه إلى التوصياتوبالرغم من أن وحدة التقييم هي التي تدير عملية التقييم وتوجهها، فإن   )ج(
 التوصيات الموجههة إلى جهات مختلفة ضوفي حاالت كثيرة، قد تكون هناك بع. المنظمة ككل

وتستجيب كل منظمة للتوصيات حسبما تراه .  مثل الحكومات أو الوكاالت المنفذة، وغيرها–
  .مالئما

فالمنظمة يمكن أن توافق أو ال توافق على التوصيات، وال يلزم . وظيفة استشاريةالتقييم المستقل   )د(
. أن تقوم السلطة صاحبة القرار باتباع التوصيات بالشكل الذي قدمت به هذه التوصيات تماما
ولي ذلك أن مجلس إدارة المنظمة هو الذي يتخذ القرارات التالية، مع مراعاة توصيات مسؤ

التقييم، مع أي عناصر أخرى من عناصر الخبرة المؤسسية والسياسات والقيود المالية 
  .الشاملة للمنظمةواألولويات والوالية 

في جميع المنظمات التي يشملها هذا التقرير، تحتل مكاتب التقييم وطريقة تشغيلها وتدفق المعلومات مكانا   -83
وهدفها جميعا هدف واحد، غير أنه توجد بعض االختالفات . زاهتهااصا للحفاظ على استقاللها وحيادها ونخ

  .الطفيفة في التعيينات وإجراءات اإلبالغ ودور رؤساء المنظمات

، ففي معظم الحاالت، يتم تعيين رؤساء مكاتب التقييم إما مباشرة بواسطة مجالس بالتعييناتوفيما يتعلق   -84
وتتمثل إحدى متطلبات التعيين في . يا ويوافق مجلس اإلدارة على التعييناإلدارة المعنية أو ترشحهم اإلدارة العل

وفي الصندوق المتعدد .  ويحتلون جميعا درجة عالية تتمشى مع مسؤولياتهم.1توافر القدرة المهنية العالية
 التقييم ومدة تعيين مسؤول.  مسؤول التقييم بناء على توصية من المسؤول الرئيسيباألطراف، يعين مدير اليوني

  ).فهي قابلة للتجديد في عقود محددة لمدة سنتين(غير محددة 

                                                 
من قبل أستاذا ، وكان )يحمل درجة الدكتوراة( في البنك الدولي خبير اقتصادي محنك مثال ذلك أن مدير عام مكتب التقييم   1

في جامعات مرموقة؛ وفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يحتل منصب المدير دبلوماسي مشهور، ومدير مكتب التقييم في برنامج 
  ).D-1بدرجة (، ونائبه اقتصادي حائز على درجة الدكتوراة )D-2بدرجة (األمم المتحدة اإلنمائي يتمتع بخبرة طويلة في المنظمة 
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 الحاالت، ترفع تقارير التقييم مباشرة إلى مجالس إدارة جمبعففي : رفع التقاريروفيما يتعلق بإجراءات   -85
قارير إلى وفي حالة الصندوق المتعدد األطراف، فإن كبير مسؤولي الرصد والتقييم هو الذي يقدم الت. المنظمات

  .اللجنة التنفيذية

، حتى إذا منتجات صادرة عن المنظمةوفي جميع الحاالت، تكون التقارير المقدمة إلى مجالس اإلدارة   -86
وتقدم تقارير أمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى اللجنة التنفيذية . كانت من نتاج عمل مستشارين خارجيين

  ).المستشارين (المستشار) أو أسماء(ر اسم دون ذكباعتبارها منتجا من األمانة ب

ففي البنك . ، عند تقديم التقارير إلى مجالس اإلدارةوثمة تباين في دور المسؤول التنفيذي الرئيسي للمنظمة  -87
الدولي، حيث تقدم التقارير إلى المجلس من مكتب التقييم مباشرة، فإن رئيس البنك له الحرية في أن يعرب عن 

