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  موجز تنفيذي

 معلماً ،روعات وبرامج الصندوق وهو ثالث تقرير سنوي عن ضمان الجودة في مش،يمثل هذا التقرير -1

الخارجيون المراجعون  قام 2008منذ بداية عملية ضمان الجودة عام أنه  إذ ،متواضعاً بالنسبة للمؤسسة

  . بلدا74 مشروع تقريبا في 100بتقييم 

 تم تحقيق بعض التقدم في تحسين جودة تصميم مشروعات ، ضمان الجودة القصيرة"إقالع"وخالل فترة  -2

 تمت الموافقة على جميع المشروعات المقترحة ، وألول مرة منذ بداية العملية،2010ففي عام  ،الصندوق

 بالمائة من 86الخارجيون هذا العام قدر المراجعون  عالوة على ذلك فقد .للعرض على المجلس التنفيذي

 ية عن عام أي بزياد،تحقيق أهدافها اإلنمائيةمشروعات تحظى باحتمال مشروعات الصندوق على أنها 

 .بالمائة 79 حيث كانت النسبة 2008-2009

لنتائج التي خرج بها ويعود ذلك جزئياً إلى االستجابة ل ، تم إحراز تقدم أكبر،وعلى المستوى المؤسسي -3

 إذ قامت دائرة إدارة البرامج بإعادة تصميم مبادئها التوجيهية بهدف تطوير ،ضمان الجودةمراجعو 

توثيق المشروعات (ود مماثلة في مجاالت أخرى ه وتم التخطيط لج؛نطقيالمإلطارها واضحة مؤشرات 

عالوة على ذلك فإن فعالية عملية ضمان الجودة قد . أو أنها قيد التخطيط حالياً) وأطر التسيير والفساد

إدارة المشترك في الجودة في الصندوق من تعاونهما وظيفة  وتعمق أمانتا ،تزايدت بصورة مطردة

 .المعرفة

 فإن السياق الذي يعمل فيه الصندوق يتغير اآلن حيث توسع برنامج ،وبالرغم من هذه اإلنجازاتكن ول -4

 األكثر ، األصغرالمشروعات وبدأ الصندوق باحتالل شريحة أخرى في مجال التنمية بانتقاله من ،عمله

بدأ لجديد الذي  ومع األخذ بعين االعتبار هذا الواقع ا،ر شمولية إلى مشروعات أكبر وأكثاستهدافا

وعددها والمثبت بصورة أكثر وضوحا من خالل زيادة حجم ومنظور مشروعات الصندوق بالظهور 

 :  ومن بينها،عن مجاالت أخرى مثيرة للقلقبالتعبير ضمان الجودة  بدأ مراجعو ،المطلق

هل تتسم بعض األهداف الجوهرية للصندوق بالجدوى؟ وهل يمكن لمشروعات أكبر يمولها  •

دوق أن تحقق بصورة مستدامة أهدافاً كانت تعتبر فيما مضى معقولة عندما كانت الصن

المشروعات أصغر حجما؟ وهل يتوجب على الصندوق أن يستمر في قياس جودة 

 جملة من المؤشرات التي تم تصميمها لتقييم عمليات على خلفيةالمشروعات التي يمولها 

 أصغر وأكثر استهدافا؟

المشروعات التي (" لتعقيدا"دوق أن يفعله للتغلب على المشكلة المتزايدة ما الذي يستطيع الصن •

قد يكون باإلمكان التخفيف من أنه  وفي حين ؟)قدرة البلد على التنفيذشأن تعتبر متطلبة جدا ب

ن إلى فشل هل يمكن أن يؤدي تزامن هاتين المسألتينواقص في قدرات التصميم والتنفيذ ال

 1.المشروعات

                                                      
يعد التعقيد المسبب رقم واحد لفشل مشروعات البنك الدولي، كما أشير إليه في تقدير الجودة في حافظة إقراض البنك الدولي،  1

  .2010تشرين األول /أكتوبر
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 هل ستنمو قدرة الصندوق على اإلشراف بصورة ،حجم المشروعات وتعقيدهامع زيادة  •

مع هذا التعقيد والحجم؟ ألن اإلشراف غير الكافي على التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى تتناسب 

 .دوات أقل لتحديد المشروعات المعرضة للمشاكل والتدخل فيهاألالصندوق امتالك 

ففي عام  المتزايدة مع شركائه في التمويل؟  التنفيذكيف سيدير الصندوق عالقاته وترتيبات •

 مثلت المشروعات التي تم تمويلها بصورة مشتركة مع مؤسسات مالية دولية أخرى 2010

 .2009 بالمائة عام 26 ت هذه النسبة بالمائة من إجمالي مشروعات الصندوق بعد أن كان44

 وكلها تتمحور حول تحري الشد ،هذه األسئلةبعملية ضمان الجودة بالتأكيد ستكتفي ، 2011عام في ال -5

