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  مقدمة  -أوال   
 تقريــــره الــــدوري عــــن التقيــــيم صــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكانمنــــذ أن قــــدم   - ١
)DP/FPA/2008/10 (        أعيد تـشكيل عمليـة      ٢٠٠٨إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام ،

، وإقرار برنـامج عمـل أكـرا يف    )٦٣/٣١١ و ٦٢/٢٠٨(التقييم باختاذ اجلمعية العامة القرارين   
، واختـاذ   ٢٠٠٨سـبتمرب   / يف أيلـول   املنتدى الرفيع املستوى الثالث املعـين بفعاليـة املعونـة املعقـود           

). DP/FPA/2009/4( قندولـص لالـسياسة التقييميـة      املتعلـق ب   ٢٠٠٩/١٨اجمللس التنفيذي املقرر    
فكــل هــذه العناصــر أعــادت حتديــد دور التقيــيم، الــذي بــات ينظــر إليــه ال كتقيــيم موضــوعي   
إلسهام كيان ما يف نتائج التنمية وإمنـا كمبـادرة مـشتركة بـني شـركاء إمنـائيني يف إطـار عمليـة                       

ه، فــإن هــذا ويف ضــوء عمليــة إعــادة توجيــه التقيــيم هــذ . يتــوىل زمامهــا ويوجههــا البلــد املعــين
يـستعرض  ) ب( يبحث دور التقييم يف البيئة اإلمنائية اليت يعمـل فيهـا الـصندوق؛ و             ) أ: (التقرير

ــم املتحــدة؛ و      ــصندوق، وخاصــة يف ســياق إصــالح األم ــيم يف ال ــة التقي حيــدد ) ج( أداء وظيف
 موعـد   ويـأيت هـذا التقريـر يف الوقـت املناسـب بـالنظر إىل اقتـراب               . اجملاالت اليت يتعني حتـسينها    

العمليـة املنقحـة    وثيقة من وثائق الربامج القطرية اليت ستعد ضـمن           ٤٠موافاة اجمللس بأكثر من     
  .إلعداد أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

  
  شراكة من أجل التنمية والصندوق األمم املتحدة للسكان  -ثانيا   

زيـــادة تـــويل البلـــدان ضـــرورة ’’ علـــى ٦٢/٢٠٨تـــشدد اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ٢
، وتــدعو ‘‘املــستفيدة مــن الــربامج زمــام األمــر يف تقيــيم مجيــع أشــكال املــساعدة وتوجيههــا لــه 

آلية تقيـيم مـستقلة علـى نطـاق         ’’، إىل اقتراح    ٦٣/٣١١األمني العام لألمم املتحدة، يف قرارها       
ولـيس تـويل زمـام      . ‘‘املنظومة مـن أجـل تقيـيم الكفـاءة والفعاليـة واألداء يف املنظومـة بأكملـها                

ــة وبرنــامج عمــل       ــة املعون األمــر، الــذي هــو املوضــوع الرئيــسي يف إعــالن بــاريس بــشأن فعالي
مبفهوم يتصل مبسائل تقنية ومبنهجيات تقييم، بل هو مفهوم يشري إىل التزام سياسـي مـن                 أكرا،

شمولة وقـد متخـض التـشديد علـى تـويل البلـدان املـ       . مجيع األطـراف الـيت تعـىن بتحقيـق التنميـة      
بــالربامج زمــام األمــر وتوجيهــه عــن دور مــشترك ومــسؤولية مــشتركة بالفعــل إزاء خمتلــف          

 مــن برنــامج عمــل أكــرا، هــو ٢٤وهــذا الــدور املــشترك، املــبني بتفــصيل يف الفقــرة . األطــراف
إن الغــرض مــن . الــشرط الــذي ال بــد منــه للوفــاء هبــديف تــويل زمــام األمــور وإقامــة الــشراكة    

 تقيــيم النتــائج الــيت حيرزهــا فــرادى الفــاعلني يف جمــال التنميــة بــل هــو تقيــيم  مل يعــد هــو التقيــيم
إسهاماهتم يف الشراكات، بالتعـاون الوثيـق مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة، والـشركاء املنفـذين،                   

  .واملستفيدين
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ومنـذ  . وعلى الرغم من استخدام مفهوم الشراكة على نطاق واسع، فإنه يزداد تعقيدا             - ٣
، شهد مفهوم املساعدة اإلمنائية حتـوال       ٢٠٠٢ر الدويل املعين بتمويل التنمية يف عام        انعقاد املؤمت 

، )١(جذريا، مع ظهـور أهـداف جديـدة، وتزايـد عـدد الـشركاء، وتعـدد مـصادر االسـتثمارات                   
  :كما هو مبني أدناه

وهذا التنوع هو النتيجـة    . تتوخى املساعدة اإلمنائية مجلة من األهداف املتنوعة        )أ(  
وبـصرف النظـر    . ، الـذي أيـد مفهـوم التنميـة املـستدامة          ٤٢/١٨٣نطقية لقرار اجلمعية العامة     امل

ــصادي       ــسريع خطــى التقــارب االقت ــة علــى ت ــدي القــوي للمــساعدة اإلمنائي ــز التقلي عــن التركي
 إذ يعكــس رغبــة اجملتمــع االبلــدان الــصناعية، فــإن هــذا املفهــوم أوســع نطاقــللبلــدان الناميــة مــع 

يف التركيز أيـضا علـى تـوفري        ) ت املاحنة والبلدان املشمولة بالربامج واجملتمع املدين      اجلها(الدويل  
) مـثال يف سـياق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      (من منافع الرعاية األساسية     الفرص الستفادة البشر    
  ؛)٢(وغريها من املنافع العامة

أصـــــبحت املـــــساعدة اإلمنائيـــــة موضـــــع اهتمـــــام العديـــــد مـــــن اجلهـــــات     )ب(  
ــة وتفيــد منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي      . احلكوميــة وغــري احلكوميــة   الفاعل

املــــسامهة الــــسنوية للمنظمــــات غــــري احلكوميــــة، مبــــا يف ذلــــك الــــصناديق واملؤســــسات   أن
ــادرات، تبلــغ مــا يعــادل   وســائر ــة لعــام    ١٥املب ــة الرمسي ــة مــن جممــوع املــساعدة اإلمنائي  يف املائ
  ؛٢٠٠٨

لعديد من احلاالت، سجل حتول يف توزيـع االسـتثمارات يف جمـال إنتـاج               ويف ا   )ج(  
. وصيانة املنافع العامـة مـن االعتمـاد علـى مـصادر خارجيـة إىل االعتمـاد علـى مـصادر داخليـة                      

فعلــى ســبيل املثــال، تــستثمر عــدة بلــدان متوســطة الــدخل يف املنفعــة العامــة العامليــة املتمثلــة يف   
وبفعل هـذا التحـول،     . ة أكثر مما تستثمر فيها من موارد خارجية        من مواردها اخلاص   )٣(الصحة

ورغــم أن اإلنفــاق . بــات زمــام املبــادرة وســلطة اختــاذ القــرار يف يــد البلــدان املــشمولة بــالربامج
__________ 

  )١(  Severino (J.M.) and Ray (O.), “The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public Policy”, Center 

 for Global Development, working paper, Washington, DC, March 2009, 

content/general/detail/1421419/http://www.cgdev.org/.  
وهذا يعين أن استهالك فـرد  . فسة وغري خاضعة للحظرمنافع غري قابلة للمنا ’’باعتبارهاتعرف املنافع العامة هنا    )٢(  

 Josephانظر أيضا . ‘‘هلا ال حيد من توافرها الستهالك أفراد آخرين، وال ميكن منع أي أحد فعليا من استغالهلا

E. Stiglitz, Knowledge as a Global Public Good in Global Public Goods, ISBN 978-0-19-513052-2, and 

Stiglitz (J.E.), “The Theory of Local Public Goods Twenty-Five Years After Tiebout: A Perspective”, 

Working paper 954, National Bureau of Economic Research, August 1982..  
  )٣(  Woodward (D.) and Smith (R.D.), Global Public Goods and Health: Concepts and Issues, WHO, Geneva, 

2010.  
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 بليـون دوالر يف     ١٢١السنوي للصندوق ضئيل باملقارنة مـع املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة البالغـة               
ا يقـوم بـه، ال بوصـفه وكالـة متويليـة، وإمنـا بوصـفه جهـة تيـسر          ، فإن لـه دورا هامـ   ٢٠٠٨عام  