أما العرف المتبع في مرفق البيئة العالمية، فهو يتمثل . دم موافقته أو تحفظاته في اجتماع المجلس فقطموافقته أو ع
ومن واجبه أن يرسلها . في قيام المسؤول التنفيذي الرئيسي باستعراض التقارير، ولكنه ال يستطيع أن يبّدل فيها

وفي الصندوق الدولي للتنمية . لتوصيات واإلى المجلس وله الحق في اإلعراب عن رأيه على االستنتاجات
دير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة مأما ال. ما يراه مالئماب حس،الزراعية، للرئيس أيضا حرية اإلعراب عن آرائه

وفي أمانة الصندوق المتعدد . ، الذي يكون مسؤوال أمام المجلس، فهو يستعرض التقارير مقدما)يوئنديبي (اإلنمائي
 نفسه بتقديم تقارير التقييم إلى اللجنة التنفيذية بعد مناقشة مسودات قوم كبير مسؤولي الرصد والتقييماألطراف، ي

  .التقارير مع المسؤول الرئيسي

ى إذا قدمت التقارير إلى مجالس اإلدارة مباشرة بدون تدخلهم، بالحق في تيحتفظ رؤساء المنظمات، ح  -88
 وتقع المسؤولية النهائية لقبول أو رفض أي من التوصيات الواردة في .اإلعراب عن عدم موافقتهم مع التقارير

  .فهذه التقارير في التحليل النهائي هي مجرد تقارير استشارية. ى عاتق مجالس اإلدارةلالتقارير ع

  في الصندوق المتعدد األطراف مستقبال أنشطة الرصد والتقييم بشأن حات اقترا  4-2

ن الصفحات السابقة، هناك قدر كبير من التشابه بين طريقة تشغيل مهمة الرصد حسبما يمكن استنتاجه م  -89
وليس هذا باألمر المستغرب، ألنها . والتقييم في الصندوق المتعدد األطراف ومثيلتها في المنظمات الدولية األخرى

ن بمجال التقييم في المصارف تلتزم جميعا بمعايير معينة وضعها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم، وفريق التعاو
  .اإلنمائية المتعددة األطراف

فهذه المهمة يجب . ويكون الرصد والتقييم على أكبر قدر من الفاعلية عندما يتمتع باالستقالل داخل األمانة  -90
عدد فهي جزء من نظام مت. أال توكل إلى موظفين آخرين في األمانة ويجب عدم االستعانة بجهة خارجية للقيام بها

الجوانب من المراجعات والفحوصات وتدابير ضمان الجودة المصممة لتقديم معلومات مدققة إلى اللجنة التنفيذية 
وإذا تمت االستعانة بجهة خارجية، فإن ذلك سيكون ضد مبدأ سار عليه . حتى يمكنها أن تمارس مهمتها الرقابية

وسيفقد ذلك أيضا ميزة . زم به جميع وكاالت األمم المتحدةفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم والذي يجب أن تلت
 وموظفي اإلطالع السهل على المعلومات والمناقشات غير الرسمية المتكررة بين كبير مسؤولي الرصد والتقييم

 وعالوة على ذلك، فإن. األمانة، مما يسهم كثيرا في رفع جودة التقييمات من شروط التكليف إلى التقارير الختامية
وبخالف ذلك، فسوف . متابعة توصيات التقييم خالل استعراض مشروع ما يعتمد إلى حد كبير على هذه المناقشات

  .يحتاج األمر إلى وضع نظام رسمي بدرجة أكبر

يتحمل كبير مسؤولي الرصد والتقييم قدرا كبيرا من المسؤولية ليس فقط داخل األمانة، بل إزاء اللجنة   -91
والواقع أن المناقشات مع وحدات األوزون ومع الممثلين رفيعي المستوى في البلدان العاملة . صالتنفيذية بوجه خا