اإلبقاء إمكانية  إلى 2010وتشير نتائج عام .  وكميتهاوالجذب بين جودة العمليات التي يمولها الصندوق

 أما بالنسبة لمجاالت ؛ مع توسع برنامج العمل،تحسينهاال بل  ،على استدامة بعض مؤشرات الجودة

فال بد من فهمها بصورة أفضل  –شروعات واالبتكار ورفع السوية مثل استدامة الم –الضعف اإلفرادية 

  .وإيجاد الحلول لها
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 الصندوق وبرامج مشروعات في الجودة ضمان عن السنوي التقرير

 عام استعراض – أوالً

.  عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق إلى ثالثة أقسامالثالثينقسم التقرير السنوي  -1

ويعرض القسم الثاني النتائج العامة الستعراض . استعراضا لعملية ضمان الجودةول األويتضمن القسم 

وتقديراتها استنادا إلى استخدام مؤشرات إطار قياس  2010عملية خالل عام  36ضمان الجودة في 

على مدى ثالث سنوات ويحدد القسم الثالث جملة من قضايا التصميم الناجمة عن خبرة الصندوق . النتائج

  . 2011ي استعراضات ضمان الجودة وهي القضايا التي تستحق اهتماما أكبر عام ف

دورات تسع وجرت . 2008كانون الثاني / يناير2دخلت عملية ووظيفة ضمان الجودة حيز النفاذ بدءا من  -2

، تم خاللها  بينهاالفاصلة مع عدد من االستعراضات في المدد استعراضية لضمان الجودة حتى تاريخه

نائب الرئيس ووتنص عملية ضمان الجودة الموضوعة على أن يقوم مكتب .  مشروعا98راض استع

رئيس باستعراض تصميمات المشروعات كخطوة نهاية قبل المضي قدما في مفاوضات القرض ال

 وتنطوي عملية استعراض ضمان الجودة على ثالثة أهداف رئيسية 1.والعرض على المجلس التنفيذي

  :في القسم الثانيبتفصيل أكبر ا سيتم اإلبالغ عنه

الموافقة على المشروعات المصممة للمضي في مفاوضات قروضها وعرضها على المجلس   )أ (

التنفيذي مع التركيز بشكل خاص على مالءمة تصميم المشروع لسياسات الصندوق ومبادئه 

  التوجيهية؛

دراج في ذخيرة تحديد التقدير بموجب مؤشرات النتائج في إطار قياس النتائج عند اإل  )ب (

  المشروعات؛

  .تقدير عملية تعزيز الجودة  )ج (

وباإلضافة إلى ذلك يوصي استعراض ضمان الجودة باإلجراءات التي يمكن لها أن تعزز من احتمالية  -3

  .تحقيق األهداف اإلنمائية للمشروعات

حزيران، /، ويونيوشباط/فبرايرفي (وتجري استعراضات ضمان الجودة ثالث مرات سنويا  -4

ويترأس  ).انظر الملحق األول(، ويستغرق كل استعراض منها أسبوعين تقريبا )تشرين األول/رأكتوبو

وفي . دورات استعراضات الجودة نائب رئيس الصندوق ما لم تتطلب الظروف بعض الترتيبات البديلة

ة الدور، فقد عقدت شباط/، ونظرا ألن نائبة الرئيس تولت منصبها في الصندوق في فبراير2010عام 

 .األولى لضمان الجودة برئاسة رئيس الصندوق وحضور نائبة الرئيس كمراقب

 وكان .)2 الجدول ،انظر الملحق الثاني(خارجيا في العملية مراجعا  14، شارك 2010في عام  -5

رفيعي المستوى في مؤسسات إنمائية دولية مختلفة السابقين الخارجيون جميعهم من المدراء المراجعون 

 سنة من الخبرة في تصميم وتنفيذ المشروعات في البلدان 40 إلى 20بما يتراوح ما بين ممن يتمتعون 

                                                      
  .2007كانون األول /وظيفة وعملية ضمان الجودة، ديسمبر المبادئ التوجيهية ل-ضمان الجودة في الصندوق  1
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المراجعين  فقد تم تعيين هؤالء ،ة الفرعياتوعالوة على خبرتهم في المشروعات وفي القطاع. النامية

ن على أساس خبرتهم المسهبة في العمل في بلدان مضيفة محددة وقدراتهم اللغوية حيث أن العديد م

 ، ولضمان استمرارية التنوع.ليزيةك عالوة على اللغة اإلن،اإلسبانيةوالوثائق كانت باللغتين الفرنسية 

المؤهلين من خالل تحديد المراجعين  بتعزيز قائمتها من 2011ضمان الجودة في عام أمانة فستقوم 