أنشطة االبتكار، وتعزز اخلربات والقدرات املتاحة على الـصعيدين احمللـي واإلقليمـي، وتـشجع               
  .تعبئة اجملتمعات احمللية

ويف ضوء تعدد الشراكات والدور التوجيهي املنوط بالبلدان املشمولة بالربامج، ينبغـي              - ٤
، الــيت ترمــي إىل اإلجابــة علــى  املندجمــة التقيــيم باعتبــاره جمموعــة مــن املهــام املتداخلــةالنظــر إىل

: وســوف تتنــاول املــستويات مــن األول إىل الثالــث  . أســئلة ختتلــف حــسب مــستوى التحليــل  
املسائل املتصلة بأداء فريق األمم املتحدة القطـري،        ) ب( املسائل املتصلة بأداء الصندوق؛ و     )أ(

 وبالتنــسيق مــع جهــات ماحنــة أخــرى؛  )٤(‘‘العمــل ككيــان واحــد’’يــيم عمليــة كجــزء مــن تق
أداء الــشراكة بــني الــشركاء املنفــذين، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، وجهــات ماحنــة  )ج( و

وسوف يتنـاول املـستوى الرابـع مـسائل تقيـيم أكثـر تعقيـدا، ويقـيم نتـائج وآثـار                 . معنية أخرى 
ــستها اجلهــات املــ    ــشطة كمــا مل ــذين    األن ــشركاء املنف ــشراكة بــني ال املؤســسات (ستفيدة مــن ال

ويقتــضي املــستوى الرابــع مــشاركة نــشطة مــن جانــب . واجلهــات املاحنــة) احلكوميــة يف العــادة
 مهـام التقيـيم     ١ويبني الـشكل    . اجلهات الفاعلة على الصعيد القطري أو على الصعيد اجملتمعي        

  .املتداخلة هذه
  

__________ 

  .١٩ و ١٨، الفقرتان ٦٣/٣١١قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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  ١الشكل 
  التقييمات املتداخلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  الربجمة القائمة على األدلة  -ثالثا   
فبينمـا شـهدت    . دواتيوازي تزايد عدد اجلهات املسامهة يف التنمية تزايـد يف عـدد األ              - ٥

مؤســسات التمويــل املتنــاهي الــصغر ومــصارف التنميــة األهليــة ازدهــارا، جنحــت أيــضا أدوات 
أخرى تعتمد على آليات الـسوق، مـن قبيـل رؤوس أمـوال اجملازفـة يف إطـار تقـدمي االئتمانـات                      

ع ذلــك، ومــ. )٦( ورؤوس األمــوال الطويلــة األجــل)٥(املتناهيــة الــصغر لتحقيــق التنميــة اجملتمعيــة 
__________ 

  )٥(  Banerjeey (A.), Duflo (E.), Glennersterx (R.), Kinnan (C.), “The Miracle of Microfinance? Evidence from 

a Randomized Evaluation”, MIT, May 30, 2009.  
ثالثة حتاول سد الفجوة بني الفعالية ونطاق النـهج القائمـة علـى الـسوق واألثـر        رأس املال الطويل األجل طريقة        )٦(  

 Novogratz (J.), “The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Richانظر . االجتماعي للعمل اخلريي البحث

and Poor in an Interconnected World”, 2009, MacMillan, USA.  

  النطاق  التقييم  املستوى

  الرابع
  
  

  النتائج واآلثار  اجلهات املستفيدة

الـــــشراكة بـــــني الـــــشركاء     الثالث
املنفــــذين واألمــــم املتحــــدة   

  واجلهات املاحنة

لفعالية، النتائج، والكفاءة، وا  
ــة واألمهيــة واالمتثــال وال قابلي

  للتقييم
  حبوث بشأن العمليات

 ة بـــــني الـــــشركاء الـــــشراك  الثاين
املنفذين وفريق األمم املتحدة    

ــيم إطــار عمــل  (القطــري  تقي
األمــــم املتحــــدة للمــــساعدة 

  )اإلمنائية

إطـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة  
 -للمـــــــــساعدة اإلمنائيـــــــــة 

الكفاءة، والفعالية، واألمهية،   
  والقابلية للتقييم

ــم املتحــدة   ــني األم ــسيق ب  التن
  وجهات ماحنة أخرى

ة بـــــني الـــــشركاء  الـــــشراك  األول
ين وصــــندوق األمــــم املنفــــذ

تقيــــيم (املتحــــدة للــــسكان  
  )الربامج القطرية للصندوق

الكفاءة، والفعالية، واألمهية،   
  واالمتثال والقابلية للتقييم
  حبوث بشأن العمليات

 اجلهات املستفيدة

 الشركاءاملنفذون

اجلهات املا
 حنة

األمم املتحدة
 

 الصندوق
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فرغم هذا التطور، تظـل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة تقـاس إمـا اسـتنادا إىل احلجـم املـايل أو بنـاء                    
وكمـا ذكـر    . على أهداف حمددة على الـصعيد الـسياسي، مـن قبيـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 

 التركيـز  ، فبينما يعد قياس املـسامهات أمـرا جمـديا، فـإن احلاجـة تـدعو إىل           )٧(العديد من املؤلفني  
مبــا فيهـا املنظمـات الثنائيــة   (وعـادة مــا تقـوم اجلهـات املاحنـة     . أكثـر علـى قيـاس النتــائج واآلثـار    

بإجراء تقييمات داخلية تركـز علـى       ) واملتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات     
علـى الـصعد   فرادى املؤسسات وال تراعي بالتايل األثر العام للـسياسات والـربامج املـضطلع هبـا       

  .القطري أو اإلقليمي أو العاملي
ويف أوســاط املقــيِّمني يوجــد توافــق يف اآلراء مفــاده أن جــودة التقيــيم تــرتبط ارتباطــا      - ٦

ومــن الــراجح أن حتــرز الــربامج اجليــدة النوعيــة النتــائج املرجــوة  . وثيقــا جبــودة تــصميم الــربامج
تـيح التحقـق مـن النتـائج وحتديـد العناصـر            وحتقق اآلثار املنشودة، وأن تكـون قابلـة لتقييمـات ت          

وهـذه املالحظـة البـسيطة      . اليت أسهمت يف تنفيذ الربامج، من أجـل اسـتخالص الـدروس منـها             
وألغـــراض هـــذا التقريـــر، . تـــستتبع نقاشـــا أكثـــر تعقيـــدا بـــشأن حتديـــد ماهيـــة برنـــامج فعـــال

ــرامج تــستن     ميكــن ــة هــي ب ــة وتقــوم األخــذ بتوافــق اآلراء العــام بــأن الــربامج الفعال د إىل النظري
ــى ــشودة      أســاس عل ــواتج املن ــائج والن ــا النت ــى حتقيقه ــالوة عل ــي، ع ــة   . منطق ــاد أدل وميكــن إجي

ــتنادا ــيري التنظيمـــي   اسـ ــة التغـ ــوم    إىل نظريـ ــنظم، الـــذي يقـ ــل الـ ــصعيد الكلـــي أو حتليـ علـــى الـ
. )٩(العمليــاتبــشأن حبــوث  ومــن خــالل إجــراء  )٨(ومنــهجي للبيانــات اســتعراض دقيــق علــى
النهجني اآلخر؛ فاقتراهنا من أفضل السبل إلقامة عالقة مثمـرة بـني الـسياسات               صي أحد يق وال

  . والبحوث
 الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر، قامــت شــعبة خــدمات       ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخــالل الفتــرة    - ٧

ــة ــة      الرقابـ ــربامج القطريـ ــتعراض تـــصميم الـ ــدة السـ ــة موحـ ــذ طريقـ ــداد وتنفيـ ــصندوق بإعـ بالـ
املواءمـــة ) ب(األمهيـــة؛ و ) أ: ( علـــى ثالثـــة عناصـــر هـــي وتركـــز هـــذه الطريقـــة .للـــصندوق

ــيم  )ج( االســتراتيجية؛ و ــة الرصــد والتقي ــيت متــت    . نوعي ــة ال ــشطة الرقاب ــائج أن واســتنادا إىل نت

__________ 

 Note 3 and Michael A. Clemens and Todd J. Moss (2007), “The Ghost of 0.7%: Origins andانظـر    )٧(  

Relevance of the International Aid Target”, International Journal of Development Issues 6 (1): 3-25.  
  )٨(  Caldwell J.C., Phillips J.F., Khuda B. (eds). 2002. Special Issue: Family planning programs in the twenty-

first century. Studies in Family Planning 33 (1) .  
  )٩(  Carlos Brambila, Emma Ottolenghi, Celeste Marin and Jane T. Bertrand, “Getting results used: 

evidence from reproductive health programmatic research in Guatemala”, Health Policy and Planning 