وهكذا، يجب أن .  قبل بعثات التقييم وبعدها، تتطلب معرفة جيدة بالصندوق وبمهارات دبلوماسية5بموجب المادة 
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لذلك، يجب أن يرأسه موظف و .ه ووضعه الخاص داخل المنظمةتيكون للمكتب مكانة معينة تتمشى مع مسؤوليا
  .P-5ية فنمؤهل تأهيال عاليا وأال تقل درجته عن الدرجة ال

تحتوي معظم االتفاقات المتعددة السنوات أحكاما معين بخصوص التقييمات الدورية في منتصف المدة من   -92
نية، على عكس االعتماد كبير مسؤولي الرصد والتقييم، وذلك باعتبارها أداة للرصد مبنية على شواهد ميداجانب 

فحسب على تقارير التنفيذ السنوية من الوكاالت المنفذة التي عادة ما تعطي صورة غير واضحة وإيجابية بشكل 
وينبغي أن يتم ذلك بصورة أكثر انتظاما مما سبق بالتركيز على البلدان التي تواجه مخاطر محتملة في . فيهمبالغ 

ومن شأن هذه . ، لتقييم تنفيذ برنامج اإلزالة التامة حسب الخطة الموضوعة بالفعلاالمتثال لجداول اإلزالة المقررة
الدراسات أن تسمح أيضا برصد التقدم المحرز في التحضيرات لخطة إدارة إزالة الهيدروكربون والروابط 

وبالنسبة لخطط . لياالمحتملة بينها وبين الخطط الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الجاري استكمالها حا
اإلزالة المنتهية، يجب إعداد تقارير ختامية، مصحوبة بتقييمات ختامية مختارة للتأكد من أن اإلزالة قد حدثت 

وبعد أن تحقق . بالفعل حسبما ورد في التقرير، والخروج بدروس مستفادة لخدمة خطط إدارة إزالة الهيدروكربون
والواقع أن جداول العرض . راء تقييمات دورية في منتصف المدة بشأنهاهذه الخطط بعض التقدم، ينبغي أيضا إج

العام لالتفاقات المتعددة السنوات باستخدام الموقع الشبكي ستسهل الرصد المحسن لهذه االتفاقات، ولكنها ال يمكن 
 أيضا إجراء ومن المستصوب. أن تحل تماما محل المعلومات المجمعة من الزيارات الميدانية في بلدان مختارة

تقييمات للقطاعات التي سيتم االنتهاء منها قريبا، مثل مبردات المباني، وأجهزة االستنشاق المقننة الجرعات، 
  .الميثيلوكلوروفورم الميثيل، وبروميد 

وبعد عشر سنوات من أنشطة التقييم المستمرة وما يتصل بها من مقررات من اللجنة التنفيذية، فمن   -93
عفا عليها الزمن، أو تقييمات تقييمات إزدواجية في اليعا لمعرفة مدى اتباعها، وهل يوجد ميمها جالمستصوب تقي

. وذلك من أجل ترشيدها وخصوصا بالعالقة إلى انطباقها على خطط إدارة إزالة الهيدروكربون، ومتطلبات اإلبالغ
  .صندوق مستقبالوعالوة على ذلك، يجب تلخيص الدروس المستفادة العديدة وربطها بعمل ال

وعندما يفكر المرء . إن ميزانية مكتب كبير مسؤولي الرصد والتقييم وموارده البشرية لم تتغير منذ إنشائه  -94
إلخ، فال مفر من أن .. في زيادات التكاليف خالل السنوات العشر األخيرة في رسوم المستشارين ومصاريف السفر

كما أن المكتب سيحتاج إلى أيدى . الصفري اإلسمي للميزانية  النمويتساءل عن المبرر المنطقي في اإلبقاء على
تمكن كبير مسؤولي الرصد والتقييم من التنفيذ الكامل لالقتراحات المقدمة في هذا التقرير يعاملة جديدة لكي 