. الخلفيات المهنية ذات الصلةف مختلالمهنيين المؤهلين لهذه المهمة واإلبقاء عليهم من جميع األقاليم ومن 

 بالمائة من 36 بالمائة و21من الدول النامية والمراجعين من النساء المراجعات  مثلت 2010وفي عام 

 .على التواليالمراجعين إجمالي 

 2010 لضمان الجودة عام ة النتائج اإلجمالي– ثانياً

  استعراض

على ثالث )  للمزيد من التفاصيل1 الجدول ،انظر الملحق الثاني( مشروعا 36تم عرض ما مجموعه  -6

 وباإلضافة إلى استعراضات ضمان الجودة الثالثة التي تم 2.دورات منفصلة لضمان الجودة هذا العام

 في دورة 6 و،شباط/ مشروعات في دورة فبراير7 تم استعراض ،"مستمر"عقدها على أساس 

 44أو (مشروعا  16حظي  مشروعا 36أصل ومن . تشرين األول/ في دورة أكتوبر20 و،حزيران/يونيو

.  كانت بمثابة الجهة الرائدة في التمويل المشترك،مع مؤسسة مالية دولية أخرىبتمويل مشترك  )بالمائة

 بالمائة في عدد المشروعات التي تقوم 26ومقارنة مع أرقام السنة الماضية يمثل ذلك زيادة قدرها 

 .ولية وتعرض على ضمان الجودة لالستعراضبتمويلها بصورة مشتركة مؤسسات مالية د

 سياق هذه الزيادة المعتبرة في التمويل المشترك والتي توضح العدد المتنامي من 1يوضح الشكل  -7

وفي حين أن نتائج ضمان الجودة هذا . الصندوق سنويايستقطبه المشروعات والتمويل المشترك الذي 

 إال أن هذا ،ة بسبب زيادة ترتيبات التمويل المشتركالعام لم تشر إلى أية خسارة إجمالية في الجود

 ما أن تغدو هذه النزعة أكثر رسوخا وما ،2011الموضوع سيتم تحريه بصورة أكثر تفصيال خالل عام 

 .أن تتاح بيانات أخرى يمكن تحليلها

                                                      
 –وهذا المشروع . 2009تشرين الثاني / باإلضافة إلى هذه المشروعات فقد قام استعراض الجودة باستعراض مشروع مؤقت في نوفمبر2

الستعراض حدث بعد إعداد التقرير  ألن ا2009 لم يتم اإلبالغ عنه عام –وهو مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية في الكاميرون 
وبالتالي فإن جميع البيانات .  وعرضه على المجلس التنفيذي2009السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق عام 

  . قد تم إعادة النظر فيها إلدراج هذا المشروع اإلضافي2009الواردة في تقرير 
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  1الشكل 

عدد المشروعات التي استعرضها المستعرضون لضمان الجودة، وإجمالي تكاليف 

 إجمالي تمويل الصندوقوت، المشروعا

 
 وعندما يتم شطب هذا . مليون دوالر أمريكي685مقدار  2010تبلغ التكلفة اإلجمالية ألحد مشروعات الصندوق عام : مالحظة

اجع صغير بحيث ال يمكن وهو تر( مليون دوالر أمريكي 14تمويل اإلجمالي للصندوق يتراجع بمقدار الالمشروع من البيانات فإن 
كما هو مشار ( مليون دوالر أمريكي 1 780لعام فيتناقص في حدود لوأما إجمالي تكاليف المشروعات . )اإلشارة إليه في هذا الشكل

 .)إليه بالخط المنقط

 وتشير . مقارنة بنتائج السنة الماضية2010 موجزا لنتائج استعراض ضمان الجودة عام 1ويوفر الجدول  -8

ئج التراكمية خالل السنوات الثالث الماضية إلى تحسينات متتابعة معتبرة في جودة تصميم النتا

 عملية ضمان الجودة وتعزيز الجودة ى أنه وبصورة إجمالية فقد استمرت وتشير أيضا إل،المشروعات

 : ما يلي2010 ومن أهم التطورات الرئيسية عام .بإحداث األثر المرغوب فيه على جودة المشروعات

 تمت الموافقة على عرض ،2008وعملية ضمان الجودة في عام بوظيفة ألول مرة منذ البدء  •

 .بدون أية تأخيرات كبيرةجميع المشروعات على المجلس التنفيذي 

 ضمان الجودة وبصورة دائمة إلى تصميمات المشروعات التي لم تدخل مراجعوأشار  •

اء تعزيز الجودة على أنها مشروعات بصورة مرضية التعديالت التي أوصى بها فريق خبر

 .بحاجة لتحسينات

 إلدارة المعرفة بين عمليتي تعزيز "راجعةلحلقة التغذية ا"بدأ إضفاء الطابع المؤسسي على  •