2007; 22:234–245.  
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 برناجمــــا قطريــــا، ظهــــرت عــــدة ١١ والــــيت مشلــــت اســــتعراض ٢٠٠٩  و٢٠٠٨عــــامي  يف
  .متكررة مواضيع

امج القطريـة الـيت تعتـرب مرضـية جزئيـا أو غـري       ففيما يتعلق باألمهيـة، افتقـر تـصميم الـرب       - ٨
وهـذه املعلومـات ضـرورية ليتـسىن للـصندوق اختيـار       . مرضية إىل معلومات قائمـة علـى األدلـة      

وتـصمم  . استراتيجياته للتدخل واملناطق اجلغرافية دون اإلقليمية اليت تقتضي تـدخال مـن جانبـه             
ركيز االهتمـام علـى جمموعـة حمـددة مـن           الربامج مبراعاة احتياجات متعددة، لكن من األفضل ت       

وهذا سوف جينب املعنيني اإلشراف علـى جهـود مـشتتة           . التدخالت اليت برهنت على فعاليتها    
ــة بتكــاليف إداريــة        ــسنوية املقترن وضــيقة النطــاق مــن خــالل عــدد كــبري مــن خطــط العمــل ال

  .كبرية عامة
 بــني الــربامج القطريــة   وبــصدد املواءمــة االســتراتيجية، هنــاك مواءمــة جيــدة عمومــا        - ٩

لكن، يف بعض الـربامج القطريـة، ال يراعـي إطـار عمـل األمـم                . للصندوق وأطر التنمية الوطنية   
املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة الــدور احملــوري للــصندوق فيمــا يتعلــق بــإجراء التعــدادات وتنميــة   

م اسـتفادة هـذه     وهـذا يـؤدي إىل إمكانيـة عـد        . قدرات البلدان للمساعدة يف استخدام البيانـات      
األنشطة من الدعم الذي يقدمه فريق األمم املتحدة القطري، رغـم مـا لـذلك مـن فوائـد متفـق                     

ــا  ــراض         (عليه ــات ألغ ــتخدام البيان ــدادات وحتــسني اس ــن التع ــة م ــات املتأتي ــق بالبيان ــا يتعل فيم
  .بالنسبة جلميع الشركاء اإلمنائيني) التخطيط

ة ما تفتقر الربامج القطرية الـيت تعتـرب مرضـية جزئيـا             وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، عاد      - ١٠
أو غايــات /أو غــري مرضــية إىل مؤشــرات، وال تكــون املؤشــرات مــشفوعة ببيانــات مرجعيــة و  

وجيـب أن يتطـور الرصـد والتقيـيم يف الـصندوق            . تشري إىل سبل للتثبت مـن إحـراز التقـدم          وال
ات أثنـاء مرحلـة تـصميم الـربامج وتـدمج          أو الغايـ  /حبيث حتدد املؤشرات، والبيانات املرجعيـة و      

 أدناه حملة عامة عـن النتـائج املتكـررة الـيت توصـلت إليهـا شـعبة           ١ويتضمن اجلدول   . يف الربامج 
  .خدمات الرقابة

  
  ١اجلدول 

  النتائج املتكررة يف إطار تقييم الربامج القطرية
  

  تخفيف احملتملةتدابري اإلصالح وال املخاطر الكبرية/جوانب الضعف املتكررة اجملال

ــة      األمهية ــز علــى األنــشطة الــيت توجــد أدل عــدم التركي
على فعاليتها؛ عدم تقيـيم االحتياجـات اسـتنادا         

  إىل األدلة

اســتعراض تقــين مــنظم للتــدخالت املقــررة
  مرحلة إعداد الربامج أثناء
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  تخفيف احملتملةتدابري اإلصالح وال املخاطر الكبرية/جوانب الضعف املتكررة اجملال

عدم اإلشـارة إىل األنـشطة اخلاصـة بالتعـدادات           املواءمة االستراتيجية
مل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة      يف إطار ع  

 وخطط عمل أفرقة األمم املتحدة القطرية

اســتعراض منــهجي مــن جانــب املكاتــب
اإلقليميـة لــضمان إدمــاج األنــشطة اخلاصــة
بالتعــدادات يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة
للمــساعدة اإلمنائيــة، وحــشد دعــم أفرقــة

  األمم املتحدة القطرية يف هذا اجملال
ــدم وجــود مؤشــرات و    لرصد والتقييمنوعية ا ــة  /ع ــات مرجعي أو بيان

 م توافر أدلة على االستخدام    أو غايات، وعد  /و
ــة    ــات املتأتيـ ــارف واملعلومـ ــهجي للمعـ ــناملنـ  مـ

  الرصد

إعادة وثـائق الـربامج القطريـة املقدمـة دون
ــرات ــشتمل علــــى مؤشــ ــائج تــ ــر للنتــ أطــ

وغايــــات حمــــددة، أو وبيانــــات مرجعيــــة
 ليها املوافقة املشروطة ع

    
 مـن االسـتدالل     ، بعـد مـا أجرتـه مـن استعراضـات          ،ومل تتمكن شـعبة خـدمات الرقابـة         - ١١
على اسـتثمار مبـالغ كـبرية يف البحـوث املتعلقـة بالعمليـات وال علـى إمكانيـة تقيـيم الـربامج             ال

ــيح اســتخدام املعــارف        ــوفر معلومــات عــن آثارهــا أو نتائجهــا، مبــا يت ــه ي يف بــشكل موثــوق ب
وتـدعو احلاجـة إىل أن يبـذل الـصندوق مزيـدا مـن اجلهـود جلعـل                  . لربناجميـة الالحقـة   لدورات ا ا

 مـن   ١٠الربجمة القائمة علـى األدلـة أمـرا ممكنـا بالنـسبة جلميـع الـربامج، كمـا طلـب يف الفقـرة                        
  .٢٠٠٩/١٨مقرر اجمللس التنفيذي 

يقــوم، يف وبــضمان تــوافر معــايري ومعلومــات قائمــة علــى األدلــة، ميكــن للــصندوق أن   - ١٢
ــربامج، مبــا يلــي   ــة إطــالق ال ــة مــع الــشركاء املنفــذين وأصــحاب    ) أ: (مرحل إقامــة شــراكة قوي

 حبيـث يـرتبط بنـاء القـدرات بأولويـات           الربامج بشكل رشيد  إعداد حمتويات   ) ب( املصلحة؛ و 
واضــحة، وحبيــث تنــدرج اســتراتيجيات للمــساواة بــني اجلنــسني وللتعبئــة اجملتمعيــة قائمــة علــى  

ــار أنــشطة االبتكــار باعتمــاد منــهجيات     القــيم ال ــتم اختب ــربامج، وحبيــث ي ــة يف ال ــة والديني ثقافي
االسـتدالل علـى اإلسـهام      ) ج(  للتأكد من إمكانية القيـام هبـا علـى نطـاق أوسـع؛ و              )١٠(مناسبة

اإلجيايب يف االستثمارات واجلهود املبذولة من جانب البلدان املشمولة بـالربامج لتحـسني نوعيـة      
  .فيدينحياة املست

  

__________ 

  )١٠(  Duflo (E.), Kraemer (M.), “Use of Randomization in the Evaluation of Development Effectiveness”, 

MIT, 2009.  
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إصـــالح األمـــم املتحـــدة وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان ومواءمـــة    -رابعا   
  منهجيات التقييم

ــة       - ١٣ ــار املنهجيـ ــيم يف اختيـ ــال التقيـ ــوم يف جمـ ــة اليـ ــة املطروحـ ــسألة املنهجيـ ــل، مـ ال تتمثـ
واتبـاع توجيهـات منهجيـة تـؤدي إىل مواءمـة الـُنهج املتبعـة        بقدر ما تتمثل يف إجياد       “املناسبة”

يف صندوق األمم املتحدة للسكان، فضال عن منظومة األمـم املتحـدة، مـن أجـل تيـسري عمليـة                    
وتستتبع مواءمة األساليب تقـارب الطـرق القائمـة علـى األدلـة إلعـداد الـربامج                 . مقارنة النتائج 

بوصــفه شــرطا أساســيا لنجــاح أي تقيــيم؛ وتيــسر إعــداد حمتويــات الــربامج اســتنادا إىل أدوات  
قائمــة علــى النتــائج مــشفوعة باملؤشــرات، مبــا يــؤدي إىل إعــداد بــرامج ميكــن تقييمهــا اإلدارة ال

