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 مقدمة -أوًال 
، لم تكن ٢٠٠٥ أنه قبل عام إال. جرى استهالل التقييم في منظمة العمل الدولية منذ سنوات عدیدة . سياسة التقييم .١

ولهذا السبب، جرى مؤخرًا .  مطبقةاإلجراءات القياسيةالمسؤوليات عن اإلشراف على التقييم موحدة آما لم تكن 
وفي .  اإلدارة القائمة على النتائجبصورة شاملة نحو منظمة العمل الدولية تحولتقویة وظيفة التقييم آجزء من 

، وافق ٢٠٠٥نوفمبر / وفي تشرین الثاني. ر العام وحدة التقييم المرآزیة الجدیدة، أنشأ المدی٢٠٠٥مارس / آذار
وتجري إدارة . ١مجلس اإلدارة على إطار استراتيجي وسياسي جدید من أجل التقييم في منظمة العمل الدولية

دة المعني بالتقييم ولجنة التقييم في منظمة العمل الدولية اآلن وفقًا لألطر المعياریة التي قررها فریق األمم المتح
المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والممارسات اإلداریة الداخلية في 

 . منظمة العمل الدولية

 تهدف وحدة التقييم إلى دعم الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة العمل . وحدة التقييم في منظمة العمل الدولية .٢
فالشفافية . لدولية لزیادة المساءلة والشفافية والتعلم التنظيمي من خالل التقييم المستقل والمنتظم والتقييم الذاتيا

وفي هذا الصدد، یقوم . منظمة العمل الدوليةل عاموالمساءلة أمران أساسيان لتحقيق اإلدارة السدیدة وهما هدف 
:  ما یليالمكونة لمنظمة العمل الدولية والهيئات المانحة على دور التقييم على اطالع مجلس اإلدارة والهيئات 

 ).التعلم(تحدید إنجازات البرامج والتحسينات الالزمة " ٢"؛ )المساءلة(فعالية برامج منظمة العمل الدولية " ١"

وي إلى لجنة تقتضي سياسة التقييم الجدیدة أن تقوم وحدة التقييم بتقدیم تقریر تقييم سن.  تقریر التقييم السنوي .٣
البرنامج والميزانية واإلدارة تعرض فيه نظرة عامة عن أنشطة التقييم وأداء التقييم داخل منظمة العمل الدولية، 

مارس  /وتمتد الفترة التي یشملها تقریر التقييم السنوي الحالي من آذار. تشمل جميع أنواع ومستویات التقييم
والسبب الداعي إلى اعتماد هذا النطاق الزمني . ٢٠٠٦٢یونيه / یرانحتى حز) تاریخ إنشاء وحدة التقييم (٢٠٠٥

الموسع هو تزوید مجلس اإلدارة بمعلومات مستوفاة من أجل المناقشة، بالنظر إلى أن تقاریر التقييم السنویة تقدم 
قترح أن تشمل وبناء على ذلك، ی. نوفمبر من آل سنة/ إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في تشرین الثاني

 . یونيه آل سنة/ نیوليه حتى حزیرا/  شهرًا تمتد من تموز١٢تقاریر التقييم السنویة المقبلة فترة من 

مع ، ٢٠٠٥ویقدم تقریر التقييم السنوي األول هذا نظرة عامة عن عمليات التقييم المتنوعة التي أجریت في عام  .٤
ویبرز التقریر التوصيات وإجراءات . والدروس المستمدة منهاترآيز خاص على عمليات التقييم المستقلة ونتائجها 
 آما یقدم تقدیرًا نوعيًا لعمليات تقييم مشاریع التعاون التقني ،المتابعة لعمليات التقييم االستراتيجية الرئيسية

. ل الجاريباإلضافة إلى ذلك، یصف التقریر عملية التنفيذ الحالية لسياسة التقييم، بما في ذلك العم. المستقلة
 . ٢٠٠٧لعمليات التقييم المستقلة الرئيسية المقترحة لعام عامًا ضًا عروأخيرًا، یقدم 

ونظرًا إلى . وفقًا للموارد المتاحةتنفيذه تدریجيًا ویجري .  هو برنامج طموحبرنامج التقييم لمنظمة العمل الدولية .٥
تقييم آانت محدودة حتى اآلن فإن وظيفة التقييم لم  المخصصة من أجل ال،أن الموارد المالية والمتعلقة بالموظفين

وعلى الرغم من ذلك، تمّكن المكتب من إحراز تقدم یعتد به في مجموعة من المجاالت . تبلغ بعد آامل طاقاتها
 .الرئيسية

 تنفيذ سياسة التقييم الجدیدة -ثانيًا 
لمنظمة العمل الدولية إلى تحسين وتقویة ممارسة وفقًا لقواعد ومعایير التقييم الدولية، یهدف إطار سياسة التقييم  .٦

وهو یرسي آذلك المبادئ من أجل تقييم ذاتي منتظم ألداء . عمليات التقييم المستقلة في منظمة العمل الدولية
وتهدف عمليات التقييم المستقلة وعمليات التقييم الذاتي معًا إلى توفير تغطية شاملة لجميع أنشطة منظمة . البرامج
ویرد في الفقرات التالية وصف التقدم . ٢٠٠٩٣-٢٠٠٦ل الدولية دعمًا إلطار السياسة االستراتيجي للفترة العم
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یونيه /  حتى حزیران٢٠٠٥نوفمبر / المحرز في تنفيذ سياسة التقييم الجدیدة منذ اعتمادها في تشرین الثاني
٢٠٠٦ . 

نت بشأن معایير ا على موقعها على شبكة اإلنتروضعت وحدة التقييم إرشادات.  السياسات والممارسات المنسقة .٧
وهي . الجودة لعمليات التقييم والمنتجات التي یتعين تطبيقها على نحو مستمر على شتى أنواع عمليات التقييم

تتمشى مع قواعد ومعایير تقييم منظومة األمم المتحدة آما تتمشى مع ممارسات التقييم الحسنة التي أوصت بها 
 .  اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديلجنة المساعدة

 التقييم، أنشأ المكتب شبكة من األشخاص ةتوخيًا لضمان استقالل ومصداقية عملي.  إرساء العملية المستقلة .٨
 خالل التعيين ومن. مسؤوليات وجوانب المساءلة بالنسبة إلدارة شتى أنواع عمليات التقييماللتنسيق التقييم وأوضح 

 آل قطاع وإقليم وفصل وظيفة إدارة التقييم عن وظيفة إدارة فيالرسمي لألشخاص المسؤولين عن تنسيق التقييم 
 االختصاصات تحدیدالمشروع، جرى على نحو منتظم فصل شتى العناصر المكونة لعملية التقييم، التي تشمل 

 . متابعة، عن مسؤوليات اإلدارة المباشرةواختيار المقّيمين وتوزیع مشاریع التقاریر ورصد ال

ُیطلب من اإلدارة اآلن أن تستجيب رسميًا لنتائج وتوصيات جميع .  إدارة واستخدام المعارف المنبثقة عن التقييم .٩
وتوخيًا لتقصي التنفيذ الصحيح، عّينت وحدة التقييم قاعدة بيانات للرصد الداخلي لجميع . عمليات التقييم المستقلة

وسيجري توسيع نطاق قاعدة .  والمزمع إجراؤها في السنوات المقبلة٢٠٠٥ التقييم المستكملة في عام مشاریع
 بحيث یتم تخزین اختصاصات وتقاریر التقييم فضًال عن خطط العمل من ٢٠٠٦البيانات هذه بحلول نهایة عام 

، ستكون قاعدة البيانات متاحة على ولتحقيق أقصى قدر من الشفافية. أجل المتابعة، ویمكن إجراء البحوث بشأنها
 . شبكة اإلنترنت

توخيًا لتسهيل نشر المعلومات وتقاسم المعارف، أجرت منظمة العمل .  الموقع على الشبكة ونشر المعلومات .١٠
وتتضمن . ٢٠٠٦لجمهور منذ بدایة عام لة تاحوصفحة الشبكة المالدولية تقييمًا لصفحة الشبكة الداخلية اإلنترانت 

لجمهور آامل نصوص التقاریر عن عمليات التقييم الرئيسية لة تاحفحتي شبكة اإلنترانت والشبكة المآل من ص
باإلضافة إلى ذلك، .  األخرى فضًال عن صالت بمصادر التقييم المستقلةومقتطفات عن جميع عمليات التقييم

 . ًا ووثائق توجيهية عن التقييمضتتضمن صفحة اإلنترانت عرو

أنشأ المكتب لجنة استشاریة داخلية للتقييم لإلشراف على المتابعة المؤسسية لنتائج .  ریة للتقييماللجنة االستشا .١١
وستعمل اللجنة آذلك بمثابة منتدى للحوار الداخلي بشأن تنفيذ . ٤وتوصيات عمليات التقييم المستقلة وتعزیزها

اص على ضمان أن تكون عمليات التقييم وستعمل بوجه خ.  التقييم في منظمة العمل الدوليةةسياسة واستراتيجي
 . ذات مصداقية وأن تجرى بأسلوب حيادي ومستقل

یشارك المكتب على نحو نشط في فریق األمم المتحدة المعني بالتقييم .  تطویر أنشطة التوعية وإقامة الشبكات .١٢
شطة التقييم على ، أرسيت األسس الستهالل أن٢٠٠٥وفي عام . ویتعاون مع شبكات ورابطات التقييم األخرى

، وهي تشمل الهيئات المكونة الوطنية وتتمشى مع عملية تقييم إطار ٢٠٠٦المستوى القطري اعتبارًا من عام 
 . عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

على المستوى الوطني، أرسى المكتب سياسات .  إشراك الهيئات المكونة في تخطيط التقييم وتقدیم التقاریر عنه .١٣
تخطيط عمليات استعراض وتقييم " ١: "رسات إلشراك الهيئات المكونة والشرآاء على نحو منتظم فيما یليومما

" ٣"إبداء التعليقات على مشاریع تقاریر التقييم وعلى تقاریر التقييم النهائية؛ " ٢"المشاریع والبرامج القطریة؛ 
سؤولين عن تنسيق التقييم في األقاليم والقطاعات، ومن خالل شبكة األشخاص الم. ٥اتخاذ القرارات بشأن المتابعة

 . یقدم المكتب الدعم آذلك لتطویر قدرة التقييم لدى الهيئات المكونة الوطنية

، استحدث المكتب منهجية لعمليات االستعراض ٢٠٠٦ و٢٠٠٥خالل عامي .  عمليات االستعراض الداخلية .١٤
وسيكون من شأن . ة واضطلع باألعمال التحضيریة المتعلقة بهاالداخلية الستراتيجيات وبرامج منظمة العمل الدولي