 وبناء على حوار استمر لنصف يوم عن ضمان الجودة .2010الجودة وضمان الجودة عام 

ل معمقة مشتركة لضمان الجودة حلقة عمعقدت  ،2009أيلول /وتعزيز الجودة في سبتمبر

وقد شارك .  لتقاسم النتائج عبر هاتين الوظيفتين2010كانون الثاني /وتعزيز الجودة في يناير
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 وشارك مستشارون ،ضمان الجودة في استعراض لتعزيز الجودة لمشروع في كينيامراجعو 

مزيد من مثل  وسيتم اإلعداد ل.تقنيون في استعراض لضمان الجودة لمشروع في بنغالديش

 في سياسات ،بين جملة مواضيع أخرىمن  ، للنظر2011هذه األحداث إلدارة المعرفة عام 

 ).مثل قطاع التمويل الريفي(الصندوق في بعض القطاعات الفرعية المحددة 

  1الجدول 

  2010-2008نتائج استعراض ضمان الجودة للفترة 

 المشروعات لمجموعة المئوية النسبة

 2010 2009 2008 النهائية المشروعات فئات

 42 30 30 عليها ثانوية تعديالت إلدخال جاهزة مشروعات

 القروض مفاوضات خالل إضافية بضمانات رهناً قُدماً للمضي جاهزة مشروعات
 التنفيذ خالل أخرى استعراضات/تعديالت أو/و

60 67 58 

 المجلس لىع عرضها في تأخير عليها يترتب جوهرية تغييرات تتطلب مشروعات
 التنفيذي

10 0 0 

 0 3 0 تصميمها مالءمة عدم بسبب اإلقراضي البرنامج من شطبها تم مشروعات

وتنعكس هذه التحسينات في زيادة عدد المشروعات التي تمت الموافقة على عرضها على المجلس  -9

وأما بالنسبة لعدد . ين بالمائة عن العامين السابق12التنفيذي مع بعض التعديالت الطفيفة بزيادة تقدر بـ 

 فقد اإلدراجالمشروعات التي تم استعراضها والتي تطلبت إجراءات إضافية لضمان جودة مقبولة عند 

ضمان الجودة نقاط الضعف في التصميم مراجعو  وفي هاتين الحالتين حدد . بالمائة9تقلصت بحدود 

 .هذه النواقص والتخفيف من آثارهالوأوصوا بنهج متعددة للتطرق 

قاء على وتشير الحاجة إلى مثل هذه التعديالت في العديد من تصاميم المشروعات إلى أنه ال بد من اإلب -10

وفي هذا العام الحظ . تي ضمان الجودة وتعزيز الجودة على المدى الطويلالتعاون الوثيق بين عملي

بصورة تتابع ا لم  ولكنه، ضمان الجودة أن توصيات استعراضات تعزيز الجودة كانت جيدة جدامراجعو

وتعتمد الجودة العالية للمشروعات على النشر العريض والتنفيذ . كافية خالل التقدير وفي الوثيقة النهائية

 .الدقيق للدروس المستفادة في جميع مراحل تصميم المشروعات

  النتائج اإلنمائية

ية الموضوعة لها بتوجيه يسمح إجراء تقديرات مسبقة الحتماالت تحقيق المشروعات ألهدافها اإلنمائ -11

 .المزيد من االهتمام والموارد للمشروعات التي يتبين أنها محفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص

 فإنهم أيضا يقدمون ، وباإلضافة إلى تركيز مراجعي ضمان الجودة على جودة التصميم،وتحقيقا لذلك

 3.أفضل تقديراتهم الحتمال تلبية كل مشروع ألهدافه اإلنمائية

 2008 منذ لمشروعات المستعرضةمن ا بالمائة 98 إلى 80وباالستناد إلى توقعات المراجعين يحتمل لـ  -12

 وهذه التقديرات المسبقة . بالمائة82أن تحقق أهدافها اإلنمائية مما ينتج عنه نتيجة مرضية إجمالية بحدود 

                                                      
ء تقدير الجودة عند اإلدراج، فإن فريق ضمان الجودة في البنك الدولي قارنها بالتقييمات النهائية  باستخدام نهج مشابه للتنبؤ بالنتائج أثنا3

  .بالمائة من الحاالت 90التي أجراها فريق التقييم المستقل وخلص إلى أن أعضاء الفريقين قد حالفهم الصواب في نحو 
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 عن تحقيق الفعالية 20084-2002 في مشابهة للنتائج الالحقة التي خرج بها مكتب التقييم في الصندوق

 وهذا النموذج 5.)حيث يعرف مكتب التقييم الفعالية بتحقيق األهداف المحددة للمشروع( بالمائة 82بحدود 