بيد أن التقييمات ُتجرى باستخدام منـهجيات خمتلفـة، ممـا جيعـل مـن الـصعب                 . بالشكل املالئم 
ومـن الـضروري أن تطبـق املنـهجيات تطبيقـا متـسقا لتجنـب               . إجراء املقارنات وحتديد أسسها   

والـصندوق لـيس   . عاين منها الكثري مـن املؤسـسات الـيت تقـدم املـساعدة            اليت ي “ فجوة التقييم ”
ويــشري اســتعراض منــهجيات التقيــيم الــذي أجرتــه شــعبة خــدمات الرقابــة إىل وجــود  . اســتثناء

تفاوت واسعة النطاق كما يدعو إىل بذل اجلهود ملواءمتها لـيس يف الـصندوق فحـسب ولكـن                  
  .أيضا مع شركاء األمم املتحدة

أن وافق اجمللس التنفيذي على السياسة التقييمية لصندوق األمـم املتحـدة للـسكان          منذ    - ١٤
 اختذ الصندوق خطـوات لتعزيـز عمليـة التقيـيم واالمتثـال لقـرار اجلمعيـة العامـة                   ٢٠٠٩يف عام   

ولئن كان من املمكن أن تعزز سياسة الصندوق عمليـة التقيـيم، فإهنـا قـد ال تفلـح                   . ٦٢/٢٠٨
ــهوض با  ــثريا يف الن ــا       ك ــة يف قراره ــة العام ــه اجلمعي ــذي توخت ــة ال ــى نطــاق املنظوم ــساق عل الت

، الذي أّيد وظيفة التقييم على نطاق املنظومة، يف ظل عدم وجود التزام على نطـاق                ٦٣/٣١١
ويف الوقت احلاضـر يـشكل فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم احملـرك                  . األمم املتحدة باملواءمة  
 ضوء القيود اليت فرضها هذا الفريق، أجنزت شـعبة خـدمات الرقابـة              ويف. الرئيسي هلذه اجلهود  

ــام  ــة حتديــد         ٢٠٠٩يف ع ــق بغي ــة للفري ــل التابع ــرق العم ــة وف ــة العام ــع األفرق  استعراضــا جلمي
وقــد حــدد االســتعراض العديــد مــن أنــشطة فريــق األمــم . ســيكون أكثــر فائــدة للــصندوق أيهــا

ــيت   ــة الـ ــالتقييم ذات األولويـ ــين بـ ــدة املعـ ــام   املتحـ ــر عـ ــا أواخـ ــصندوق فيهـ ــارك الـ . ٢٠٠٩ شـ
أبريـل  /فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، يف اجتماعـه العـام الـذي سـيعقد يف نيـسان                 وسيناقش
، مسألة مشاركة اجلهات املـسؤولة عـن التقييمـات الالمركزيـة يف أعمـال فـرق العمـل                   ٢٠١٠
  .التابعة له

واسـتنادا إىل اخـتالف قـدرات       . يل األمـد  وبالتايل، فإن مواءمة املنهجيات مشروع طو       - ١٥
التقيــيم يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، فــإن أي كيــان مــصمم أو مــشكل ألداء وظيفــة 
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، سـيكون علـى الـراجح أكثـر        ٦٣/٣١١تقييم على نطاق املنظومة، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة           
ادة مـشاركة وحـدات     فعالية إذا جرى تـصميمه أو تـشكيله علـى حنـو يتـسم باملرونـة، بغيـة زيـ                   

  .التقييم التابعة ملختلف املؤسسات وحتقيق أقصى ما ميكن من التعاون فيما بينهما
  

  تنمية القدرات  -خامسا  
جــرى يف الــسنوات األخــرية اســتثمار زهــاء ربــع املعونــة املقدمــة مــن اجلهــات املاحنــة،    - ١٦
 والظـاهر أن اجلـزء األكـرب منـه           بليون دوالر يف السنة، يف جمال التعاون التقين،        ١٥أكثر من    أو

ــدرات   ــة الق ــد ُوجــه إىل تنمي ــة   . )١١(ق ــة العام ــرار اجلمعي ــد أوىل ق ــا كــبريا  ٦٢/٢٠٨وق  اهتمام
واســتجابة لــذلك، شــعرت كيانــات األمــم املتحــدة بــأن عليهــا أن تركــز علــى بــذل . للقــدرات

عا فيمـا يتعلـق     ويتمثـل سـوء الفهـم األكثـر شـيو         . اجلهود لتنمية القدرات وااللتزام هبـذا اهلـدف       
بتنميـــة القـــدرات يف تـــصويرها بأهنـــا نقـــل للمعـــارف يف اجتـــاه واحـــد ممـــن لـــديهم اخلـــربة إىل 

وتــشري األدلــة إىل أنــه مــن غــري املــرجح أن تــنجح عمليــة تنميــة القــدرات   . حيتــاجون إليهــا مــن
  :تتوفر الشروط التالية مل ما

  مشاركة واسعة النطاق ومبادرة حملية؛  )أ(  
   من القدرات احمللية؛االستفادة  )ب(  
  مواصلة التعلم والتكيف؛  )ج(  
  استثمارات طويلة األجل؛  )د(  
  .)١٢(تكامل األنشطة على خمتلف املستويات ملعاجلة املشاكل املعقدة  )ه(  

ــة القــدرات        - ١٧ ــدان االقتــصادي، ينبغــي فهــم تنمي ــة يف املي ووفقــا ملنظمــة التعــاون والتنمي
ا حبزم من داخل البلد، مع اضـطالع اجلهـات املاحنـة بـدور              عملية حملية، جتري قيادهت   ”بوصفها  
ووفقــا هلــذه الرؤيــة، تــشكل القيــادة الــسياسية والنظــام الــسياسي واإلداري الــسائد   . داعــم هلــا

ولــيس تــويل زمــام . عــاملني حــامسني يف هتيئــة الفــرص ووضــع احلــدود جلهــود تنميــة القــدرات  
أو الـسلب، ولكنـها مــسألة متليهـا العمليــات    الـسياسات القطريـة مــسألة حتتمـل الـرد باإلجيــاب     

  .“واالجتاهات

__________ 

  )١١(  OECD, The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice, OECD Journal on 

Development, Vol. 8, No. 3 - ISSN 1816-8124- © OECD 2008.  
  )١٢(  OECD, The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice, OECD Journal on 

development, Vol. 8, No. 3 - ISSN 1816-8124- © OECD 2008.  
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فهـي تـستند علـى      . ومن مث، فإن تنمية القدرات ليست اسـتثناء مـن اجملـاالت األخـرى               - ١٨
وتتطلب هذه الشراكة تفامها أفضل بني مجيع األطراف لتتمكن من االسـتجابة لنطـاق       . شراكة

وجه حنو التقييم املشترك يف ظل بيئة املـساعدة         التقييم اآلخذ يف االتساع، وتنوع األدوات، والت      
وإذا فهم التقييم يف هذا السياق، فينبغـي جلميـع منـهجيات التقيـيم أن               . اإلمنائية السريعة التطور  

توضح كيفية إسـهام التـداخالت يف تنميـة القـدرات وتقيـيم هـذا اإلسـهام بـدون هـذا التغـيري،                        
ــذ الفقــرة    ــرار ا ١٢٩ســيكون مــن الــصعب تنفي ــة العامــة   مــن ق ــز  ٦٢/٢٠٨جلمعي ــشأن تعزي  ب

  .قدرات التقييم يف البلدان املستفيدة من الربامج
فاهليكلة اإلقليميـة واألعمـال الراميـة إىل إعـداد          . وحيرز الصندوق تقدما يف هذا االجتاه       - ١٩

 حـدت بالـصندوق، علـى املـستوى      ٢٠٠٩-٢٠٠٨السياسة التقييمية للصندوق خـالل الفتـرة        
ــداخلي إىل التر ــشرين األول   ال ــة ويف ت ــه التقييمي ــة قدرات ــى تنمي ــز عل ــوبر /كي ، نظــم ٢٠٠٩أكت

املكتب اإلقليمي ألفريقيا، مبشاركة مـوظفني مـن فـرع التعلـيم وتـدبري احليـاة الوظيفيـة، بـشعبة                    
املوارد البشرية؛ وشعبة الربامج؛ وشعبة خـدمات الرقابـة؛ برناجمـا تـدريبيا ملـدة أسـبوع ملـوظفي              

إن التزام الصندوق بتنمية قدرات التقيـيم     . التقييم يف املكاتب القطرية   ومنسقي شؤون الرصد و   
. اإلقليمية ودعمها سـيعزز بـدوره قـدرة البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج علـى إجـراء التقييمـات                   