  .وتقييماتهابخصوص اإلبالغ عن االتفاقات المتعددة السنوات 
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Annex I 

DRAFT TERMS OF REFERENCE FOR COMPILING INFORMATION ON EVALUATION 
OFFICES OF SOME INTERNATIONAL FUNDING INSTITUTIONS AND COMPARING 

THEM WITH THE MULTILATERAL FUND 

1. As per decision 56/8(d) the 56th Meeting of the Executive Committee decided: 

“To request the Senior Monitoring and Evaluation Officer to prepare and submit a document to 
the 57th Meeting of the Executive Committee outlining existing terms of reference for the position 
and briefly summarizing how evaluation functions in other similar fund secretariats and financial 
institutions were organized and implemented.” 

2. In order to obtain a rapid and neutral analysis, a consultant will prepare a draft report covering the 
following: 

(a) Compilation of information on the mandate, terms of reference, scope of work and 
institutional procedures, budget, staffing, and reporting lines of monitoring and 
evaluation offices of the following fund secretariats and financial institutions, taking into 
account the resolutions of the United Nations General Assembly and reports of the Joint 
Inspection Unit (JIU) on strengthening of oversight mechanisms: 

(i) Global Environment Facility (GEF); 

(ii) International Fund for Agriculture Development (IFAD); 

(iii) World Bank Group (WB); 

(iv) Inter-American Development Bank; 

(v) United Nations Development Programme (UNDP). 

(b) The information should focus on: 

(i) Terms of reference and scope of work of the evaluation and monitoring 
offices/functions; this includes describing what role ex-post evaluations and mid-
term evaluations play, how lessons learned are integrated into future project 
preparations and approvals, how recommendations are followed up, how 
monitoring by routine reporting and ad-hoc data collection functions and feeds 
data collection for evaluation, what role the implementing agencies play and 
what the relations are with audits, management reviews and external overall 
evaluations; 

(ii) Management structure and modus operandi of the evaluation units/functions, 
including lines of reporting, ease of access to information, level of 
communication with staff of the Secretariat needed for carrying out balanced and 
well informed evaluations, and options for outsourcing part of the evaluation 
work; 

(iii) Budget, staffing and development of resources since 2004 and discussions in the 
governing bodies about their development. 

3. The consultant will compare the procedures followed by the institutions named above with those 
of the Multilateral Fund. 

- - - - 
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Annex II 

SUMMARY TABLE 

Appointment of head 
of evaluation office 

(EO) 

Terms of 
appointment 

EO reports to Evaluation 
budget 

(million US $) 

Professional 
staff in EO 

WB President nominates, 
Board approves 

Fixed term of 
5 years; 
non-renewable 

The Board 2004 = 25.8  
2008 = 30.7 

(+19 %)  

99 
106 

(+7 %) 
GEF The Council Fixed term of 

5 years; renewable 
once 

The council 2004 = 1.9  
2008 = 4.0  
(+110 %) 

6 
12 

(+100 %) 
IFAD Nominated by Head, 

approved by Board 
Fixed term of 
5 years; renewable 
once 

The Board 2004 = 3.5  
2008 = 5.5  
(+58 %) 

14 
25 

(+79 %) 
UNDP Staff appointment by 

Executive Board 
Fixed term of 
5 years; renewable 
once 

Substantive to 
Executive Board; 
administrative to 
Administrator 

2004 = 4.0  
2008 = 7.0 
(+75 %)  

14 
25 

(+78 %) 

IDB By the Board Fixed term of 
5 years; renewable 
once 

Board 2004 = 7.0  
2008 = 7.0 
(no change)  

25 
25 

(no change) 
 

MLF Chief Officer selects; 
UNEP’s Executive 
Director appoints 

Fixed term of 
2 years; renewable 

Executive Committee 1999 = 0.3  
2008 = 0.3 
(no change)  