 2009من التداخل سيتم اختباره مرة ثانية بعد أن يصدر مكتب التقييم تقدير فعالية المشروعات لعام 

 على العكس من نتائج مكتب التقييم والتي تستند إلى عينة  ومن الجدير بالمالحظة أنه.2010بنهاية عام 

جميع  بالمائة من 100مل على ت فإن نتائج ضمان الجودة تش،عات المختارة سابقاوصغيرة من المشر

 .المشروعات التي يتم عرضها على المجلس التنفيذي

 بالمائة 86حتمال تحقيق االمراجعون الخارجيون رجح  فقد 2010وبالنسبة لعملية ضمان الجودة في عام  -13

وعلى . 2009 و2008 في المائة في العامين 79هدافها اإلنمائية مقارنة مع ألمن إجمالي المشروعات 

قدرة تظهر هذه النتائج إال أن  ،توجه طويل األمدالتحدث عن الرغم من أنه ما زال من المبكر جدا 

الوقت الذي يزيد فيه من نفس  يمولها في نتائج من العمليات التياحتمال تحقيق الصندوق على تحسين 

 . واحدعامفي حجم المشروعات وعددها المطلق 

 تقديرات الجودة عند اإلدراج
إطار قياس في  مؤشرات ةمشروع بمساعدة أربعكل م المراجعون كجزء من عملية ضمان الجودة يقيِّ -14

أربعة مؤشرات في تقريره ن في العادة يتحدث ع وفي حين كان الصندوق .النتائج ومكوناتها الفرعية

دال في -2 تم إدراج مؤشر فرعي واحد وهو المؤشر 2010 إال أنه وفي عام ،السنوي عن ضمان الجودة

 الذي تم إدراجه في نظام اإلبالغ استجابة "ناة بين الجنسين والسكان المستهدفيوالمساو"إطار قياس النتائج 

االلتزامات المعقودة بموجب الهدف الثالث من األهداف تحقيق ل "كحامل شعلة"اللتزام الصندوق بالعمل 

 .اإلنمائية لأللفية

  2الجدول 

 وسطي تقديرات الجودة عند اإلدراج ونسبة المشروعات التي حظيت بتقدير مرضٍ أو أكثر

 إطار مؤشرات )المئوية النسبة (أأفضل أو مرضية تقديرات التقديرات متوسط
 2010 2009 2008 2010 2009 2008 الوصف النتائج قياس

 97 94 87 4.6 4.6 4.5  المواضيعية المجاالت فعالية 1 المؤشر
 97 88 87 4.7 4.6 4.6 الفقر من الحد تدابير على المتوقع األثر 2 المؤشر

 92 85 82 4.7 4.5 4.6 المساواة بين الجنسين والسكان المستهدفون دال-2المؤشر 
 78 79 83 4.1 4.2 4.4  النطاق وسيعوت والتعلُّم االبتكار 3 المؤشر
 72 85 80 4.3 4.4 4.4  الفوائد استدامة 4 المؤشر

 75 85 80 4.4 4.4 4.5 التقدير العام للجودة عند اإلدراج
 بدرجة مرضياً تقديراً تمثِّل 6 جةوالدر كبيرة، بدرجة مرضٍ غير تقديراً 1 الدرجة تمثِّل حيث درجات، 6 -1 من مقياس إلى تستند اإلدراج عند الجودة تقديرات) أ(

 . أو أفضل من مجموع عدد المشروعات4وتشير النسبة المئوية إلى عدد المشروعات التي تحصل على تقدير  .كبيرة

 2 والمعروضة في الجدول 2010-2008 إطار قياس النتائج للفترة  على خلفيةويظهر وسطي التقديرات -15

 في إطار قياس النتائج 3لية ضمان الجودة باستثناء المؤشر تعديالت طفيفة نسبيا منذ استهالل عم

                                                      
ق أقرب مؤشر متوافر للمقارنة مع تقديرات النتائج اإلنمائية المستخدمة هنا يعتبر تقييم الفعالية الذي قام به مكتب التقييم في الصندو 4

ومن الجدير بالمالحظة أنه وفي حين أن تقديرات ضمان الجودة تستند . والتي تستخدمها مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي
ائج وأثر عمليات الصندوق تأخذ بعين الحسبان عوامل أخرى، ولعل بشكل صارم إلى النتائج اإلنمائية فإن تقديرات التقرير السنوي لنت

  .ذلك يفسر التداخل بين التقديرات المسبقة والالحقة
  .2008 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المقيمة عام EC 2009/59/W.P.2مأخوذ من الوثيقة  5
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 وإن يكن ،هذه الفئة تدهورا ثابتافي إذ شهد وسطي التقدير . والمتعلق باالبتكار والتعلم وتوسيع النطاق