ومن مث، فيمـا يتعلـق بتنميـة القـدرات، مـن املبكـر جـدا تقيـيم التقـدم احملـرز منـذ املوافقـة علـى                            
، وتقـدمي بيانـات تأكيديـة هنائيــة بـشأن األنـشطة الــيت      ٢٠٠٩يونيــه /يـران سياسـة التقيـيم يف حز  

  .اضطلع هبا الصندوق لتعزيز القدرات التقييمية لشركائه املنفذين
  

  االستقالل والشراكة  -سادسا  
وميتد نطاق املسؤولية املشتركة للحكومات ليشمل التقيـيم، مـع التركيـز علـى النتـائج                  - ٢٠

وتــدعو فكــرة املــسؤولية املــشتركة إىل إعــادة  . ائج الــشراكات اإلمنائيــةأو علــى اإلســهام يف نتــ
 على اجلهـود  ٦٢/٢٠٨لقد أوجد تركيز قرار اجلمعية العامة     . النظر يف مفهوم استقالل التقييم    

املشتركة وعلى تـويل البلـدان زمـام األمـور تـوترا بـشأن مـسألة اسـتقالل التقيـيم وعـدم الـيقني                        
تعلقــة بــالتقييم وخماطرهــا؛ وأوجــد يف حــاالت كــثرية، بواعــث قلــق احملــيط بقيمــة الــشركات امل

  .طابع مؤسسي يف منظومة األمم املتحدة ذا
فمن ناحيـة، يعـين توافـق اآلراء بـشأن الـشراكة            : وميكن وصف هذه املعضلة كما يلي       - ٢١

ألمـر يف  ضرورة زيادة تـويل البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج زمـام ا      ”يف جمال التقييم والتسليم بـ    
وتوجيهها له، مبا فيها املساعدة اليت يقـدمها جهـاز األمـم املتحـدة       تقييم مجيع أشكال املساعدة     

ــائي ــة     “ اإلمنـ ــة املقدمـ ــات الفاعلـ ــن جانـــب اجلهـ ــساعدة ومـ ــدم املـ ــتم حيـــث تقـ ــيم يـ أن التقيـ
يـة  ومن مث، فإن التقييم عملية المركزية تندمج ضـمن األنـشطة اإلمنائ           . للمساعدات واملتلقية هلا  
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. حيثما تنفذ؛ وهذه العملية تضفي الشرعية على تقييم البلدان املستفيدة لربامج اجلهـات املاحنـة              
ومن ناحية أخرى، فما مل تصل القـدرات التقييميـة إىل املـستوى املنـشود يف البلـدان املـستفيدة                    

ضا، ومـن مث    من الربامج، هناك إمكانية مشاركة الفنيني املضطلعني بالتقييم يف تنفيذ الـربامج أيـ             
ومــن املمكــن جتنــب هــذه املعــضلة باعتمــاد طرائــق خمتلفــة   . املــساس باالســتقاللية واملوضــوعية

ــشكل          ــبني يف الـ ــو املـ ــى النحـ ــيم، علـ ــستويات التقيـ ــن مـ ــستوى مـ ــل مـ ــتقالل كـ ــضمن اسـ تـ
 أدنــاه، الــذي تــرد فيــه مقترحــات آلليــات تــضمن ٢ويــبني اجلــدول ). التقييمــات املتداخلــة( ١

، أن االعتماد على قواعد ومعايري التقييم املعتـرف هبـا عامليـا واالمتثـال هلـا قـد           استقالل املقّيمني 
  .يكونا أجنع السبل لضمان االستقالل، حىت يف سياق الشراكات املعقدة

  
  ٢اجلدول 

  التقييمات وآليات االستقالل    
 املستوى  التقييم  النطاق  اآلليات الرامية إىل ضمان االستقالل

ــايري      ــة، والقواعــد واملع ــيم مــن جانــب أطــراف ثالث تقي
على سبيل املثـال، اإلفـصاح      (املقبولة عامليا؛ والشفافية    

ــائج     ــيالت ونت ــات، وحتل ــة، وبيان ــة، ومنهجي عــن نظري
؛ وتــــويل الــــشركاء املنفــــذين زمــــام األمــــر )الــــربامج

  وتوجيههم له

اجلهـــــــــــــــــات   النتائج واآلثار
ــستفيدة  املــــــــــــ
والـــــــــــشراكة، 
والــــــــــــشركاء 

ذون املنفـــــــــــــــ
  واجلهات املاحنة

  الرابع

ــايري      ــة، والقواعــد واملع ــيم مــن جانــب أطــراف ثالث تقي
على سبيل املثـال، اإلفـصاح      (املقبولة عامليا؛ والشفافية    

ــائج     ــيالت ونت ــات، وحتل ــة، وبيان ــة، ومنهجي عــن نظري
  )الربنامج

  تويل الشركاء املنفذين زمام األمر وتوجيههم له

ــاءة   ــائج، والكفــــــــ النتــــــــ
ــة، والفعاليــــــــة، و األمهيــــــ

  واالمتثال، والقابلية للتقييم
  البحوث بشأن العمليات

الـــــــــــــشراكة، 
والــــــــــــشركاء 
املنفـــــــــــــــذون 
  واجلهات املاحنة

  الثالث

. فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم أو طــرف ثالــث  
تأكيد مقدم من الكيان املعين بالرقابة بشأن التـصميم،         

تقريـر؛  واملنهجية، ومجع البيانات وحتليلها، والنتائج وال     
علــى (والقواعــد واملعــايري املقبولــة عامليــا؛ والــشفافية     

ســــبيل املثــــال، اإلفــــصاح عــــن نظريــــة، ومنهجيــــة،  
؛ وآليــة التقيــيم )وبيانــات، وحتلــيالت ونتــائج الربنــامج

ــة    ــى نطــاق املنظوم ــستقلة عل ــة   (امل ــة العام ــرار اجلمعي ق
٦٣/٣١١(  

إطــار عمــل األمــم املتحــدة 
ــة   ــساعدة اإلمنائيـــــــ للمـــــــ

ــاءة، و ــة، الكفــــــ الفعاليــــــ
  واألمهية، والقابلية للتقييم

التنسيق بني األمـم املتحـدة      
  وغريها من اجلهات املاحنة

فريـــــق األمـــــم  
املتحــــــــــــــــــدة 
-القطـــــــــــــري

ــم  إصـــالح األمـ
  املتحدة

  الثاين

صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان أو طـــرف ثالـــث؛ 
تأكيد مقدم من الكيان املعين بالرقابة بشأن التـصميم،         

ات وحتليلها، والنتائج والتقريـر؛     واملنهجية، ومجع البيان  
على سـبيل   (والقواعد واملعايري املقبولة عامليا والشفافية      

املثــال، اإلفــصاح عـــن نظريــة، ومنهجيــة، وبيانـــات،     
  )وحتليالت ونتائج الربنامج

ــة،   ــاءة، والفعاليــــــ الكفــــــ
ــال،   ــة، واالمتثـــــ واألمهيـــــ
والقابليــة لتقيــيم البحــوث   

  بشأن العمليات

ــامج  الربنــــــــــــــ
القطــــــــــــــــري 

وق األمـم   لصند
املتحــــــــــــــــــدة 

  للسكان

  األول
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مبا أن الـسياسة التقييميـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان مل ُتعتمـد إال مـؤخرا، فـإن                       - ٢٢
ومجيـع التقييمـات الـيت      . التقييمات اليت أجرهتا مكاتبه القطريـة ال تعكـس بعـد النـهج املتـداخل              

املــستوى األول، مــع  هــي تقييمــات مــن ٢٠١٠فربايــر / وشهرشــباط٢٠٠٨أجريــت بــني عــام 
ومل يعــاجل أي مــن . مــشاركة ضــئيلة مــن الــشركاء املنفــذين، واملــستفيدين أو دون مــشاركتهم 

التقييمات إسهام الصندوق يف الشركات القائمة، حىت يف البلـدان الـيت تطبـق فيهـا ُنهـج قائمـة                    
  .على الربامج أو هنج قطاعية

ــصندوق وشـــ     - ٢٣ ــح الـ ــة، أوضـ ــسياسة التقييميـ ــق الـ ــة األدوار  ولتطبيـ ــدمات الرقابـ عبة خـ
. واملسؤوليات فيما يتعلق بالتخطيط، والتنفيذ واإلشراف، وضـمان اجلـودة ومتابعـة التقييمـات            