  عن طریق االعتماد على نقاط القوةلتحقيق التحسنعمليات االستعراض الداخلية أن تحدد الفرص المتاحة 
تعلم وتحسين األداء التشغيلي الوغرضها الرئيسي هو . والتصدي للقضایا التي یمكن أن تعيق الفعالية التنظيمية

 

 . ٢٠٠٦سبتمبر /    أنشئت اللجنة االستشاریة للتقييم في أیلول 4

 ). ١٥٢رقم  (١٩٧٦، )أنشطة منظمة العمل الدولية(   تمشيًا مع توصية المشاورات الثالثية  5
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وستضطلع منظمة العمل الدولية بعمليات استعراض داخلية ضمن القطاعات . ساءلة مما یسهل عملية التغييروالم
 . واألقاليم فضًال عن عمليات الدعم الداخلية

 وهي أداة ،وعلى غرار ذلك، استحدث المكتب أدوات وإرشادات لعمليات التقييم الذاتي.  عمليات التقييم الذاتي .١٥
 للتحسن المستمر، وبناء نهج العمل ضمن فرق واتخاذ إجراءات تصحيحية حيثما تدعو الحاجة للتعلم الذاتي دعمًا

وستجري منظمة العمل الدولية عمليات . وتقاسم ُحسن الممارسات والدروس المستمدة على نطاق أوسع في المكتب
من جانب مكاتب منظمة العمل " ١: "تقييم منتظمة دعمًا لتقدیم التقاریر عن األداء على ثالثة مستویات مختلفة

من جانب مدیري االستراتيجية والبرنامج " ٢"؛ )تنسقها المكاتب اإلقليمية(الدولية على مستوى البرامج القطریة 
من جانب إدارة المشاریع على مستوى " ٣"على مستوى البرنامج والميزانية؛ ) ینسقها مكتب البرمجة واإلدارة(

وقد قام المكتب بتحدیث اإلرشادات من أجل التقييم الذاتي للمشاریع ). اون اإلنمائيینسقها برنامج التع(المشاریع 
باإلضافة إلى ذلك، وضع المكتب . ٦تمشيًا مع مبادئ إدارة النتائج اإلنمائية وإعالن باریس بشأن فعالية المساعدة

 . ت القطریةبرامج ونماذج من أجل عمليات االستعراض ثنائية السنوات للبرامج واالستراتيجيا

 موارد في الميزانية العادیة وإیرادات دعم البرنامج وموارد من فائض بتخصيص المكتب تعهد.  ميزانية التقييم .١٦
وخالل الفترة . ٢٠٠٥ لتمویل الوظائف واألنشطة الرئيسية لوحدة التقييم في عام ٢٠٠١-٢٠٠٠الميزانية للفترة 

 وموظفي تقييم اثنين، مولت وظيفة أحدهما من الموارد من خارج التي یشملها التقریر، ضمت وحدة التقييم مدیرًا
 دوالر أمریكي استخدم ٢٠٠ ٠٠٠ ما مجموعه ٢٠٠٥الموظفين لعام المتعلقة بوبلغت األموال غير . الميزانية

ع باإلضافة إلى ذلك، وتمشيًا م. معظمها لتوظيف خبراء تقييم خارجيين لعمليات التقييم المستقلة رفيعة المستوى
ُحسن الممارسة الدولية، أرسى المكتب قاعدة ملزمة تقضي بأن تخصص جميع مشاریع وميزانيات التعاون التقني 

 في المائة من مجموع أموال المشاریع لدیها لعمليات التقييم ٢ دوالر أمریكي نسبة ٥٠٠ ٠٠٠التي تزید على 
 . المستقلة

 عمليات التقييم المستقلة - ثالثًا
سية التي تتسم بها عمليات التقييم المستقلة هي أنها عمليات یقودها ویجریها مقيّمون خارجيون  السمة الرئينإ .١٧

وتجرى في الوقت الحاضر في سياق منظمة . صالت سابقة لهم بالمشروع أو البرنامج الذي یقومون بتقييمه ال
يات تقييم االستراتيجية والسياسة؛ عمل" ١: "العمل الدولية أربعة أنواع مختلفة من عمليات التقييم المستقلة، هي

وهي إلزامية (عمليات تقييم المشاریع " ٤"عمليات التقييم الموضوعية؛ " ٣"عمليات تقييم البرامج القطریة؛ " ٢"
 ).  دوالر أمریكي٥٠٠ ٠٠٠للمشاریع التي تفوق ميزانيتها 

 الستراتيجية المستقلة لتقييم العمليات  ١ -ثالثًا 

آل سنتين بإجراء عمليتي تقييم مستقلتين على األقل ألهم االستراتيجيات أو السياسات المقررة تقوم وحدة التقييم  .١٨
وتطبق عدة معایير .  لتقييم فعاليتها وآفاءتها وأثرها واستمرار مالءمتها االستراتيجية٧في البرنامج والميزانية

تقييم مستقلة آل ثماني سنوات؛ تيجية لعملية آقاعدة عامة، تحتاج أي استرا" ١: "اختيار على هذا النوع من التقييم
هناك حاجة إلى " ٣" لالستراتيجية؛ المدیر العام أن هناك ضرورة إلجراء تقييٍم/ یفترض آبير المدیرین" ٢"

یطلب مجلس اإلدارة أو الهيئات المانحة أو شرآاء األمم المتحدة إجراء " ٤"إدخال تغييرات على االستراتيجية؛ 
 . تيجية لالستراتقييٍم

البرنامج المرآزي  ام، أجرت وحدة التقييم عمليتي تقييم مستقلتين لالستراتيجية، تناولت إحداه٢٠٠٥وفي عام  .١٩
البرنامج المرآزي الدولي بشأن األمن  وتناولت الثانية الدولي بشأن الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل

/  تشرین الثاني مجلس اإلدارة في امج والميزانية واإلدارة في دورة، وقدمتا إلى لجنة البرناالجتماعي االقتصادي
استعراضًا خارجيًا لتنفيذ منظمة العمل الدولية للميزنة باإلضافة إلى ذلك، قدم المكتب . ٢٠٠٥نوفمبر 

 

وهو یضع برنامجًا لتدابير بعيدة األثر . مات إنمائية من جانب عدة بلدان ومنظ٢٠٠٥مارس /    اعتمد إعالن باریس في آذار 6
وهو یهدف إلى إیجاد قدر أآبر من االتساق بين الجهود اإلنمائية . وقابلة للرصد من أجل إصالح وسائل تقدیم المعونات وإدارتها

 . وزیادة فعالية المعونات على المستوى الوطني

 .والميزانية   تتصل االستراتيجيات بالنتائج في البرنامج  7
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وطلب المكتب من لجنة . ، بناء على طلب مجلس اإلدارةاالستراتيجية ضمن إطار اإلدارة القائمة على النتائج
 فيما یلي أدناه تلخيص توصيات وأنشطة المتابعة ردوی.  لألمم المتحدة أن تجري التقييم التابعةالتفتيش المشترآة

 . المتعلقة بعمليات التقييم الثالث

 متابعة التقييم المستقل للبرنامج المرآزي الدولي بشأن 
 ٨الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل

 فعالية وآفاءة واستمرار مالءمة استراتيجيات البرنامج المرآزي عنتوفير نظرة متعمقة هدف هذا التقييم إلى  .٢٠
الدولي بشأن الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل، ونهجه البرنامجي وعمليات تدخله في مجال تعزیز 

دة الدول األعضاء على الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي وتقویة آليات ومؤسسات الحوار االجتماعي ومساع
 . تحسين قوانين العمل وإدارة العمل لدیها

 حيزًا استراتيجيًا هامًا وأنه آان فعاًال بصورة عامة في دعم الهيئات ألوخلصت عملية التقييم إلى أن البرنامج قد م .٢١
. جتماعي لدیهاالمكونة لمنظمة العمل الدولية في مجال تحسين قوانين العمل وإدارة العمل وآليات الحوار اال

تكثف التعاون مع سائر المنظمات الدولية " ١: " ینبغي أن٩وتمثلت التوصيات الرئيسية للتقييم في أن إدارة الحوار
باستخدام نهج منظمة العمل الدولية في األنشطة المتصلة ووآاالت التنمية لتعميم الحوار االجتماعي وإقناعها 

 نقطة دخول نشئمة، بما في ذلك المسؤولية االجتماعية للشرآات، وتتعزز عملها المتصل بالعول" ٢"بالعمل؛ 
إنعاش أنشطتها " ٣"للمنشآت متعددة الجنسية التي تلتمس اإلرشاد بشأن القضایا المتصلة بالعالقات الصناعية؛ 

تحرص على أن یدمج المكتب على نحو أفضل " ٤"البحثية بشأن العالقات الصناعية وقانون العمل المقارن؛ 
 . األنشطة المتصلة بتفتيش العمل وإدارة العمل

 . واستجابة لهذه التوصيات، تفيد إدارة الحوار بأن اإلجراءات التالية قد اتخذت .٢٢

 إلى العمل على مستوى عدة ٢٠٠٧-٢٠٠٦فيما یتعلق بالتوصية األولى، تسعى إدارة الحوار خالل فترة السنتين  .٢٣
 بأسلوب ال یشارك فيه فقط الحكومات والشرآاء ،لتشریعاتأقاليم فرعية، وال سيما فيما یخص تنسيق ا

. شارك فيه أیضًا المؤسسات اإلقليمية وفي بعض الحاالت الهيئات المانحة المهتمةتاالجتماعيون ذوو الصلة بل 
باإلضافة إلى ذلك، أبدت عدة مصارف إنمائية دولية اهتمامًا بالعمل مع إدارة الحوار ومع وحدات أخرى في 

ج الحوار االجتماعي لتحسين ظروف العمل واألداء على مستوى  نُهتحقيق تكامللعمل الدولي بهدف مكتب ا
وبإمكان هذا التعاون أن یجتذب مساعدة مالية . المنشآت بطریقة تتمشى مع معایير العمل الدولية ذات الصلة

 . صالح قانون العملإضافية لمبادرات القطاع العام، وال سيما في مجاالت من قبيل تفتيش العمل وإ

بالتوصية الثانية، فإن إدارة الحوار ممثلة في مجموعة التنسيق للمبادرة المرآزیة بشأن المسؤولية وفيما یتعلق  .٢٤
ویجري في الوقت الحاضر بحث قضية توفير .  وستواصل القيام بدور بارز في ذلك المنتدى،االجتماعية للشرآات