 مما يمكن إرجاعه إلى حد كبير إلى تكرار ، على مدى فترات االستعراض للسنوات الماضية،متواضعا

أفضل بكثير فهم تعريف ) 2(لالبتكار؛ سليم مع عدم مالءمتها بالضرورة متع بتصميم العمليات التي تت

 بصورة كاملة إلى إجراءات محددة في ترجمتهالتركيز الكبير على التعلم الذي لم تتم ) 3(لتوسيع النطاق؛ 

 .تصميم المشروعات

 .بصورة كبيرة حسب الفئة تفاوتت نسبة المشروعات التي حظيت بتقدير مرضٍ أو أكثر ،2010وفي عام  -16

 بالمائة من المشروعات 28اعتبر ) المؤشر الرابع في إطار قياس النتائج(فالبنسبة لمؤشر استدامة الفوائد 

على أنها غير مرضية ألسباب مختلفة تتعلق بتصميم المكونات الفرعية للمشروعات والقدرة التنفيذية 

في فئات التي حظيت بتقدير موات نسبة المشروعات ومن جهة أخرى فإن . لبيئة تشغيلية محلية محددة

 . بالمائة90المؤشر األول والثاني والثاني دال من إطار قياس النتائج ازدادت لتتجاوز 

 أما الملحق الثالث .لتقديرات اإلجمالية للجودة عند اإلدراج مقسمة حسب اإلقليمبا قائمة 3ويعطي الجدول  -17

 وإذا أخذنا بعين االعتبار العدد الصغير نسبيا إلجمالي المشروعات .فيعرض هذه البيانات بتفصيل أكبر

النتائج المقسمة حسب األقاليم ليست نتائج قوية إحصائيا  فإن، التي تعدها كل شعبة في السنة الواحدة

 .بعناية فائقةتفسيرها وبالتالي ال بد من 

  3الجدول 

تي حظيت بتقدير مرضٍ أو أكثر مقسمة حسب وسطي تقديرات الجودة عند اإلدراج ونسبة المشروعات ال

  2010األقاليم عام 

 )نسبة مئوية(تقديرات مرضية أو أكثر  )وسطي(التقدير العام 
 2010 2009 2008 2010 2009 2008 الشعبة

 75 70 57 4.3 4.1 4.0 الهادي والمحيط آسيا
 100 100 100 4.7 4.8 4.7 والجنوبية الشرقية أفريقيا
 60 89 88 4.3 4.6 4.7 والوسطى ربيةالغ أفريقيا
 75 100 80 4.8 5.1 4.0 والكاريبي الالتينية أمريكا
 71 83 75 4.2 4.1 4.2 أفريقيا وشمال األدنى الشرق

 إال ،ألهداف االستراتيجية للصندوقل المشروعات امتثالومع أن هذه المؤشرات تعطي لمحات ثاقبة عن  -18

توفير مؤشر عن النتائج اإلنمائية المتوقعة في شأن فائدتها أنه من الصعب إطالق أحكام عامة ب

التقديرات ثابت من  حيث أنه وفي إطار من وسطي ،2 الشكلفي الضعف ويمكن رؤية هذا . واستدامتها

في حين  ،أهدافها اإلنمائيةأن تحقق  بالمائة من المشروعات 86لـ اإلجمالية اعتبر أنه من المحتمل 

عالوة على ذلك فإن التفاوتات  6.مرضٍ أو أفضل من ذلكبتقدير إجمالي فقط  بالمائة منها 75حظي 

مؤشرات متعددة عام حسب لمشروعات التي تحظى بتقدير مرضٍ أو أكثر ا نسبالكبيرة في تغيير 

 يشير إلى الحاجة إلى إعادة النظر في المنهجية المستخدمة في جمع هذه التقديرات وحسابها ،2010

 .وتفسيرها

                                                      
  .كوسيلة لتقدير كل مشروع في جميع فئات التقدير األربعة في إطار قياس النتائجيتم حساب التقديرات اإلجمالية للجودة عند اإلدراج  6
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 تم االتفاق على تقدير ،أدخلت تقديرات الجودة عند اإلدراج في المبادئ التوجيهية لضمان الجودةعندما  -19

 2009 وستستند الجهود المستقبلية على العمل األولي الذي تم إجراءه بالفعل في عام . فيما بعدفعاليتها

فعلى سبيل . المشروعاتكإجراءات لألداء المؤسسي وللتنبؤ بنجاح وصحتها لتقدير قيمة هذه التقديرات 

المثال قد تعمل أمانة ضمان الجودة مع أمانة تعزيز الجودة لتطوير أسئلة توجيهية تتالءم بصورة أفضل 