وتتــوىل شــعبة الــربامج املــسوؤلية عــن الــتعلم علــى مــستوى املنظمــة، ودعــم تقييمــات الــربامج    
ــسؤولية عــن        ــة امل ــوىل شــعبة خــدمات الرقاب ــات؛ وتت ــة التقييم ــة ومتابع ضــمان اجلــودة  القطري

  .والتقييمات املواضيعية املستقلة
. ومتيــز الــسياسة التقييميــة للــصندوق بــني التقييمــات املركزيــة والتقييمــات الالمركزيــة   - ٢٤

وتــضطلع شــعبة خــدمات الرقابــة بالتقييمــات املركزيــة بغــرض أساســي يتمثــل يف تــوفري ضــمان 
ت الالمركزيــة إلقامــة قاعــدة مــن  بــشأن األنــشطة املنجــزة، يف حــني تــضطلع اإلدارة بالتقييمــا  

وبـدعم مـن   . األدلة علـى النتـائج احملققـة وحتديـد الـدروس املـستفادة مـن عمليـة الربجمـة الفعالـة                  
  .املكاتب اإلقليمية، تيسر شعبة الربامج التنسيق على نطاق الصندوق

وعلــى النقــيض مــن مؤســسات األمــم املتحــدة األخــرى، فــإن لــدى الــصندوق مــوارد     - ٢٥
وملــا كانــت أكثــر مــن شــعبة .  يف مجيــع أجزائــه ولــيس يف وحــدة تنظيميــة واحــدة فقــطللتقيــيم

، هـذه   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩واحدة تتوىل املـسؤولية عـن التقيـيم، فقـد عـزز الـصندوق، يف عـامي                  
الُشعب وعددا مـن املكاتـب القطريـة مـن حيـث املـوارد البـشرية، وذلـك مـن أجـل االسـتجابة                      

ــة ملقــررات اجمللــس التنفيــذي وتطبيــق   ــسياسة التقييمي ويتمثــل أحــد التحــديات الــيت تواجــه   . ال
الصندوق، وال سيما على الصعيد القطري، يف أن بعض املوظفني يتعني عليهم أن يتولـوا مهـام            

مما يزيـد عـبء عملـهم الـذي هـو           . إضافية تتمثل يف العمل كمنسقني لعمليات الرصد والتقييم       
تحـرك بالــسرعة املطلوبـة لتطبيـق الــسياسة    وهـذا جيعـل مــن الـصعوبة ال   . يف األصـل عـبء ثقيــل  

  .التقيميية
واستنادا إىل السياسة التقييمية، سيكون لدى الصندوق ما يكفي من املوظفني إلجـراء               - ٢٦

وهـذه نقطـة حامسـة يف سـياق         . التقييمات إذا كان لدى هؤالء املوظفني ما يكفي من اخلـربات          
قالل علـى جـودة التـصميم، واملنـهجيات،         ويتوقـف هـذا االسـت     . النقاش بشأن استقالل التقيـيم    

  .والتنفيذ وإجراء التقييمات وهذا جمال يلزم أن يوليه الصندوق اهتماما أكرب
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  وموثوقيتها التقييمات جودة  - سابعا  
 جبـودة  هتـتم  الـيت  املنـشورات  من متنوعة جمموعةأن يعتمد على     الدويل للمجتمع ميكن  - ٢٧

 إىل للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  ويـستند  .هومعـايري  هعدقوامبا يف ذلك     وموثوقيته، التقييم
 املمارسـات  أفـضل  مـع  متسقة واملعايري القواعد وهذه .بالتقييم املعين املتحدة األمم فريق معايري
 الـصعيد  علـى  التوصـل  فـإن  لـذا  .العـامل  أحناء مجيع يف بالتقييم املعنية املهنية الرابطات تقرها اليت

ــاملي  نقطـــة يـــشكّل أن ينبغـــي واملعـــايري القواعـــد بـــشأن شـــراكة وإىل اآلراء يف توافـــق إىل العـ
 جانـب  مـن هبا   وااللتزاملتبّنيها   ضروري شرط وهذا ،التقييم بشأن عاملية شراكة حنو االنطالق

 أنــشطة مــنواجلهــات املــستفيدة  املــدين اجملتمــع منظمــات ذلــك يف مبــا املعنيــة، األطــراف مجيــع
 معـايري  يـستويف  وأن يـة التقييم تهلـسياس  ميتثـل  أن للـصندوق  ينبغـي  ذلك، على وبناء .)١٣(التنمية
 يف الرقابـــة خـــدمات شـــعبة أجـــرت االمتثـــال، درجـــة ولتقيـــيم .التقييميـــة أعمالـــه يف اجلـــودة

 هبـذا  املـشمولة  الفترة خالل املنجزة التقييمات مشلت التقييمات جلودة تقييم عملية ٢٠٠٩ عام
 التـايل  العنـوان  علـى  االسـتعراض  هـذا  نتـائج ع علـى    ميكن االطـال  و ).٢٠٠٩-٢٠٠٨( التقرير

www.unfpa.org/public/oversight/وهي موجزة أدناه . 

ــع وتبلــغ  - ٢٨  أعماهلــا عــن للــسكان املتحــدة األمــم لــصندوق التابعــة العمــل وحــدات مجي
 تقييمـا يف    ١٢٢عـن إجـراء      القطريـة  املكاتـب  وأبلغت .سنوية إبالغ عملية خالل من التقييمية

وعالوة على ذلـك، أجنـزت      . ٢٠٠٩ تقييما يف عام     ١١٩كما أبلغت عن إجراء     . ٢٠٠٨عام  
ــة خــدمات شــعبة ــة الرقاب ــها( مواضــيعية تقييمــات ثالث ــيم ٢٠٠٨ عــام يف تقييمــان من  يف وتقي
  .التقييمات جودة تقييمفضال عن  ،)٢٠٠٩ عام
 لتجربـة يعي   املواضـ  التقيـيم عملـييت    نتـائج  ٢٠٠٨ عـام  مـن  الثـاين  النـصف  يف وظهرت  - ٢٩

اللــتني أجرامهــا مــن خــالل مــشاركته يف النــهج القطاعيــة    املــساعدة فعاليــة جمــال يف الــصندوق
ــشتركة والربجمــة ــّين .امل ــصندوق أنالتقييمــان كالمهــا   وب ــة يف كــان ال ــممؤســسات ا طليع  ألم
 لـضمان  املطلـوب  التنـسيقي  العمـل  عـبء  ضـخامة  بـّين  كمـا  الطرائق، هذه اتبعت اليت املتحدة
 يف أجـري  الـذي  التقيـيم ووفـر    .فيهـا  واملـشاركة  القطاعيـة  والنـهج  املشتركة الربجمة تنفيذ جناح
 احملـرز  التقـدم ترمي إىل زيـادة      لإلدارة توصيات اإلنسانية الصندوق استجابة بشأن ٢٠٠٩ عام
 التأهــباملتعلقــة ب الــصندوق اســتراتيجية ،٢٠٠٦/٣٥ هقــرار يف التنفيــذي، اجمللــس أّيــد أن منــذ

 الـذي  التقيـيم  توصـيات  وركـزت  .واإلنعـاش  واالنتقال اإلنسانية واالستجابة لطوارئا حلاالت
__________ 

  )١٣(  Chianca (T.), “The OECD/DAC Criteria for International Development Evaluations: An Assessment 

and Ideas for Improvement”, Journal of Multidisciplinary Evaluation, Vol. 5, No. 9, ISSN 1556-8180, 

March 2008.  
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 .للـــصندوق القطريـــة الـــربامج يف اإلنـــسانية االســـتجابةإدمـــاج  علـــى ٢٠٠٩ عـــام يف أجـــري
مـن حيـث الـسرعة       الـصندوق  فعالية لزيادة العمل طرق مراجعة على أيضا التوصيات وركزت

   .اإلنسانية األزمات أثناءظيف يف القيام بعمليات الشراء والتو
ــصندوق وطلــب  - ٣٠ ــع مــن ال ــة املكاتــب مجي ــة واملكاتــب القطري  املقــر ووحــدات اإلقليمي
 تقيـيم  عمليـة  مـن  كجـزء  وذلك ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة خالل أجنزت اليت التقييمات تقدم أن