. تي تلتمس اإلرشاد بشأن العالقات الصناعية وقضایا الحوار االجتماعينقطة دخول للمنشآت متعددة الجنسية ال
إن إدارة الحوار تتعاون مع القطاعين الثاني والثالث لوضع وتنفيذ برنامج : وتجدر مالحظة تطور ذي صلة هو

لجيدة عالمي من خارج الميزانية یرآز على العالقات السليمة بين اإلدارة واليد العاملة وعلى ظروف العمل ا
وقد . وعلى احترام حقوق العمال آوسيلة لرفع اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئق في سالسل التورید العالمية

 مشاریع التعاون التقني لمنظمة استحدثتهاانبثق هذا البرنامج عن سلسلة من المبادرات واألدوات الناجحة التي 
 . ام المصارف اإلنمائية الدوليةالعمل الدولية والعمل البرنامجي المنتظم وبفضل اهتم

. وفيما یتعلق بالتوصية الثالثة، استهلت إدارة الحوار عدة دراسات بحثية تطبيقية مقارنة خالل فترة السنتين الحالية .٢٥
تغّير االتجاهات في العالقات الصناعية مع اإلشارة بصورة خاصة إلى دور : وهي تتصدى للمجاالت التالية

تجاهات والقضایا في عالقات العمل في الخدمة العامة؛ تمثيل النساء في مؤسسات الحوار المفاوضة الجماعية؛ اال
وبالتنسيق مع لجنة . االجتماعي؛ إنهاء االستخدام؛ عالقة االستخدام؛ مستقبل قانون العمل من وجهة نظر مقارنة

 يةلادراسات العملهد الدولي لالبحوث والمنشورات، یجري اتخاذ خطوات لتحسين التنسيق بين إدارة الحوار والمع
 . وغيرها من وحدات مكتب العمل الدولي الضالعة في البحوث بشأن العالقات الصناعية والقضایا ذات الصلة
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وفي موضوع التوصية الرابعة، لم یتخذ المزید من القرارات منذ التقييم الذي أجري بشأن إعادة استخدام نهج  .٢٦
بيد أن المدیر العام أنشأ فریق عمل داخليًا لضمان تقدیم أقصى قدر من .  العملمتكامل لمقاربة إدارة العمل وتفتيش

 . الخدمات للهيئات المكونة في مجال تفتيش العمل آجزء من إدارة العمل

 الدوليمتابعة التقييم المستقل للبرنامج المرآزي 
 ١٠ االجتماعي االقتصادياألمنبشأن 

 ١٩٩٩ االجتماعي االقتصادي بين عامي األمنرآزي الدولي بشأن هدف التقييم إلى بحث أداء البرنامج الم .٢٧
العمل النظري للبرنامج المرآزي الدولي " ١: "، ولهذا الغرض تناول التقييم ثالثة مجاالت أساسية هي٢٠٠٥و

تنفيذ تلك " ٣"تحویل ذلك العمل النظري إلى توصيات سياسية عملية؛ " ٢" االجتماعي االقتصادي؛ األمنبشأن 
 . وصيات السياسية وجعلها قابلة للتطبيقالت

وقد أوصى التقييم أن یجري عمل منظمة العمل الدولية من خالل قاعدتها الثالثية لبناء توافق في اآلراء حول  .٢٨
إدماج العمل " ١: "السياسات والرسائل المرتبطة بانعدام األمن االجتماعي االقتصادي بهدف تحسين ما یلي

تحویل البحوث التي تقوم بها إلى سياسات " ٢"ي سائر برامج منظمة العمل الدولية؛ البحثي بشأن البرنامج ف
 . حمایة اجتماعية متسقة وعملية من الناحية السياسية

وفي أعقاب مناقشة تقييم البرنامج المرآزي الدولي بشأن األمن االجتماعي االقتصادي في لجنة البرنامج  .٢٩
 . ، اتخذ عدد من القرارات إلنفاذ توصيات التقييم٢٠٠٥نوفمبر / والميزانية واإلدارة في تشرین الثاني

والبرنامج المرآزي الدولي بشأن األمن االجتماعي االقتصادي برنامج محدد زمنيًا انتهى في آانون  .٣٠
من خارج الميزانية، أعيد ترآيز برنامج البرنامج ونظرًا إلى التخفيض الكبير في تمویل . ٢٠٠٥دیسمبر  /األول
 قاعدة -وسيستمر جوهر عمله . لبرنامج المرآزي الدولي السابق بشأن األمن االجتماعي االقتصاديعمل ا

 ضمن إدارة الضمان االجتماعي مع الترآيز بقدر أآبر على القيام -البيانات العالمية بشأن الضمان االجتماعي 
ن تحقيق تمشي األنشطة مع العمل ومن شأ.  نظم الضمان االجتماعي الوطنيةقببحث عالمي جدید في أداء وإنفا

ومن شأن قاعدة البيانات أن تدعم . اإلحصائي العادي إلدارة الضمان االجتماعي أن ینشيء عالقات تداؤب
التحاليل والتطورات السياسية في سياق البرامج القطریة للعمل الالئق وأن تتكيف بناًء على ذلك على نحو أوثق 

 .  الخدمات االستشاریة التقنيةمع النهج الجدید للمكتب لمقاربة

 ویقوم فریق العمل هذا في الوقت الحاضر بوضع اقتراح من .وقد أنشأ المدیر العام فریق عمل بشأن اإلحصاءات .٣١
وسيتجلى . أجل إعادة تنظيم العمل اإلحصائي في منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق قدر أآبر من الكفاءة واالتساق

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة لفاءة في مقترحات البرنامج والميزانية ما یتحقق من مكاسب في الك

ویسعى المكتب نشطًا إلى الحصول على موارد من خارج الميزانية للبحوث وتطویر السياسات بشأن النظم  .٣٢
األساسية لإلعانات االجتماعية العامة في سياق البرامج القطریة للعمل الالئق واستراتيجيات الحد من الفقر على 

وما أن تتوفر هذه الموارد حتى یجري تقاسمها وإدارتها على نحو مشترك بين إدارة الضمان .  الوطنيالصعيد
 . االجتماعي والبرامج الميدانية

وتمشيًا مع إعادة الترآيز العامة للعمل اإلحصائي والبحثي على الضمان االجتماعي، ستترآز األنشطة ذات الصلة  .٣٣
دراسة  جزءًا من األمروسيشكل هذا . ع مؤشر للضمان االجتماعيفي إدارة الضمان االجتماعي على وض

ذلك، باإلضافة إلى .  من جانب إدارة تكامل السياساتایجري استحداثهالمحتملة التي لعمل الالئق مؤشرات ا
اتخذت خطوات أولية في اتجاه التعاون فيما بين الوآاالت بشأن مؤشر الضمان االجتماعي بمشارآة المكتب 

 .لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في آسيا ومصرف التنمية اآلسيويالجدید 

 االجتماعي االقتصادي في إدارة الضمان األمنومن شأن إدماج األنشطة الرئيسية للبرنامج المرآزي الدولي بشأن  .٣٤
 مراجعة عمليةري بالتالي جتوس. االجتماعي أن یكفل اإلشراف واإلرشاد التقنيين لبقية أنشطة البرنامج المذآور

ولن یعود . ألداء واالستخدام الفعال للموارد دعمًا لهذه األنشطة، في سياق إجراءات منظمة العمل الدولية العادیةل
 . ضروریًا اللجوء إلى لجان استشاریة خارجية
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 األمنميدان  جميع نتائج البحوث في تعميمعلى ) القطاع الثالث(وتقوم سياسة قطاع الحمایة االجتماعية  .٣٥
األخرى بغية التأآد من أن المجتمع البحثي االجتماعي االقتصادي على غرار جميع بحوث منظمة العمل الدولية 

وسيكون من شأن . الوطني والدولي وصناع السياسات على الصعيد الوطني یستفيدون من المعارف المنبثقة عنها
ن االجتماعي باستحداثها أن تسهل الحصول على البيانات البوابة الجدیدة على الشبكة التي تقوم إدارة الضما

 . والمعلومات، بما في ذلك االطالع على الدروس المستمدة

، وضع المكتب مذآرة استراتيجية عامة بعنوان ٢٠٠٩-٢٠٠٨وفي سياق إعداد البرنامج والميزانية لفترة السنتين  .٣٦
عو هذه المذآرة من جملة أمور إلى اعتماد آليات وتد. تطویر المعارف وتقاسمها وإجراء البحوث واالتصاالت
وستكون إحدى اآلليات بمثابة وسيلة مثالية لنشر نتائج . جدیدة محددة لنشر األعمال البحثية لمنظمة العمل الدولية

باإلضافة إلى ذلك، تفكر مذآرة . البحوث وغيرها من األنشطة االستكشافية، وهي بوابة بحثية جدیدة على الشبكة
تراتيجية في دور تضطلع به إدارة االتصاالت لضمان تقاسم الدروس المستمدة واالستنتاجات السياسية الناشئة االس

 . عنها على نطاق واسع فيما بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وعلى مستوى الجمهور األعم

 العمل الدولية للميزنة تنفيذ منظمةلمتابعة االستعراض الخارجي 
 ١١إطار اإلدارة القائمة على النتائج راتيجية ضمناالست

وقد أوصت وحدة . هدف االستعراض إلى تحسين إدماج الميزنة االستراتيجية على نطاق منظمة العمل الدولية .٣٧
 لألمم المتحدة، بعد أن طلب منها المكتب إجراء التقييم، بتحسين النهج القائم على النتائج  التابعةالتفتيش المشترآة

تكنولوجيا المعلومات " ٣"تنمية الموارد البشریة؛ " ٢"التخطيط والميزنة البرنامجيان؛ " ١: "مجاالت التاليةفي ال
 . الهيكل الميداني وحشد الموارد الخارجية" ٦"إدارة المعارف؛ " ٥"التقييم واإلشراف؛ " ٤"واالتصاالت؛ 

/ ن تقدم خطط المكتب لمتابعته في آذاروفي أعقاب مناقشة مجلس اإلدارة لالستعراض الخارجي اتفق على أ .٣٨
وتحدد هذه . ١٢إطار النشاط المستقبلي بشأن اإلدارة القائمة على النتائجوقد تم ذلك في وثيقة بعنوان . ٢٠٠٦مارس 

 من أجل تقویة اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية، ال بد من أن یرد محددةأولویات الوثيقة تسع 
ویتوفر العرض آوثيقة مستقلة في الدورة . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عرض مقترحات البرنامج والميزانية للفترة وصفها في

باإلضافة إلى إعداد هذه الوثيقة، أرسيت عملية رسمية لتحسين مقترحات البرنامج . ١٣الحالية لمجلس اإلدارة
 : لع بها في هذا الصدد ما یليوتشمل المبادرات المضط. والميزانية من منظور اإلدارة القائمة على النتائج