1 
1 

(no change) 
 

- - - -
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Annex III 

CHARACTERISTICS OF GOOD INDICATORS 

1. Indicators are critical components of any programme/project. They are indispensable instruments 
both for project/programme implementation and evaluation. They are observable signs that indicate the 
changes in certain conditions or the results from specific conditions. In other words, they are observable 
signals of status change. They should be selected during the formulation stage of a programme/project 
when objectives or goals are being established. Indicators will have to be compared with respect to 
baselines when monitoring is carried out and will have to be utilized when an evaluation takes place. The 
absence of good indicators may render an evaluation that falls short of its objectives. 

2. There are clear criteria for determining the characteristics of good indicators. One is the SMART 
indicators2, developed by UNDP and used many United Nations agencies. SMART stands for: 

  S Specific 
  M Measurable 
  A Attainable 
  R Relevant 
  T Tractable 

3. The World Bank also developed a set of criterion for good indicators abbreviated as CREAM3.  

  C Clear = precise, unambiguous 
  R Relevant = appropriate to subject 
  E Economic = available at reasonable cost 
  A Adequate = sufficient basis to assess 
  M Monitorable = amenable to independent valuation 

- - - - 

                                                      
2 UNDP/EO, Results-oriented Monitoring and Evaluations. New York, 1997  
3 WB, Ten Steps to a Results-based Monitoring and Evaluation System. Wash. DC, 2004 
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Annex IV 

ACKNOWLEDGEMENTS AND SOURCES 

1. This report is prepared on three sets of information: personal interviews, publications of the 
organizations studied and the web pages of the same. Both the publications and WebPages are public 
domain. In order to keep fluidity of the text, no references and footnotes are given.  

• Interviews: The consultant wishes to acknowledge gratefully the assistance extended to him by 
Robert van den Berg (GEF), Pierre Kingbo(WB), Luigiani Lavizzari and Khalid Elharizi (IFAD), 
Juha Uitto and Nurul Alam (UNDP), Stephen Quick (IDB), Gurpur Kumar (OIOS), and Yee Woo 
Guo (OIOS). They all gave their valuable time and discussed freely the pertinent aspects of 
evaluation and monitoring in their respective organizations. Ansgar Eussner (former SMEO) 
closely cooperated with the consultant throughout the preparation of the report and Andrew Reed 
(MLF) supplied valuable information. Heartfelt thanks to all of them. 

• Publications/WebPages: 

 World Bank 
 http://web.worldbank.org/external/default/main 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS 
 
 World Bank/IFC/MIGA, IEG Independent Evaluation Group. Washington, DC, no date. 
 
 World Bank/OED, Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods and Approaches. 
 Washington, DC, 2002. 
 
 World Bank, Ten Steps to a Results-based Monitoring and Evaluation System. Washington, DC, 
 2004. 
 
 GEF, Terms of Reference for an Independent Monitoring and Evaluation Unit. Washington, DC, 
 July 2003. 
 
 GEF, The GEF Evaluation and Monitoring Policy. Washington, DC, 2006. 
 
 IFAD 
 http://www.ifad.org/evaluation/whatwedo/index.htm 
 http://www.ifad.org/evaluation 
 http://www.ifad.org/evaluation/index.htm 
 http://www.ifad.org/evaluation/guide/5/index.htm 
 http://www.ifad.org/operations/index.htm 
 http://www.ifad.org/governance/index.htm 
 
 IDB, Agenda, RE-238 Corr., 22 June 1999 (not for public use). 
 