 اتقييمـ  ٥٧ الرقابـة  خـدمات  شـعبة  تلقـت  ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفتـرة  وبالنسبة .التقييمات جودة
ــ ــب اأجنزهت ــة املكات ــصندوق، القطري ــو لل ــدد وه ــل ع ــاتقياســا إىل  بكــثري أق ـــ التقييم  ١٩٧ ال
ــيت ــت الـ ــها أبلغـ ــب عنـ ــة املكاتـ ــرة القطريـ ــسها، للفتـ ــات نفـ ـــ والتقييمـ ــغ ٣١٦ الـ ــها املبلـ  عنـ
 اإلقليميـة  املكاتـب  مـن  تقييمـات  أي الرقابـة  خـدمات  شـعبة  تتلـق  ومل .٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفترة
 وحـدات  أبلغـت  و ،تقييمات أربعة إجناز عن أبلغت اإلقليمية املكاتب نأ مع املقر، وحدات أو

 عنــها تبلِّــغ الــيت التقييمــات عــدد بــني والتفــاوت .الفتــرة نفــس يف تقييمــا ١١ إجنــاز عــن املقــر
 مـن  الرقابـة  خـدمات  شـعبة  إىل املقدمة التقييمات وعدد السنوية تقاريرها يف األعمال وحدات

 أن أو دقيـق،  غـري  للكيانـات  الـذايت  اإلبالغ أن فإما .القلق على يبعث أمر هو استعراضها أجل
 مبوجـب  يتوجـب عليهـا أن تقـدمها         الـيت الوثـائق    الرقابـة  خـدمات  شـعبة  إىل تقـدم  ال الكيانات
 جيــب الــسبب، عــن النظــر وبغــض .للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق يف املتبعــة الرقابــة سياســة

  . القصورهذا الصندوق يعاجل أن

 شــعبة بوســع فلــيس منـهجي،  حنــو علــى التقييمــات بتـسجيل  اإلدارة قيــام لعــدم راونظـ   - ٣١
 وخـالل  .للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق يفاملنجزة   التقييمات عدد تؤكد أن الرقابة خدمات

 للـربامج  تقييمـا  ١٧مشلت   تقييما، ٥٧ القطرية املكاتب قدمت ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ السنتني فترة
ــ ٩ و للـــصندوق، القطريـــة  املـــشاريع أو للـــربامج تقييمـــا ٣١ و املـــدة، ملنتـــصف اتاستعراضـ
مــن املقــيمني  فــرق أجــرت الــسابقة، الــسنوات غــرار وعلــى .الــصندوق يــدعمها الــيت األخــرى

  .القطري املستوى على التقييمات معظمالوطنيني والدوليني 
ــة وخــالل  - ٣٢ ــيم عملي ــاماملنجــزة يف  التقييمــات جــودة تقي  اســتعراض جــرى ،٢٠٠٩ ع
 جـودة  تقيـيم  بعمليـات  مقارنـة  يذكر تغيريا النتائج تظهر مل ،وإمجاال .تقييما ٥٧ أصل من ٣٧

 التقيـيم  تقـارير  مـن  كـبرية  نـسبة  وتـوحي  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ عـامي  يف أجريـت  الـيت  التقييمات
 واألسـاليب  التقيـيم،  ألسـئلة  الواضـحة  الـصياغة  مثـل ( للتقيـيم  األساسـية  العناصـر  إىل تفتقر اليت

 مـن  مجعهـا  مت الـيت  واألدلـة  البيانـات تتـأتى عـن      الـيت  والنتـائج  التقيـيم،  أسـئلة  علـى  للرد املناسبة
ــائج علــى املرتكــزة والتوصــيات واالســتنتاجات املــذكورة، األســاليب تطبيــق خــالل ــأن )النت  ب
ــذ خــالل مــن اجلــودة حتــسني املمكــن مــن ــهجي التنفي ــة املن  إلجــراء وإرشــاداســتعراض  لعملي
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ــ ومـــا .الـــصندوق تقييمـــات وصـــالحية  الفعاليـــة، تقيـــيم صـــعيد علـــى املتواضـــعة سيناتالتحـ
 .يـة التحـسني   إمكان إىل تـشري  أدلـة  إال اجلنـساين،  املنظـور  مراعـاة  تعمـيم واالهتمـام ب   األساليب،

 املتحــدة األمــم صــندوق ينفــرد هبــا ال احلالــة هــذه فــإن ،)١٤(منــشورة دراســات يفوكمــا ذكــر 
  .للسكان

 يف البعــدين كــالويراعــى  .وأثــر أمهيــة مــنللــربامج  مــا لتقيــيم االهتمــام إيــالء وجيــب  - ٣٣
 اخنفـضت  وقـد  .ذات الـصلة   املعـايري  تـستويف  الـيت  التقييمـات  نـسبة  حبـسب  الـصندوق  تقييمات

 إىل قـدم  الـذي  ،٢٠٠٩ لعام التقييمات جودة تقييم تقرير ويتضمن .حادا اخنفاضا النسبة هذه
 يفحـــسب جناحهـــا  التقيـــيم، وعيـــةن حتـــسني إىل تنفيـــذها يـــؤدي أن ميكـــن توصـــيات اإلدارة،
  .أخرى جماالت
 الـذي  والعـدد  الـصندوق  كيانـات  عنها تبلغ اليت التقييمات عدد بني االتساق ولكفالة  - ٣٤
 التقيـيم  أنـشطة  لرصدأنظمة   يضع أن الصندوق على جيب التقييمات، جودة تقييم لعملية يقدم

ــها والتحقــق ــوفري ضــرورية خطــوة وهــذه .من ــضمان، لت ــ ال ــشر ةولكفال ــدروس ن ــستفادة ال  امل
 هنـــاك أن لالســـتعراض املتاحـــة القليلـــة التقييمـــات نوعيـــة وتـــبني .ممكـــن نطـــاق أوســـع علـــى
   .للتحسني جماال

  
  التقييم من التعلم  - ثامنا  

 دقـة  )أ( :يـستند مفهـوم الـشفافية إىل ثالثـة معـايري علـى األقـل، وهـي                 التقيـيم،  لغرض  - ٣٥
 ؛املقــّيمني واســتقالل تأهيــل مــستوى علــى بــدوره لــكذ ويعتمــد التقيــيم، نتــائج وموثوقيــة

 واســتخدام نــشر )ج( و ،)عامليــا املقبولــة واملعــايري القواعــد( نفــسه التقيــيم موثوقيــة )ب( و
 النتـائج  نـشر  علـى  اآلراء توافـق  هـي  القاعـدة  تكون أن وينبغي .التوصيات ذلك يف مبا التقرير،
الـشراكة متتـد إىل اجلمهـور بأكملـه، حبيـث        مبـا يعكـس الفكـرة القائلـة بـأن            واسـع،  نطاق على

يــسترشد ويتــسلح بنتــائج التقيــيم لــيس الــشركاء احلكوميــون فحــسب، بــل أيــضا الــشركاء يف  
  . اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة

أنظمــة،  وضــع علــى تعمــل أهنــاب الرقابــة خــدمات شــعبة الــصندوق إدارة أبلغــت وقــد  - ٣٦
 ومتابعتـها،  الالمركزي التقييم لتوصيات املنهجية االستجابة لضمان ،٢٠١٠ عام يف ستنشرها
ــشر ــدروس ولن ــستفادة ال ــاتوخبــصوص  .امل ــة، التقييم ــة خــدمات شــعبة قامــت املركزي  الرقاب

__________ 

  )١٤(  William D. Savedoff et al., “When Will We Ever Learn? Improving Lives through Impact Evaluation”, 

Report of the Evaluation Gap Working Group, Center for Global Development, Washington, D.C.,  
May 2006.  
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 لتتبـع  املـستخدمة  التقييمـات  بتوصـيات  اخلاصـة الـشاملة    البيانـات  قواعـد أنظمـة    نطـاق  بتوسيع
 املنجـزة  املركزيـة  التقييمـات يف  الـواردة  التوصـيات  شملتـ  لكـي  احلـسابات  مراجعـي  توصـيات 

 استعراضـها  جـرى  الـيت  التقييم عمليات مجيع فإن ذلك، إىل وباإلضافة .٢٠٠٩ عام منابتداء  
 طريـق  عـن  واملهنـيني  البـاحثني  ألوسـاط  متاحـة  باتـت  التقييمـات  جـودة  تقييم عملية خاللمن  
 مـن  ٢٠ الفقـرة  وتـنص  .الرقابـة  خـدمات  شـعبة  وتـديرها  أنـشأهتا  بالتقييم خاصة بيانات قاعدة
 علـى  )DP/FPA/2009/4( للـسكان  املتحـدة  األمـم  لـصندوق  التقييميـة  بالـسياسة  اخلـاص  التقرير