تعزیز مفاهيم اإلدارة القائمة على النتائج من خالل تنظيم حلقات عمل ومناقشة على مستوى المكتب قبل  !
 تقدیم مشروع المقترحات األولية للبرنامج والميزانية؛

ترحات تقدیم مساعدة عملية لجميع وحدات مكتب العمل الدولي في مجال استعراض وتحسين صياغة المق !
ویشمل هذا األمر جعل المقترحات تتمشى مع األولویات : لتحقيق قياس أآثر مصداقية لألداء الفعلي

 دون اإلقليمية والحصائل القطریة، آما هي محددة في البرامج القطریة للعمل الالئق؛ / اإلقليمية

ضم هذا الفریق على أن ی(إنشاء مجموعة من منسقي الحصائل وفریق عمل لألنداد بشأن المؤشرات  !
لتسهيل وتنسيق صياغة الحصائل والمؤشرات واألهداف بأسلوب شفاف وقائم على ) ممثلين عن األقاليم

 المشارآة؛ 

استهالل عملية منظمة الستعراض مقترحات البرنامج بهدف اقتراح تعدیالت على البرامج التقنية وقطاع  !
ضًا في ضمان مالءمة الحصائل والمؤشرات وقد ساعدت هذه اآللية أی: اإلدارة والخدمات اإلداریة

 واالستراتيجيات المقترحة لألولویات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ 

 

 .GB. 294/PFA/8/3:    انظر الوثيقة 11

 .GB. 295/PFA/8/4:   انظر الوثيقة   12

 . GB. 297/PFA/1:     انظر الوثيقة 13
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استخدمت نسخة محدثة متاحة للجميع عن النموذج الفرعي لميزانية وبرنامج اإلدارة االستراتيجية للنظام  !
 وهي ،رحات البرنامج والميزانيةالمتكامل للمعلومات عن الموارد، في جميع إدارات المكتب إلعداد مقت

 . تشمل تسهيالت لربط األهداف اإلقليمية ودون اإلقليمية واألهداف القطریة بأهداف البرنامج والميزانية

 عمليات التقييم الموضوعية المستقلة ٢ -ثالثًا 

لتقني في منظمة تجري عمليات التقييم الموضوعية المستقلة تقييمًا لمواضيع وعمليات ونهج محددة في العمل ا .٣٩
وهي توفر أداة للبرامج التقنية للمنظمة لكي تستكشف على نحو متعمق فعالية وأثر أهم وسائل . العمل الدولية

 . وتقع المسؤولية عن عمليات التقييم الموضوعية على عاتق القطاعات التقنية. العمل وعمليات التدخل

، فقد أجرت منظمة العمل ٢٠٠٥عنى الدقيق للكلمة في عام ورغم أنه لم تجر عمليات تقييم موضوعية مستقلة بالم .٤٠
وتناول االستعراض األول برنامج . الدولية باالشتراك مع آل من شرآائها في التمویل استعراضين تقنيين مستقلين

 الثاني االتفاق اإلطاري المشترك بين منظمة تناول االستعراضا  فيم،شراآة بين هولندا ومنظمة العمل الدولية
لعمل الدولية وإدارة التنمية الدولية، بما في ذلك اآللية االبتكاریة لتخصيص موارد التعاون التقني، التي أنشئتها ا

 . ١٤منظمة العمل الدولية بهدف تعيين األولویات في مشاریع محددة

ض المستقل ما قّيم االستعرا.  االستعراض التقني المشترك لبرنامج الشراآة بين هولندا ومنظمة العمل الدولية .٤١
إسهام برنامج الشراآة بين هولندا ومنظمة العمل " ٢"فعالية تكلفة القضایا المتصلة بالتعاون والتنفيذ؛ " ١: "یلي

الفائدة التي استمدتها منظمة العمل الدولية من برنامج " ٣"الدولية في تقویة البرمجة والميزنة االستراتيجيين؛ 
وخلص . الدولية من خالل ابتكاراتها واالنعكاسات المنبثقة عن مبادراتهاالشراآة بين هولندا ومنظمة العمل 

االستعراض المستقل إلى أن برنامج الشراآة بين هولندا ومنظمة العمل الدولية یسهم على نحو إیجابي في التحقيق 
یزال هناك مجال  لكن ال و،المستدام الستراتيجيات منظمة العمل الدولية واألهداف اإلنمائية لأللفية والحد من الفقر

 . لتحسين هذه اإلنجازات

 تحسين تنظيم : ما یليوهي تشمل. وأصدر االستعراض عدة توصيات لتحسين فعالية تكلفة البرنامج المشترك .٤٢
األدوات والنهج لتعزیز االتساق بين المشاریع في مختلف البلدان؛ ترآيز موضوعي وجغرافي أآبر للبرنامج 

لبرامج القطریة للعمل الالئق؛ إمكانية تخصيص الموارد مباشرة لتخطيط وإعداد وإقامة صلة صریحة مع ا
إلى مد نطاق اإلطار الزمني لتنفيذ دورة البرنامج من سنتين بوأوصى االستعراض أیضًا . المقترحات القطریة

عملية تقييم أربع سنوات لضمان قدر أآبر من االستدامة واألثر مع إمكانية إعادة توجيه البرنامج من خالل 
 قدم اقتراح یفيد بأنه یمكن إنشاء صندوق احتياطي لألنشطة الجدیدة المحددة أثناء فترة ،وأخيرًا. منتصف المدة

 . التنفيذ

وقد استخدمت هذه التوصيات آأساس إلعادة تصميم برنامج التعاون الجدید المشترك بين هولندا ومنظمة العمل  .٤٣
ویرآز البرنامج الجدید على تنفيذ عدد .  لفترة أربع سنوات٢٠٠٦مایو / أیار في تم التوقيع عليهالدولية، الذي 

محدود من البرامج القطریة للعمل الالئق على مدى فترة توازي تقریبًا اإلطار الزمني إلطار السياسة 
 . االستراتيجي

أجرت عملية التقييم المستقلة .   بين إدارة التنمية الدولية ومنظمة العمل الدوليةةآاشرلتقييم الترتيب اإلطاري ل .٤٤
وخلصت إلى أن االتفاق اإلطاري قد . تقييمًا لمدى نجاح الشراآة وما إذا آانت بمثابة سبيل للتعلم بين المنظمتين

بّين من حيث " ٢"اعتمد واختبر طریقة محسنة لتخصيص الموارد من خارج الميزانية؛ " ١: "حقق ما یلي
 .  یكون مدخًال فعاًال للحد من الفقر وأنه یمكن اتباع الهدفين معًاالممارسة أن العمل الالئق یمكن أن

تقویة اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية " ١: "صى التقييم بشتى التدابير لمواصلة ما یليوأو .٤٥
اتيجيات الحد من تعزیز إسهام منظمة العمل الدولية في استر" ٢"بالترآيز على البرامج القطریة للعمل الالئق؛ 

توفير " ٣"الفقر على الصعيد الوطني وضمان االرتباط الضروري بالتخطيط للبرامج القطریة للعمل الالئق؛ 
األموال بأسلوب یشجع االبتكار واعتماد قدر أآبر من التكامل الموضوعي والملكية التامة والمشارآة الكاملة من 

آة بين منظمة العمل الدولية وإدارة التنمية الدولية من خالل عمليات تقویة الشرا" ٤"جانب الشرآاء االجتماعيين؛ 

 

وأجرى عمليات التقييم فریق من المقّيمين الخارجيين وأدارها معا برنامج .    شمل اتفاقا الشراآة المستعرضان فترة سنتين 14
 . التعاون اإلنمائي والشریك الممول المعني



GB.297/PFA/2/1 

 

8 GB297-PFA-2-1-2006-09-0046-Ar.doc 

ویقدم التقریر آذلك عددًا من االقتراحات الملموسة . یةالجوهرتبادل تقني أآثر انتظامًا وقيام حوار بشأن القضایا 
 . حول طریقة تفعيل هذه التوصيات

ن االتفاق اإلطاري الجدید للشراآة بين إدارة التنمية وقد استخدمت استنتاجات تقریر التقييم آمدخل للتفاوض بشأ .٤٦
. إال أن فلسفة االتفاق الجدید تختلف اختالفًا آبيرًا عن اتفاق الشراآة اإلطاري القدیم. الدولية ومنظمة العمل الدولية

 . وال بد بالتالي من تكييف توصيات تقریر التقييم مع السياق الجدید للتعاون بين المؤسستين

 عمليات التقييم المستقلة لمشاریع التعاون التقني ٣ - ثالثًا

 لمشاریعل المستقلة تقييماللمحة عامة عن عمليات 
 ٢٠٠٥المنجزة في عام 

 دوالر أمریكي أن یجري ٥٠٠ ٠٠٠بناًء على سياسة التقييم الجدیدة، ال بد لكل مشروع تقني تتجاوز ميزانيته  .٤٧
وتسهم عملية تقييم المشاریع في مساعدة اإلدارة على تحدید . ستمرارهعلى األقل عملية تقييم مستقلة خالل مدة ا

. العوامل الناجحة والعوامل غير الناجحة بحيث یمكن اتخاذ القرارات الصحيحة المؤدیة إلى نجاح المشروع
بالملكية باإلضافة إلى ذلك، یضمن التقييم قدرًا أآبر من الشفافية والمشارآة والمساءلة للشرآاء ویقوي اإلحساس 

ویستند المانحون إلى التقييم لالستدالل على ما إذا آانوا قد قاموا باستثمار جيد في تحقيق الحصائل . الوطنية
وأخيرًا، یوفر التقييم الجيد للمشاریع فكرة لمجلس اإلدارة عن العمل المنجز والنتائج . واألهداف المتفق عليها معًا

 . ١٥ية لمنظمة العمل الدوليةالمحرزة في تنفيذ األهداف االستراتيج

 في المائة منها عمليات ٥٥ عملية تقييم مستقلة للمشاریع، آانت ٦٥، أجرت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٥وفي عام  .٤٨
وتناولت معظم عمليات التقييم مشاریع منفذة في األمریكتين . ١٦ في المائة عمليات تقييم مرحلية٤٥تقييم نهائية و

واستأثرت عمليات تقييم المشاریع ).  في المائة٢٦(وأفریقيا )  في المائة٢٩(آثب آسيا یليها عن )  في المائة٣٠(
 في المائة من مجموع عمليات التقييم ١٥المنفذة في الدول العربية وأوروبا باإلضافة إلى المشاریع األقاليمية بنسبة 

  .٢٠٠٥١٧التي جرت في عام 

 