 . وتكون ذات معنى أكبر لتقديرات الجودة عند اإلدراج،تقديرات تعزيز الجودةمع 

  2الشكل 

مرضٍ أو أكثر ونسبة المشروعات التي التقدير العام عند اإلدراج ونسبة المشروعات التي حظيت بتقدير 

 يحتمل لها أن تحقق أهدافها اإلنمائية

   

 فعالية عملية تعزيز الجودة

أظهر استعراض هذا العام أن عملية تعزيز الجودة استمرت في نجاحها في تحديد مجاالت الضعف في  -20

 ، وكما كان الحال عليه في السنتين السابقتين.لتحسينهاتصميم المشروعات وفي التوصية بحلول واقعية 

 والتمايز بين ، واالستهداف، والتحليل التقني،فإن بعض المجاالت مثل االمتثال لسياسات الصندوق

والحظ مراجعو ضمان .  تحظى باهتمام كاف خالل هذه االستعراضات، والمظاهر البيئية،الجنسين

 :ية تعزيز الجودةلمفي عالمجاالت التالية لى إمكانية إدخال تحسينات عالجودة 

 الحظ المراجعون أن التوصيات التي يخرج بها فريق .متابعة أكبر لتوصيات تعزيز الجودة  )أ (

ال تدرج بشكل كاف في تصميم المشروعات قبل عرضها على على الغالب تعزيز الجودة 

ة لتوجيه مدراء البرامج وعلى الرغم من وجود آليات داخلية متعدد. استعراض ضمان الجودة

 .من العمل فال بد من المزيد ،تعديل تصميم مشروعاتهم حسب ما تتطلب الحاجةعند القطرية 

تحسين وتوضيح تقرير فريق تعزيز الجودة، مراجعة : وتتضمن التوصيات لمعاجلة هذه المسألة
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وقيع مذكرات تعلى مذكرات االمتثال، السعي للحصول على موافقة مدراء الشُعب اإلقليمية 

 والسماح ،لحد األدنىإلى ا وتعديل توقيت استعراضات تعزيز الجودة لتقليص الهفوات ،االمتثال

 . لتنفيذ التوصياتكافلحصول على وقت بالمدراء البرامج اإلقليمية 
 من بين اآلثار الهامة لنهج .إشراك أكبر لشعبة السياسات والمشورة التقنية في التصميمإدارة   )ب (

 طلب الشُعب اإلقليمية إشراكا أكبر بكثير للمستشارين التقنيين من شعبة ،ا لتعزيز الجودةأكثر دعم

ومن هنا فتتم دعوة المستشارين . السياسات والمشورة التقنية في دورة المشروعات بأسرها

تضمن ذلك قد  و،في فرق المشروعات القطريةأعضاء التقنيين بصورة منتظمة لكي يصبحوا 

 استعراض برامج االستراتيجية القطرية والمذكرات المفاهيمية ،ف النقيض على طر،مؤخرا

وقد أدى هذا .  االنخراط في دعم التنفيذ،خراآلنقيض ال وعلى طرف ،لمشروعات إفرادية

إلى إعادة تعريف تعزيز الجودة بحيث غدت وظيفة دعم شاملة للشُعب األكثر اتساعاً اإلشراك 

وفي المستقبل سوف تتم إدارة هذا النهج . ستعراض لوثائق التصميماإلقليمية وليست مجرد عملية ا

بصورة دقيقة لكفالة أال يكون بمثابة عبء غير ضروري على موظفي شعبة السياسات والمشورة 

 .آخر على جودة استعراضات تعزيز الجودة نفسهاأو بالتقنية أو أن يؤثر بشكل 
 يمكن لعملية تعزيز الجودة في الصندوق أن ."عالمسار السري"المشاركة في التمويل وترتيبات   )ج (

 ،"المسار السريع"تستفيد من سياسات أوضح بشأن كيف ومتى وإلى أي حد تخضع مشروعات 

فمع توسع شراكات الصندوق مع غيره .  الستعراض تعزيز الجودة،والتي تحظى بتمويل مشترك

جراءات لكفالة أن تحظى من المؤسسات المالية الدولية األخرى ستغدو عملية توضيح اإل

 .المشروعات بالتقدير واالهتمام التقني الضروري أمرا متزايد األهمية
 لضمان تين السابقتين السني كما تمت اإلشارة إليه في تقرير.إعادة النظر في معوقات الميزانية  )د (

كن  ول،يات ميدانية إضافية رئيسية تعزيز الجودة على الغالب على تحر تشتمل توصيات،الجودة

تتوفر الموارد  ال ،وبما أن االستعراض يجري بعد إنفاق حوالي ثلثي ميزانية إعداد المشروع

لذلك فإن من شأن .  وبالتالي فإنها تؤجل إلى مرحلة التنفيذ،اإلضافيةالتحريات للقيام بهذه الكافية 