 عــادة التنفيــذي املــدير ينــشر الــصندوق، يف الرقابــة وسياســة املــساءلة إلطــار وفقــا” :يلــي مــا
 انللبلــد املــشروعة احلقــوق محايــة يف الوقــت نفــس يف التقديريــة ســلطته ممارســة مــع التقــارير،
 البيانـــات قاعـــدة حمتويـــات فـــإن الـــسياسة، هـــذه مـــع ومتاشـــيا .“الـــربامج مـــن املـــستفيدة
 للـــــسكان املتحــــدة  األمـــــم لــــصندوق  الـــــشبكي املوقــــع  علـــــى متاحــــة  بـــــالتقييم اخلاصــــة 

)http://www.unfpa.org/public/about/oversight.(  
ــة للــصندوق، استعرضــت شــ     - ٣٧ ــة للــربامج القطري ــة املركزي عبة خــدمات ويف ضــوء املكان

الرقابة قدرة الصندوق على التخطيط للتقييمات يف الوقت املناسب وعلـى اغتنـام الفرصـة الـيت                 
 يف  ٤٠وجـرى تقيـيم     . تتيحها دورات التخطيط اخلاصة بـالربامج القطريـة للتـأثري يف القـرارات            
ــة الــيت نظــر فيهــا اجمللــس التنفيــذي يف عــام        مــن أجــل تــوفري ٢٠٠٩املائــة مــن الــربامج القطري

 يف املائـة    ٢٤وكان مقررا إجـراء تقييمـات يف        . معلومات يسترشد هبا لتصميم الربامج الالحقة     
من احلاالت، ولكن من غري املرجح أن توفر هذه التقييمـات معلومـات تفيـد يف وضـع الـربامج       

ويتـضمن  . القطرية التاليـة ألن التقييمـات سـتجرى بعـد موافقـة اجمللـس التنفيـذي علـى الـربامج             
ــشكل  ــيت     ٢ال ــصندوق ال ــة لل ــالربامج القطري ــصلة ب ــيم ذات ال ــشطة التقي  مــوجزا الســتعراض أن

  .٢٠٠٩قدمت إىل اجمللس التنفيذي يف عام 
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  ٢ الشكل
  ٢٠٠٩تقييمات الربامج القطرية لغرض إعداد وثائق الربامج القطرية لعام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  خامتة  - تاسعا  
 وتتـضمن  .التقيـيم   عمليـة  لتعزيـز  هامـة  تخطـوا  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق اختذ  - ٣٨

 إنـشاء  )ب(و   للتقيـيم؛  سياسـة  وضـع  )أ( :يلي ما ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف احملققة اإلجنازات
ــامل اإلقليميــة الــصندوق مكاتــب مجيــع يف والتقيــيم للرصــد إقليميــة مراكــز  وظفني؛وتزويــدها ب

  .القطرية املكاتب من عدد يف والتقييم الرصد لشؤون منسقني تعيني )ج( و
النتائج املتكررة والتوصـيات املنبثقـة عـن التقييمـات الـضوء علـى وجـود جمـال                   وتسلط  - ٣٩

ــة، والتركيــز الربنــاجمي، واالهتمــام بالرصــد      ــة تــصميم الــربامج اســتنادا إىل األدل لتحــسني عملي
ختـاذ  وباإلضافة إىل ذلك، يتبني من حتليل لتغطية التقييمـات أن الـصندوق حيتـاج إىل ا               . والتقييم

، وكفالــة تقيــيم ٢٠٠٩/١٨ مــن مقــرر اجمللــس التنفيــذي ٨إجــراءات لكفالــة االمتثــال للفقــرة 
  . مجيع الربامج القطرية مرة واحدة على األقل خالل دورة كل منها

 األمـم  صـندوق  يف التقييمـات  جـودة  الرقابـة  خـدمات  شـعبة  مـت قّي ،٢٠٠٩ عام ويف  - ٤٠
 التقييمـات  جـودة  تقيـيم  عـن  كـبرية  اختالفـات  دوجـو  عـدم  من الرغم وعلى .للسكان املتحدة
 الفعاليـة،  تقيـيم  صـعيد  علـى  حتـسن    حدوث الشعبة الحظت فقد ،٢٠٠٥ عام يف أجري الذي

 تقيـيم إيالء االهتمام ل   وجيب .اجلنساين املنظور مراعاة تعميم إىل واالنتباه األساليب،وصالحية  
 واملـساءلة  التقيـيم  ثقافـة  تعزيـز  النوعيـة  حتسني ويتطلب .الصندوق يبذهلا اليت اجلهود وأثر أمهية

 وثائق الربامج القطرية -  ٢٠٠٩تقييمات الربامج القطرية لعام 
  املقدمة إىل اجمللس التنفيذي٢٠٠٩ لعام

 ٢٠٠٩يناير /   كانون الثاين٢٠٠٩يونيه /      حزيران             جارية حاليا  اجملموع 

٦التقييمات املقرر إجراؤها، 

 ١٠ت الربامج القطرية، حاالت إجراء تقييما

 حاالت عدم إجراء تقييمات
 ٩الربامج القطرية، 

٣٠  

٢٥  

٢٠  

١٥  

١٠  

٥  

 صفر
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وهنـاك حاجـة إىل      .املتحدة األمم منظومة يفشائع   استنتاج وهذا الصندوق، داخل النتائج عن
التفــاوض علــى تنميــة القــدرات الالزمــة لــدعم انتــشار هــذه الثقافــة، مــع االلتــزام بالتقييمــات     

 منـــهجي حنـــو علـــى اإلدارة لتـــزاما وســـيكفل. املـــشتركة وتعزيـــز تـــويل البلـــدان زمـــام التقيـــيم
 مـن  حـد  بأقـصى  مـوارده  اسـتخدام ب لـصندوق قيـام ا   ومتابعتها اتالتقييم لتوصيات باالستجابة

  .أهدافه حتقيق أجل من الفعالية
 مــع الــداخلي التقيــيم عمليــات حتــسني يف الــصندوق يواجهــه الــذي التحــدي ويتمثــل  - ٤١

وتــشكل هــذه . دان زمــام التقييمــات وتوجيههــااملــساعي الوطنيــة الراميــة إىل تــويل البلــ مواكبــة
ــدور الــصندوق ودور املؤســسات األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة     وهــذا . التوجهــات حتــديا ل

مقتـضيات  ) أ: (يقتضي النظر يف طبيعة دور الـصندوق يف سـياق العالقـة الثالثيـة بـني كـل مـن                   
زيــادة تــويل البلــدان ) ب(يــة؛ و املــساءلة الــيت تفرضــها اجلهــات املاحنــة لتمويــل املــساعدة اإلمنائ

ــادة توجيههــا هلــا؛ و       ــشطة تقييمهــا، وزي ــربامج وأن ــام ال ــربامج زم ــة ) ج(املــستفيدة مــن ال رغب
  .الصندوق يف إظهار التقدم يف إجناز واليته

ــرار فهــم وميكــن  - ٤٢ ــة ق ــة اجلمعي ــه   ٦٢/٢٠٨ العام ــى أن ــزمعل ــصندوق يل  وحكومــات ال
 نتـائج  علـى  التركيـز  مـع  املـشترك،  االهتمـام  ذاتم املـسائل    الـربامج بتقيـي    مـن  املستفيدة البلدان
 التقيـيم  أن االلتـزام  هـذا  ويعـين  . الـربامج  مـن  املـستفيدة  والبلـدان  الصندوق هبا يلتزم اليت التنمية
 الـصندوق،  خيـص  وفيمـا  .املـستفيدون ملـسها    الـيت  النتـائج  على يركز حينما قيمة أكثر سيكون
 أثنـاء  حـتفهن  يلقـني  اللـوايت  احلوامـل  النـساء عـدد    ختفـيض  الاملث سبيل على النتائج هذه تشمل
 مناسـبا  باعتبـاره  النهج هذا بقبول للصندوق، وينبغي .اجلنساين العنف وترية وختفيض الوالدة،
 ،٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـرة  االسـتراتيجية  خطتـه  اسـتعراض  خـالل  املـسألة  هـذه  يتـابع  أن للتقييم،

  .٢٠١٤ عام من تبدأ اليت التالية، االستراتيجية ةاخلط يف املؤسسي الطابع عليها يضفي وأن
  

  توصية  - عاشرا  
قد يود اجمللس التنفيذي اإلحاطـة علمـا بـالتقرير املقـدم كـل سـنتني بـشأن التقيـيم                      - ٤٣

  ).DP/FPA/2010/19(الوارد يف هذه الوثيقة 
  