 التقييم المستقلة للمشاریع على موقع التقييم العام لمنظمة العمل الدولية على الشبكة، على    تتاح مقتطفات عن أهم عمليات 15
 . http//:www.ilo.org/evaluation: العنوان

وبالنسبة .  وما بعده٢٠٠٦   استحدثت وحدة التقييم قاعدة بيانات إلجراء تقص منتظم لعمليات تقييم مشاریع التعاون التقني لعام  16
، اضطرت وحدة التقييم إلى االعتماد على المعلومات التي ٢٠٠٥ تقييم مشاریع التعاون التقني المستقلة، التي جرت في عام لعمليات

 . قدمتها األقاليم واإلدارات التقنية

ربية هو أن معظم    إن السبب الرئيسي لهذا العدد الصغير نسبيًا من تقاریر تقييم المشاریع المستقلة في إقليمي أوروبا والدول الع 17
 . دوالر أمریكي وال تقتضي بالتالي إجراء عمليات تقييم مستقلة٥٠٠ ٠٠٠المشاریع في هذین اإلقليمين ذات ميزانية تتدنى عن 
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 ٢٠٠٥ حسب اإلقليم، لمشاریعالمستقلة لتقييم العمليات  - ١الشكل 

األمريكتان 30%
المستوى اإلقاليمي

5% 
 الدول العربية

5%
أوروبا %5

أفريقيا %26

آسيا %29

 

، تلتها ) في المائة٤٥(وفيما یتعلق بالمجاالت الموضوعية، شملت معظم تقاریر التقييم مشاریع عمل األطفال  .٤٩
 .١٨) في المائة٢٦(مشاریع في ميدان العمالة 

 ٢٠٠٥لمشاریع حسب المجال التقني، المستقلة لتقييم العمليات  - ٢الشكل 
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المعايير العمالة الحوار االجتماعي الحماية االجتماعية مجاالت أخرى
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 ٢٠٠٥لعام  لمشاریعل المستقلةتقييم التقييم جودة تقاریر 

توخيًا لتحسين جودة تقاریر التقييم لمنظمة العمل الدولية في المستقبل، أجرت وحدة التقييم عملية لتقييم الجودة  .٥٠
 عملية تقييم مستقلة للمشاریع أنجزت في عام ٦٥من أصل )  في المائة٢٥( عملية ١٦انطالقًا من عينة من 

تحدید نقاط القوة والثغرات واألنماط في الممارسة الجاریة " ١: "وآانت أهداف هذه العملية ما یلي. ٢٠٠٥١٩
" ٣"اآتشاف الممارسات الحسنة واألمثلة الداللية؛ " ٢"لتقييم المشاریع من أجل االسترشاد بذلك في المستقبل؛ 

جعية لمواصلة رصد الجودة واإلبالغ في خط أساس وقاعدة مرإرساء " ٤"تنقيح منهجية تقييم عملية التقييم؛ 
 . المستقبل

 

   یمكن االطالع على القائمة الكاملة لعمليات تقييم مشاریع التعاون التقني المستقلة في نسخة مطولة من تقریر التقييم السنوي  18
 . http//:www.ilo.org/evaluation: وهي معروضة على الموقع العام لوحدة التقييم على الشبكة على العنوانهذا، 

 .    عينة نوعية ذات متغيرات قصوى بالنظر إلى شتى أنواع تقييم المجاالت التقنية واألقاليم والهيئات المانحة 19
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 معيارًا للجودة تتصل بالمضمون وبالعناصر الشكلية، وآانت مجموعة ٥٥ شملت قائمة مرجعية من المنهجية .٥١
معلومات " ٣"غرض التقييم وأهدافه ونطاقه وزبائنه؛ " ٢"موجز تنفيذي؛ " ١: "٢٠ضمن ثماني فئات رئيسية هي

" ٧"االستنتاجات؛ " ٦"النتائج؛ " ٥"وصف المنهجية ومبرراتها؛ " ٤"استعراض التنفيذ؛ أساسية عن المشروع و
وقد نظمت وحدة التقييم ترتيب التقاریر وفقًا لما . المالحق وعرض العناصر" ٨"التوصيات والدروس المستمدة؛ 

 . ها البتةتعالج معایير الجودة هذه آليًا أو جزئيًا أو لم عالجتإذا آانت قد 

 لتقاریر التقييم التي خضعت للتقييم آانت جيدة ولكن وحدة التقييم الحظت تغيرًا آبيرًا في وعية اإلجماليةالن .٥٢
أي أنها (وفي حين ورد ترتيب بعض التقاریر في أعلى القائمة بالنسبة لجميع المعایير تقریبًا . الجودة فيما بينها

فإن بعضها اآلخر آان أقل ) معمقًا وتوصيات ذات مغزىيًال متوازنًا ول معظم القضایا الهامة وقدمت تحعالجت
وعلى الرغم من بعض . نب هامة من التحليل أو آان غامضًا في نتائجه وتوصياتهادقة وداللة وتغاضى عن جو

 ٣ویرد في الشكل .  آانت ذات نوعية مقبولة، باستثناء واحد منها،أوجه الضعف فإن جميع التقاریر المستعرضة
 . وتصف الفقرات التالية النتائج بالنسبة لشتى المعایير بتفصيل آبير. ملية الترتيبأدناه موجز لع

 ٢٠٠٥، ةترتيب تقاریر تقييم المشاریع حسب الفئ درجات موجز - ٣الشكل 
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لتوفير نظرة عامة سریعة ینبغي أن تتضمن جميع تقاریر التقييم موجزًا تنفيذیًا یصف على نحو .  موجز تنفيذي .٥٣
ورغم أن جميع . العناصر الرئيسية في التقریر ویرآز ترآيزًا خاصًا على استنتاجاته وتوصياتهوجيز جميع 

وقد تضمن موجزان .  قد تضمنت موجزًا تنفيذیًا إال أن نوعيتها لم تكن دائمًا ممتازة، فيما عدا اثنين منها،التقاریر
 . یح غرض التقييم ونطاقه وزبائنه على نحو صرتنفيذیان فقط وصفًا للمنهجية ولم یعالج ثلث الموجزات

ینبغي أن یفسر آل تقریر بإیجاز غرض التقييم وأهدافه وزبائنه .  معلومات أساسية عن التقييم ووصف المنهجية .٥٤
آما أن من المهم جدًا أن یقدم وصفًا موجزًا للمنهجية المطبقة في التقييم ومصادر المعلومات، بما فيها . ونطاقه
حوالي  " ١: "الصددوقد بّين الترتيب أن هناك مجاًال آبيرًا إلجراء التحسينات في هذا . حتملة والقيود الماألخطاء

 العدید منها جزءًا یتعلق بالمنهجية تضمن لم ی "٢"نصف تقاریر التقييم لم تذآر غرض التقييم أو نطاقه أو أهدافه؛ 
ریر للقيود المنهجية أو أشار إلى األخطاء تصدى عدد قليل من التقا " ٣"أو لم یفسر المنهجية على نحو مرٍض؛ 

من  " ٥"فقط إشارة صریحة إلى مسائل التقييم التي استرشد بها التحليل؛ أشارت سبعة تقاریر  " ٤"المحتملة؛ 
لم یشر " ٦"أصل ستة تقاریر تقييم استخدمت عينات أو دراسات حالة، شرح تقریر واحد فقط أسلوب االختيار؛ 

 . ٢١ إلى الضمانات األدبيةأي تقریر منها صراحة

 

وصى بها لمعایير ُحسن التقييم الصادرة عن لجنة المساعدة اإلنمائية    وضعت هذه الفئات باالستناد إلى ُحسن الممارسة الم 20
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والتي وافقت عليها شبكة تقييم التنمية التابعة للجنة المساعدة اإلنمائية في 

 . خة مطولة من هذا التقریرویمكن االطالع على القائمة المرجعية الكاملة في نس. ٢٠٠٦مارس / آذار

 .  بشأن الضمانات األدبية منذ عهد حدیث فقطت   وضعت إرشادا 21
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من المهم أن تتضمن تقاریر التقييم عرضًا موجزًا عن .  معلومات أساسية عن المشروع واستعراض تنفيذه .٥٥
وتقوم عمليات التقييم بهذا األمر على نحو مرٍض . المشروع وأهدافه واستراتيجيته واستعراضًا موجزًا لتنفيذه

 الدور الذي تضطلع به الهيئات مناسب تقریرًا وصفت على نحو ١٦ تقاریر فقط من أصل ١٠إال أن . عمومًا
 . المكونة وأصحاب المصالح في تصميم المشروع واستراتيجيته وأثناء تنفيذه

 بما فيها ،وینبغي بالمقّيم أن یعرض ویحلل البينات. النتائج هي جزء أساسي من التقييم.  النتائج واالستنتاجات .٥٦
وینبغي الخلوص من هذا التحليل إلى استنتاجات تقدم .  والعوامل الداخلية والخارجيةالجوانب السلبية واإلیجابية

 أن النتائج واالستنتاجات تتراوح بصورة  عنوآشفت عملية الترتيب. أحكامًا دامغة الحجج عن أداء المشروع
: یلي ييم عن طریق ماویمكن تحسين تقاریر التق. إال أن نوعية التحليل مختلفة. عامة بين مناسب وحسن النوعية

أي التغيرات ( التصدي لمعيار األثر  "٢" إقامة تمييز واضح بين األنشطة المنفذة ونتائج تلك األنشطة؛  "١"
 التصدي لمعيار االستدامة بما في ذلك استراتيجية نهایة المشروع وقضایا الملكية  "٣"؛ )اإلنمائية طویلة األمد

 التصدي ألداء المشروع بالمقارنة بالشواغل العامة  "٥"ة تكاليف المشروع؛  إدراج تقييم لفعالي "٤"الوطنية؛ 
 ). المساواة بين الجنسين والفقر وتطبيق المعایير وتعزیز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي(لمنظمة العمل الدولية 

هذه العناصر المدعومة وینبغي ل. هذه عناصر أساسية أخرى من تقاریر التقييم.  التوصيات والدروس المستمدة .٥٧
وینبغي أن یتضمن التقریر آذلك أي دروس مستمدة . باالستنتاجات أن توصي بإجراءات عملية تتصل بالمشروع

 ، باستثناء واحد منها،وشملت جميع تقاریر التقييم. ج التي تتخطى المشروع المباشرتشكل تبصرًا أعم بشأن النُه
ال أن التمييز بين التوصيات والدروس المستمدة لم یكن واضحًا على إ. توصيات وحدد معظمها الدروس المستمدة

وقد أبرزت أربعة تقاریر على نحو صریح . الدوام مما یجعل من الصعب استخراج الدروس المستمدة من التقييم
 . نةالممارسات الحسنة ولكن تقریرًا واحدًا فقط قدم أسبابًا موضوعية لما یجعل من هذه الممارسات ممارسات حس