 IDB, Policy and Evaluation Committee, RE-345, 22 October 2008. 
 http://www.iadb.org/ove/ 
 http://www.iadb.org/aboutus/howWeOrganized.cfm?lang=en 
 
 UNDP Executive Board, The Evaluation Policy of UNDP, DP/2005/28, May 2006. 
 http://www.undp.org/eo/eo-mandate.htm 
 http://www.undp.org/eo/eo-organigram.htm 
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 MLF, Report of the 56th Meeting of the Executive Committee, UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/64, 
 2008. 
 Monitoring, Evaluation and Institutional Learning. www.multiateralfund.org 
 http://www.multilateralfund.org/evaluation_document_library_htm 
 http://www.multilateralfund.org/evaluation.htm 
 http://www.multilateralfund.org/results_impact.htm 
 http://www.multilateralfund.org/overview_results_and_impact.htm 
 http://www.multilaterafund.org 
 
 UNEG 
 Evaluation in the System 
 http://www.uneval.org.index.cfm?module=1Library&page  
 
 OIOS 
 Internal Oversight 
 General Assembly, Report of the Office of the Internal Oversight services. Agenda 120, 132, 136 
 July 2006 
 http://www.un.org/Depts/oios 

- - - - 
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Annex V 

REVISED JOB DESCRIPTION AND QUALIFICATIONS FOR MONITORING AND 
EVALUATION OFFICER 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, Annex II) 
 

JOB DESCRIPTION 

 Under the general supervision of the Chief Officer, the incumbent will be responsible to: 

1. Draft the work programme and work plan for monitoring and evaluation for 
 Sub-Committee/Executive Committee review and approval.   

2. Work with the implementing agencies, bilateral and other agencies to explore ways of ensuring 
 effective monitoring and evaluation of projects supported by the Fund consistent with Executive 
 Committee requirements. 

3. Coordinate monitoring and evaluation functions required by the Executive Committee with those 
 of implementing and bilateral agencies, financial intermediaries and recipient countries 

4. Following any Executive Committee request and/or guidance, and in cooperation with 
 implementing agencies, prepare and update standard monitoring and evaluation guidelines for the 
 content of project proposals, progress reports and completion reports for Fund-supported 
 activities for Sub-Committee review and Executive Committee approval. 

5. Verify that Executive Committee approved monitoring and evaluation standards are being 
 applied to all facets of the development and implementation of approved projects. 

6. Develop monitoring and evaluation systems and databases consistent with the need to generate 
 data requested by the Executive Committee with which to describe and analyze activities 
 supported by the Fund. 

7. Manage special evaluation studies, including the preparation of terms of references for Executive 
 Committee approval, selecting diverse evaluators consistent with any applicable bidding 
 requirements, and overseeing the implementation of evaluations. 

8. Aggregate information on the performance of the Fund in meeting Fund and project objectives 
 consistent with information requested by the Executive Committee. 

9. Report to the Monitoring, Evaluation, and Finance Sub-Committee and the Executive Committee 
 on the performance of and lessons learned from projects approved under the Multilateral Fund at 
 all stages of implementation based on experience from bilateral and other agencies through 
 periodic reports in relation to Executive Committee policies and guidelines.   

10. Report to the Monitoring, Evaluation, and Finance Sub-Committee and the Executive Committee 
 on the process of monitoring and evaluation being used and suggest changes as necessary. 

11. Follow-up on the decisions and directives of the Executive Committee within the field of 
 monitoring and evaluation. 
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12. Prepare, and after Executive Committee approval, disseminate information on best practices and 
 successful results. 

13. Undertake missions, as required to carry out the above functions. 

 
 

QUALIFICATIONS 

1. At least 10 years of experience, in the areas of monitoring, evaluation, and research.   

2. Advanced university degree in a relevant field of the social sciences, engineering, or equivalent 
qualifications and/or experience in monitoring and evaluation.   

3. Experience with respect to both programming and programme implementation would be an 
advantage.   

4. Demonstrated abilities in assessment techniques and good skills in interpersonal communication.   

5. Fluency in English and preferably other UN languages.   

6. Knowledge of office automation systems and related software are essential.   

7. Good analytic writing, communications, and administrative skills.   

- - - - 
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