تضمن معظم تقاریر التقييم وليس جميعها مالحق وردت فيها االختصاصات وقائمة باألشخاص .  المالحق .٥٨
ولم یذآر أي ). استبيان وما إلى ذلك(المستجوبين والوثائق المشار إليها، وحيثما أمكن ذلك، أدوات جمع البيانات 

 . من التقاریر تكلفة التقييم

 عرض تقاریر التقييم وهيكلها وشكلها، بما في ذلك صفحة العنوان وجدول آان.  العرض والعناصر الشكلية .٥٩
إال أن ثلث التقاریر لم یذآر رمز المشروع وال نوع التقييم وال اسم . المحتویات وما إلى ذلك، مالئمة بصورة عامة

یحسن الوضوح ومن شأن اعتماد هيكل موحد للتقاریر أو لشكل صفحة العنوان أن . المقّيم على صفحة العنوان
 . ویسهل القراءة

 ٢٠٠٦عمليات التقييم المستقلة في عام : العمل الجاري ٤ -ثالثًا 

 . ٢٠٠٦یقدم الجدول الوارد أدناه نظرة عامة عن جميع عمليات التقييم المستقلة التي ستجرى حتى نهایة عام  .٦٠

 ٢٠٠٦م نوع وموضوع وتوقيت عمليات التقييم المستقلة المنفذة في عا -١الجدول    

 النشر التوقيت  موضوع التقييم نوع التقييم

التقييم المستقل الستراتيجية  االستراتيجية
منظمة العمل الدولية لالستثمار 

 آثيف العمالة

سبتمبر /  أيلول-أبريل / نيسان
٢٠٠٦ 

موجز مقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
 ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني
 )اإلنترنت(الكامل على الجمهور عرض التقرير 

تقييم مستقل لبرنامج الدعم  البرنامج القطري
القطري لمنظمة العمل الدولية 

 للفلبين

سبتمبر /  أيلول-أبريل / نيسان
٢٠٠٦ 

موجز مقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
 ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني

 )ترنتاإلن(عرض التقرير الكامل على الجمهور 

عمليات (مشروع 
تقييم مستقلة 
للمشاريع التي تفوق 

 دوالر ٥٠٠ ٠٠٠
 )أمريكي

سيجري تنفيذ ما يقرب من 
  عملية تقييم مستقلة٧٠-٦٥

وتقوم وحدة التقييم : للمشاريع
في الوقت الحاضر برصد 
مجموعة المشاريع وتقييم 

 عمليات التقييم والتقارير

 آانون -يناير / آانون الثاني
 ٢٠٠٦ديسمبر / األول

تقارير آاملة مقدمة إلى الهيئات المانحة والشرآاء 
والهيئات المكونة الوطنية وأصحاب المصالح 

 اآلخرين؛
 )اإلنترنت(مقتطفات معروضة على الجمهور 
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 المالحظات والدروس المستمدة من ممارسات  -رابعًا 
 التقييم في منظمة العمل الدولية

ویلخص . مة الرئيسية لوحدة التقييم هي تحسين قدرة التقييم داخل المكتب، آانت المه٢٠٠٦ و٢٠٠٥في عامي  .٦١
هذا الجزء بعض أهم مالحظات وحدة التقييم والدروس التي استمدتها فيما یتعلق بممارسات التقييم الجاریة في 

 . منظمة العمل الدولية

تقدیم إرشادات " ١: "ا عن طریقتصدت منظمة العمل الدولية للنواقص التي لوحظت في ممارسات التقييم لدیه .٦٢
بناء قاعدة " ٣"إنشاء وتدریب شبكة من منسقي التقييم ومدیري التقييم؛ " ٢"آتابية حول مبادئ وعمليات التقييم؛ 

استحداث نظام رصد مدعوم بتكنولوجيا المعلومات من أجل تقييم " ٤"بيانات من مستشاري التقييم المؤهلين؛ 
 . المشاریع

 قدرات التقييم

إال أنه في . ناك في الوقت الحاضر اختالف آبير في العمليات والممارسات المتبعة في عمليات التقييم في المكتبه .٦٣
بعض جوانب المكتب هناك قدرة آبيرة على دعم عمليات تقييم رفيعة الجودة، یمكن استخدامها على نحو أآثر 

 . فعالية لتقویة القدرة في جميع أنحاء المكتب

نوعية " ١: "يم الذي أجري لتقاریر التقييم عن عنصرین رئيسيين لتحسين نوعية عمليات التقييموقد آشف التقي .٦٤
 بما في ذلك التوجيه الواضح للمقّيم حول ُحسن الممارسات ،ُحسن إدارة عملية التقييم" ٢"المقّيم أو المقيمين؛ 

 . جيتها ونتيجتهاالدولية وتوقعات منظمة العمل الدولية فيما یتعلق بعملية التقييم ومنه

وبالنظر إلى . وقد قامت فرق من المستشارین الدوليين والوطنيين على حد سواء بالعدید من عمليات تقييم المشاریع .٦٥
وفي حين یقدم المستشارون الدوليون خبرة . إشراك أصحاب المصالح في العملية تبّين أن هذا األمر مزیج ناجح

 بما لدیهم من خبرةل المناسبين للتقاریر فإن المستشارین الوطنيين یسهمون في التقييم فيما یتعلق بالمضمون والشك
 . محلية

 مستوى الموارد وإجراء عمليات التقييم في حينها

 إلجراء التقييم في وثائق المشاریع أو یتضمن خططًافي الماضي، لم یكن عدد من مشاریع التعاون التقني  .٦٦
ونتيجة لذلك، لم یجر على . ایة من األموال لعمليات التقييم المستقلةميزانيتها أو آان یخصص قدرًا ضئيًال للغ

النحو الصحيح تقييم عدد من المشاریع التي آان یفترض، وفقًا لقواعد منظمة العمل الدولية، إجراء تقييم مستقل 
 دوالر ٥٠٠ ٠٠٠وتنص السياسات والعمليات الجدیدة اآلن على أنه بالنسبة لكل مشروع تزید ميزانيته على . لها

 .  في المائة من ميزانية المشروع لعمليات التقييم المستقلة٢أمریكي، ال بد من تخصيص نسبة 

وینبغي برمجة عمليات تقييم المشاریع بحيث تسهم نتائجها في القرارات اإلداریة الهامة، من قبيل تلك المتعلقة  .٦٧
وفي بعض الحاالت، جرى التخطيط لعمليات . لتدریجيبتمویل المرحلة الثانية أو التخطيط الستراتيجية اإلنهاء ا

التقييم في غير وقتها المناسب فكانت إما مبكرة للغایة في مرحلة لم یكن المشروع قد بلغ فيها بعد مرحلة التنفيذ 
 . الكامل أو متأخرة للغایة في مرحلة سبق أن اتخذت فيها القرارات الهامة

عادة في نهایة مهمة (بين إصدار مشروع التقریر لعمليات تقييم المشاریع وفي العدید من الحاالت، آانت الفترة  .٦٨
ورغم أن الهيئات المانحة تكون . والعرض الرسمي للتقریر النهائي على الهيئة المانحة، طویلة إلى حد ما) التقييم

المراد أن تظل عمليات من التقریر فينبغي تجنب التأخير إذا آان مشارآة في العادة في التعليق على النسخ األولى 
 . التقييم مالئمة

 النتائج الداللية

 الكثافة في القدرات القویة لم یقم المكتب على الدوام بإجراء تطویر جيد لخطط  مراآزرغم وجود بعض .٦٩
 . مهم على أساسهاي وهي أمور یمكن للمقيّمين إجراء عمليات تقي،الرصد واالستعراضومؤشرات وأهداف 
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ستستفيد برامج عمليات تدخل آثيرة من تحسين عمليات التقييم األساسية ومنهجيات الرصد باإلضافة إلى ذلك،  .٧٠
 . المحددة التي تقدم معلومات أآثر موضوعية عن أداء عمليات تدخل ونهج تقنية محددة

 إداریة ، ال بوصفها أداة"موجهة فقط للهيئة المانحة"وآان هناك اتجاه إلى اعتبار عمليات تقييم المشاریع بوصفها  .٧١
وفي حين أولت بعض هيئات المكتب عنایة آبرى لنشر تقاریر التقييم على نطاق واسع والتأآد . للتعلم والتحسن

یستفاد منها على  من أنها متاحة، لم یكن لدى غيرها نظام إلدارة نتائج التقييم والدروس المستمدة، مما یقيد مدى ما
 . نحو منتظم في عملية تصميم المشاریع الجدیدة

 الشراآات

. ال یقيم العدید من عمليات تقييم المشاریع صلة بين نتائج المشاریع والمنظور القطري األعم لمنظمة العمل الدولية .٧٢
وليست اإلسهامات في األهداف اإلنمائية لأللفية وورقات استراتيجية الحد من الفقر على الصعيد الوطني معيار 

 . تقييم منتظمًا حتى اآلن

ل العدید من عمليات تقييم المشاریع حلقات عمل ألصحاب المصالح خالل عمليات التقييم، یبدو في وفي حين یشم .٧٣
بعض الحاالت أن الهيئات المكونة والشرآاء على الصعيد الوطني قد شارآوا في عمليات التقييم بوصفهم مقدمي 

بمنافع المشارآة المجدیة من جانب ورغم ذلك، یبدو أن هناك وعيًا متزایدًا . معلومات أآثر منهم أصحاب مصالح
آما أسهمت عمليات تخطيط واستعراض البرامج القطریة للعمل الالئق في تسهيل . الشرآاء في عمليات التقييم

 . المشارآة النشطة واألآثر انتظامًا من جانب الهيئات المكونة والشرآاء على الصعيد الوطني في أنشطة التقييم

ألهمية بناء قدرات الرصد والتقييم لدى الهيئات المكونة والشرآاء على الصعيد الوطني وهناك آذلك تقدیر متزاید  .٧٤
 . بحيث یمكنهم تحقيق قدر أآبر من ملكية عمليات االستعراض

 ٢٠٠٧عمليات التقييم المقترحة لعام  -خامسًا 
جيب البرنامج لجميع ویست. ٢٠٠٧یقدم هذا الفصل برنامجًا مقترحًا ألهم عمليات التقييم المستقلة في عام  .٧٥

اشتراطات اإلطار االستراتيجي والسياسي الجدید للتقييم من حيث عدد عمليات التقييم وتوقيتها حسب نوع 
 . ٢٢النشاط

ومنذ اعتماد . وفي الماضي، أدرجت قائمة مؤقتة لعمليات التقييم في استعراض مقترحات البرنامج والميزانية .٧٦
 تقریر التقييم السنوي إطارًا مالئمًا لبحث أهم أنشطة التقييم الماضية والحاضرة سياسة التقييم الجدیدة، تقدم مناقشة

 . والمقبلة

 اختيار مواضيع التقييم

وفي المرحلة األولى، . ٢٣تطبق عملية اختيار شفافة من مرحلتين لتحدید مواضيع أهم عمليات التقييم المستقلة .٧٧
، أو ) البرنامج والميزانيةنتائج(ة الرئيسية القابلة للتقييم تجمع قائمة تتضمن استراتيجيات منظمة العمل الدولي

ومعایير القابلية للتقييم هي على سبيل المثال ما إذا آانت االستراتيجية أو . (البرامج القطریة أو المواضيع الرئيسية
ري اختيار المواضيع وفي المرحلة الثانية، یج). البرنامج قد نفذت آحد أدنى لفترة سنتين ولم یجر تقييمها مؤخرًا

. النهائية المرشحة للتقييم من القائمة مع مراعاة األهمية االستراتيجية لتقييمها بالنسبة لمنظمة العمل الدولية
ویسترشد الخيار آذلك بالمناقشات والطلبات الصادرة عن شتى لجان مجلس اإلدارة والشواغل الخاصة لدى آبار 

 . ىالمدیرین واعتبارات استراتيجية أخر

وتتقيد هذه العملية باشتراطات الشفافية . وأخيرًا، یعتمد االختيار من جانب اللجنة االستشاریة الداخلية للتقييم .٧٨
 . والموضوعية في عملية االختيار

 

 .١، الجدول GB. 294/PFA/8/4:     انظر الوثيقة 22

   تتضمن عمليات التقييم المستقلة الرئيسية عمليات تقييم لالستراتيجية والسياسة وعمليات تقييم للبرامج القطریة وعمليات تقييم  23
 . وضوعية رفيعة المستوى، وتقدم نتائجها إلى مجلس اإلدارةم
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 ٢٠٠٧عمليات التقييم المستقلة ذات األولویة في عام 

وهي ال تشمل . ٢٠٠٧رئيسية في عام  أدناه، ستجرى أربع عمليات تقييم مستقلة ٢على حد ما یتبين في الجدول  .٧٩
 عملية والتي ستجرى آذلك فضًال عن عمليات التقييم ٧٠ و٦٠عمليات تقييم المشاریع المستقلة التي تتراوح بين 

 ،ووفقًا لسياسة التقييم. الداخلية أو عمليات التقييم الذاتي للبرامج القطریة والمجاالت الموضوعية والمشاریع
وستكون عملية التقييم الموضوعية . االستراتيجية والبرامج القطریة تحت إدارة وحدة التقييمستكون عمليات تقييم 

ویستجيب برنامج التقييم هذا . لبرنامج العمالة العالمي تحت إدارة قطاع العمالة وستقدم وحدة التقييم آل التسهيالت
 . ييم األدنى للمكتباستجابة آلية الشتراطات سياسة التقييم الجدیدة من حيث برنامج التق

 ٢٠٠٧نوع وموضوع وتوقيت أهم عمليات التقييم المستقلة المخطط لها لعام  -٢الجدول    

 النشر التوقيت  موضوع التقييم نوع التقييم

ستراتيجية منظمة التقييم مستقل  االستراتيجية
 العمل الدولية لتحسين أثر المعايير

 -يناير / آانون الثاني
 ٢٠٠٧يوليه / تموز

موجز يقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في 
 ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

 )اإلنترنت(عرض التقرير الكامل على الجمهور 

تقييم مستقل لبرنامج الدعم القطري  البرنامج القطري
 لمنظمة العمل الدولية إلى أوآرانيا

 - ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول
 ٢٠٠٧فبراير / شباط

ى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في موجز يقدم إل
 ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

 )اإلنترنت(عرض التقرير الكامل على الجمهور 

تقييم مستقل لبرنامج الدعم القطري  البرنامج القطري 
لمنظمة العمل الدولية إلى 

 األرجنتين

/  آب-مارس / آذار
 ٢٠٠٧أغسطس 

نية واإلدارة في موجز يقدم إلى لجنة البرنامج والميزا
 ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

 )اإلنترنت(عرض التقرير الكامل على الجمهور 

تقييم مستقل لبرنامج العمالة  موضوعيالتقييم ال
العالمي لمنظمة العمل الدولية في 
 سياق البرامج القطرية للعمل الالئق

أآتوبر / تشرين األول
مارس /  آذار-٢٠٠٦
٢٠٠٧ 

 العمالة والسياسة االجتماعية في موجز يقدم إلى لجنة
  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني

 )اإلنترنت(عرض التقرير الكامل على الجمهور 

  ستقوم عملية التقييم المقترحة بتقييم استراتيجية .تقييم استراتيجية منظمة العمل الدولية لتحسين أثر المعایير .٨٠
بشأن  ب ١، المرتبطة بالهدف العملي )١ �ب  ١النتيجة (" تحسين أثر المعایير"منظمة العمل الدولية من أجل 

وستستعرض مالءمة االستراتيجية وأهليتها االستراتيجية ضمن . اإلجراءات المعياریة في البرنامج والميزانية
م اإلطار االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية وإسهامها في األهداف اإلنمائية الوطنية والعالمية وأداء المكتب في دع

وسترآز على إسهام منظمة العمل الدولية في زیادة الوعي والمعرفة بمعایير . هذه االستراتيجية بفعالية وآفاءة
ویجري إعداد االختصاصات التي تحدد ترآيز التقييم ونطاقه . منظمة العمل الدولية وتحسين القدرات لدعم التنفيذ

 . كتب والهيئات المكونة والخبراء الخارجيينونهجه، بالتشاور مع أصحاب المصالح الرئيسيين في الم

  وفقًا لسياسة التقييم، یتعين على . األرجنتين وأوآرانيافيمنظمة العمل الدولية  لتقييم برامج الدعم القطریة .٨١
وبعد استهالل المكتب عمليات تقييم للبرامج القطریة في . المكتب أن یجري عمليتي تقييم للبرامج القطریة آل سنة

.  األرجنتين وأوآرانيافي بعملية تقييم للبرنامج القطري في الفلبين، یزمع تقييم برامج الدعم القطریة ٢٠٠٦عام 
 . وقد جرى اختيار البرامج القطریة بالتشاور الوثيق مع المكاتب اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية

وهي أآبر بلد في ، ٢٤ وآسيا الوسطىهي واحدة من أهم مجموعات التعاون التقني في إقليم أوروباإن أوآرانيا  .٨٢
آما أن أوآرانيا حالة مثيرة لالهتمام نظرًا إلى عملية التحول االقتصادیة . اإلقليم الفرعي لجنوب شرق أوروبا

واالجتماعية التي تمر بها بحيث أنه یمكن للتقييم أن یبحث طریقة نجاح منظمة العمل الدولية في تكييف دعمها مع 
 .رةهذه الظروف المتغي

وقد مضت . واألرجنتين هي أول بلد في إقليم أمریكا الالتينية والكاریبي یعتمد برنامجًا قطریًا تامًا للعمل الالئق .٨٣
 بحيث یمكن تقييم ٢٠٠٧-٢٠٠٤فترة آافية على تفعيل البرنامج القطري للعمل الالئق على الصعيد الوطني للفترة 

وتوقيت التقييم مفيد بدوره في تقدیم اإلرشادات . يد الوطنيإسهامه في تحقيق أهداف العمل الالئق على الصع
 . لوضع البرنامج القطري المقبل للعمل الالئق

 

 .  تقرب قيمتها اإلجمالية من مليوني دوالر أمریكي٢٠٠٧-٢٠٠٦   ثمانية مشاریع نشطة في الفترة  24
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وتقّيم عمليات تقييم البرامج القطریة مدى تمشي عمل منظمة العمل الدولية في البلدان المعنية فيما بينها ومع  .٨٤
وتقوم .  اإلنمائية الوطنية وأولویات الهيئات المكونةاألولویات االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية واألولویات

دولية إلى البلدین في مساعدتهما على عمليات التقييم آذلك بتقييم مدى فعالية الدعم الذي تقدمه منظمة العمل ال
وسينصب ترآيز خاص أیضًا على الشراآات على المستوى الوطني وعلى . تحقيق أهداف العمل الالئق لدیهما

 . في إطار عمل األمم المتحدة األعم للمساعدة اإلنمائيةالتي تندرج فيها البرامج القطریة الطریقة 

آان هذا التقييم الموضوعي المستقل .   في سياق البرامج القطریة للعمل الالئقعالمي الةلاتقييم برنامج العم .٨٥
. ٢٥)٢٠٠٦مارس / آذار (٢٩٥ لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في دورة مجلس اإلدارة بمطلوبًا من جان

. وستقّيم عملية التقييم مدى اعتماد العمل القطري لمنظمة العمل الدولية بشأن العمالة على برنامج العمالة العالمي
أثر عمل المكتب أو قيمته المضافة في المقر وفي الميدان على حد سواء، " ١: "وسيرآز على المسألتين التاليتين

إسهام برنامج العمالة العالمي وإطاره العملي في " ٢"ستراتيجيات العمل الوطنية؛ في مجال صياغة وتنفيذ ا
نوفمبر / وسيقدم تقریر التقييم إلى لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في تشرین الثاني. سياسات العمالة الوطنية

٢٠٠٧ . 

 االستنتاجات -سادسًا 

 أهم اإلنجازات

إنشاء وحدة التقييم المرآزیة " ١: "دولية وظيفة التقييم لدیها عن طریق، عززت منظمة العمل ال٢٠٠٥في عام  .٨٦
اعتماد لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إطارًا استراتيجيًا وسياسيًا جدیدًا " ٢"؛ ٢٠٠٥مارس / الجدیدة في آذار

 . من أجل التقييم یتمشى مع الممارسات الدولية الحسنة الجاریة في ميدان التقييم

 وحدة التقييم ضمن حدود الموارد المتاحة لها والوظائف التي عهد إليها بها المدیر العام، بإدارة عملية تغيير وتقوم .٨٧
 منظمة العمل الدولية قامتوتمشيًا مع سياسة التقييم الجدیدة، . مستمرة من أجل تعزیز ممارسات التقييم في المكتب
تعزیز مصداقية وحياد وأمانة عمليات التقييم المستقلة؛  " ١: "يبتقویة إجراءات وقدرات التقييم بهدف تحقيق ما یل

 . أدناه أهم اإلنجازات١ویوجز اإلطار . تحسين الرصد والتقييم الذاتي " ٢"

 ١اإلطار 
  أهم اإلنجازات-تعزیز التقييم في منظمة العمل الدولية 

 :العمل الدوليةتفيد عدة مؤشرات أن وظيفة التقييم تتعزز على نحو متواصل في منظمة 

 إنشاء وحدة التقييم المرآزیة الجدیدة؛ "١"
 اعتماد إطار استراتيجي وسياسي جدید من أجل التقييم یتمشى مع حسن الممارسات الدولية الجاریة؛  "٢"
 استحداث معایير على صعيد المكتب من أجل ممارسة التقييم؛  "٣"
 مستقلة؛ التقييم ال عمليات تعزیز السياسات واإلجراءات والممارسات من أجل "٤"
 تعزیز القدرة التنظيمية إلجراء عمليات التقييم المستقلة ومتابعتها؛ "٥"
 وضع إرشادات بشأن منهجيات وسياسات وإجراءات الرصد والتقييم، بما في ذلك التقييم الذاتي؛  "٦"
مقتطفات تقاریر التقييم على نطاق إنشاء مواقع عامة وداخلية على الشبكة تمكن من نشر المواد اإلرشادیة و "٧"

 أوسع وتسهل االطالع عليها؛ 
 إنشاء شبكة من منسقي التقييم في القطاعات واألقاليم لدعم التقييم؛  "٨"
 .إنشاء قاعدة بيانات لرصد عمليات تقييم المشاریع وتقصيها "٩"

طلب إجراء استعراض خارجي ن لالستراتيجية وي، قام المكتب بإدارة عمليتي تقييم مستقلت٢٠٠٥وفي عام  .٨٨
 .  عملية تقييم مستقلة للمشاریع٦٥باإلضافة إلى ذلك، نفذت . ودعمه

 

 ". الالئقالطرائق المقترحة لتقييم برنامج العمالة العالمي في سياق البرامج القطریة للعمل : "GB. 295/ESP/1/3:     الوثيقة 25
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 مجاالت العمل ذات األولویة

توخيًا لزیادة تحسين المساءلة والشفافية والتعلم التنظيمي في منظمة العمل الدولية، ال بد للمكتب من أن یستمر في  .٨٩
 : مجاالت التحسين ذات األولویة في السنة القادمةویجري فيما یلي إیجاز. تعزیز التقييم

 وسيرآز العمل على -استمرار تنسيق سياسات وممارسات التقييم في جميع وحدات منظمة العمل الدولية  !
رصد جودة عمليات التقييم وتطبيق قواعد وإرشادات واضحة بشأن األدوار والمسؤوليات من أجل التقييم، 

 بما في ذلك المتابعة؛

م التدریب وتوسيع نطاق اإلرشاد من أجل تخطيط الرصد والتقييم، بما في ذلك فيما یتعلق بتصميم تقدی !
 وسيستكمل ذلك باستعراض وجيز للممارسات الجاریة في هذین المجالين بحيث -عمليات التقييم األساسية 

 یمكن تحسين استهداف الدعم؛ 

 مما یعزز نوعية عمليات ،أساس لتحسين أدوات التقييماستخدام نتائج تقييم جودة عمليات تقييم المشاریع آ !
 تقييم المشاریع المستقلة؛

  التقييم في األقاليم؛يبناء قدرة الهيئات المكونة على الرصد والتقييم بمساعدة منسق !

عمليات تقييم المشاریع بهدف ضمان التقيد بالجدول على نحو أفضل وسد الزمني لجدول التحسين رصد  !
 ليات التقييم المخطط لها وعمليات التقييم المنفذة فعليًا؛الثغرة بين عم

 على اإلطالع عليهازیادة تطویر قاعدة البيانات الجاریة للمعلومات عن التقييم في قاعدة بيانات یمكن  !
الشبكة، تشمل االختصاصات ومقتطفات عن تقاریر التقييم والدروس المستمدة وخطط العمل من أجل 

 مليات التقييم، مما سيعزز الشفافية ویسهل تقاسم المعارف؛متابعة جميع أنواع ع

استمرار تعزیز الممارسات الرامية إلى ضمان االستخدام الصحيح لنتائج وتوصيات التقييم والمتابعة  !
 ومن شأن هذا األمر أن یسهل إدارة - بما في ذلك فيما یتعلق بعمليات تقييم المشاریع ،اإلداریة السليمة
 لم المنتظم من عمليات التقييم بحيث تستفيد دورة البرمجة والتخطيط من العبر المستمدة؛ المعارف والتع

 في أنشطة التقييم المشترآة ضمن األمم المتحدة وشبكات التنمية الوطنية وضمان أن دقةتعاون أشد  !
ن ستخالص المعلومات مالیضطلع الشرآاء بدور أنشط في عمليات التقييم وأن یولى اهتمام أآبر 

 . الشرآاء

، سيجري تعزیز استراتيجية التقييم في منظمة العمل الدولية من خالل إتاحة التمویل من ٢٠٠٧وفي بدایة عام  .٩٠
خارج الميزانية، وهو تمویل سيستخدم بصورة رئيسية من أجل عمليات التقييم والتقييم الذاتي للبرامج القطریة 

 . رة عمليات التقييم وتقاسم المعلومات المستمدة منهاللعمل الالئق ومن أجل توسيع نطاق القدرات إلدا

*  *  * 

وختامًا، من المأمول أن تكون تقاریر التقييم السنویة، وهذا التقریر أولها، مفيدة في توسيع نطاق الحوار بين  .٩١
ض التقدم والهدف من التقریر هو أن یكون آذلك أداة لعر. المكتب ومجلس اإلدارة بشأن المسائل المتصلة بالتقييم

الذي تحرزه منظمة العمل الدولية في ممارسات التقييم أمام أندادها وشرآائها داخل منظومة األمم المتحدة 
 . وخارجها

قد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بهذا التقریر وأن تؤید االستنتاج الذي خلص إليه والذي یفيد بأن المكتب قد  .٩٢
 . مًا مرضيًا في تنفيذ سياسة واستراتيجية التقييم الجدیدةعزز وظيفة التقييم لدیه وأنه یحقق تقد

 
 

  . ٢٠٠٦ سبتمبر/ أیلول ٢٨جنيف، 
 

  . ٩٢الفقرة     :  یتخذ قرار بشانهاةنقط  
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 ١ الملحق

 ٢٠٠٥ عمليات التقييم المستقلة للمشاریع، نععامة حصائية إ لمحة
 )ر أمریكي دوال٥٠٠ ٠٠٠تها اميزانيفوق بالنسبة للمشاریع التي ت(

 ٢٠٠٥عمليات التقييم المستقلة للمشاریع حسب المجال التقني،  -١الجدول 

 النسبة المئویة العدد المجال التقني 
   البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال المعایير

 %44.6 29 العمل  
 %7.7 5 برنامج تعزيز اإلعالن 

 %52.3 34 مجموع المعایير 

 %3.1 2 ة العمالةاستراتيجي العمالة
 %4.6 3 االستثمار آثيف العمالة 
 %3.1 2  والخدمات االستشاريةةسياسة العمال 
 %3.1 2 التعاونيات 
 %3.1 2 االستجابة لألزمات 
 %6.2 4 حفز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة 
 %1.5 1 اإلدارة ومواطنة الشرآات 
 %1.5 1 تنمية المهارات 

 %26.2 17 لعمالةمجموع ا 

 %12.3 8 الحوار االجتماعي وقانون العمل وإدارة العمل واألنشطة القطاعية الحوار االجتماعي

 %12.3 8 مجموع الحوار االجتماعي 

 %1.5 1 الهجرة الدولية الحمایة االجتماعية
 %1.5 1 السالمة والصحة في العمل والبيئة 

 %3.1 2 مجموع الحمایة االجتماعية 

 %3.1 2 قضايا الجنسين االت أخرىمج
 %3.1 2 اإلدماج 

 %6.2 4 مجموع المجاالت األخرى 

 %100 65 المجموع على صعيد منظمة العمل الدولية 

 ٢٠٠٥عمليات التقييم المستقلة للمشاریع حسب اإلقليم،  -٢ول دالج

 النسبة المئویة العدد اإلقليم

 %30.8 20 األمریكتان
 %29.2 19 آسيا
 %26.2 17 ریقياأف

 %4.6 3 أوروبا
 %4.6 3 الدول العربية

 %4.6 3 المستوى األقاليمي

 %100 65 المجموع العالمي
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 ٢الملحق 

 ٢٠٠٥تقييم جودة تقاریر التقييم المستقلة للمشاریع، 

.  تقریر تقييم١٦جرى ترتيب عينة من ، ٢٠٠٥مشاریع أنجزت في عام مستقلة لل عملية تقييم ٦٥من أصل 
فضًال ) مرحلي أو نهائي(توقيت التقييم :  النوعي القصوى هي التاليةالتباینعينة في آانت المعایير المعتمدة و

مقتطف وقد سعت وحدة التقييم إلى الحصول على . عن األقاليم والمجال التقني والهيئات المانحة للمشروع
يليًا فإنه یوفر على األقل صورة تامة عن  إن لم یكن تمثمقتطفمن جميع تقاریر المشاریع، وهو نموذجي جيد 

 . جميع التقاریر التي تم إعدادها

 تفسير عملية تقييم الجودة  -١ول دالج

  معيار الجودة في الفئة المعنيةمعالجةمدى  الدرجات

 يعالجلم  1.0-1.5

  غير آاٍفالمعالجةمستوى  1.6-2.0

  جزئيالمعالجةمستوى  2.1-2.5

  آامللجةالمعامستوى  2.6-3.0

  ١٦ متوسط الدرجات حسب فئة تقييم جودة ن عامة علمحة -٢ول دالج
  ٢٠٠٥تقریر تقييم مستقًال للمشاریع لعام 

 النتائج لدرجاتمتوسط ا فئات التصنيف 

 ية غير آافمعالجة 1.9 موجز تنفيذي ألف

 ة جزئيمعالجة 2.2 معلومات أساسية عن التقييم باء

 ية غير آافالجةمع 1.7 وصف المنهجية جيم
معلومات أساسية عن المشروع واستعراض  دال

 التنفيذ
 ة جزئيمعالجة 2.7

 ة جزئيمعالجة 2.3 النتائج هاء
 ة تاممعالجة 2.8 االستنتاجات واو

 ة جزئيمعالجة 2.5 التوصيات والدروس المستمدة زاي
 ة جزئيمعالجة 2.3 العرض والعناصر الشكلية حاء

 ة غير سليممعالجة ة سليمةمعالج فئات التصنيف 
 %21 %79 صفحة العنوان طاء

 %47 %53 المالحق والمراجع یاء

 