أي تخصيص مبلغ صغير من المخصصات القطرية إلعداد (إدخال مرفق إلعداد المشروعات 

. لة أن يساعد على حل هذه المسأ)المشروعات أو تعبئة حساب أمانة لتوفير التمويل لهذه الغاية

هنالك مخاوف متنامية من جانب مراجعي ضمان الجودة بشأن كفاية الموارد باإلضافة إلى ذلك، 

 وتغدو هذه المخاوف ملموسة على وجه .التي يوفرها الصندوق لإلشراف على المشروعات

 . استمرار الصندوق في زيادة حجم وتعقيد المشروعات في حافظتهالخصوص مع

في في الكفاءة  ال بد من السعي للحصول على مكاسب ،ومع سعي الصندوق لتوسيع برنامج عمله -21

 ومن شأن االستمرار في إدماج تعزيز الجودة ضمن عمل دائرة إدارة البرنامج أن .المؤسسة بأجملها

مشروعات أفضل جودة في وقت أكبر من دورة التصميم والذي من عداد إفي هذا الجهد من خالل يسهم 

 . لكل مشروع)ووقت الموظفين(شأنه أن يؤدي إلى تقليصات في تكاليف الوحدة 
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   جوانب التصميم التي يمكن إدخال التحسينات عليها–ثالثاً 

للعمليات التي يمولها مع أن المراجعين يشتركون على وجه العموم في اعتقادهم بأن الجودة اإلجمالية  -22

 على أنه ومع استمرار الصندوق في توسيع برنامج ،إال أنهم يتفقون جميعاًمستمر في تحسن الصندوق 

المجاالت وتتضمن هذه . العديد من المجاالت العريضة في تصميم المشروعات الهتمام أدقيحتاج  ،عمله

 ،ستدامة العمليات التي يمولها الصندوق وا،الملحوظة في تصميمات المشروعاتوالتعقيدات المتنامية 

 وقدرة المؤسسة على اإلشراف بصورة مالئمة على العمليات التي ،وشيوع ترتيبات التمويل المشترك

 2010عام المسجلة لتوصيات أهمية في ا مجاال مواضيعيا 15 قائمة بأكثر 4ويعرض الجدول . تمولها

 .ةونسبة حصة المالحظات لكل فئة ضمن هذه المجموع

  4الجدول 

 )نسبة المالحظات(التوصيات الخمس عشرة األولى حسب الموضوع 

 2010-2008نسبة  2010نسبة  الموضوع

 23 15 التعقيد  1

 13 13 التسيير والفساد  2

 12 9 )الرصد والتقييم(اإلشراف   3

 8 7 االستهداف  4

 5 7 القطاع الخاص  5

 5 6 اإلطار المنطقي  6

 4 6 التمويل الريفي  7

 4 6 إدارة المشروع  8

 5 5 التحليل االقتصادي  9

 3 5 الدعم المباشر  10

 3 5 االستدامة  11

 4 4 الترتيبات المؤسسية  12

 4 4 الشراكة  13

 2 4 المهمة/المسائل اللوجستية  14

 4 4 التمويل  15

 الجوانب االستراتيجية في تصميم المشروعات –ألف 

 :2010الية التي تتعلق بتصميم العديد من المشروعات في عام  التالمخصوصةتم تحديد التوصيات  -23

 على الرغم من مهمة الصندوق التي تتمثل في خدمة بعض أفقر .التسيير وإطار مكافحة الفساد  )أ (

 إال أن تصميمات العديد من مشروعات الصندوق يمكن لها أن تقوم بالمزيد ،المجتمعات في العالم

 وتوفر األطر التي تركز على ،تخاذ القرارات بشأن المشروعاتمن إشراك المستفيدين في عملية ا

 للمستفيدين )أي المشاركة والشفافية والرصد من قبل طرف آخر(طلب من التسيير الجانب 
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لجان توجيه (وصوال مباشرا إلى عمليات اتخاذ القرارات في المشروعات وصوتا مسموعا فيها 

 من خالل جملة متنوعة من اآلليات مثل )ترتيبات وحدات التنفيذ أو غيرها من ال،المشروعات

 وفي حين طورت المشروعات .مخططات اإلخطار العام والمالحظة أو ،التظلم وقنوات التعويض

 بما فيها المراجعات ، الفساد في السنوات األخيرةولها الصندوق إجراءات متعددة لمنعالتي يم

 إلى القضايا 2011يالء المزيد من االهتمام في عام  إال أنه ال بد من إ،المالية والتقنية والعدلية

 .التي تحيط بمسألة ملكية المستفيدين وصوتهم
 عبر مراجعو الصندوق عن اعتقادهم باحتمال ، عند النظر في استدامة المشروعات.االستدامة  )ب (

في و) التمويل والتنفيذ واإلشراف(استمرارية أنشطة المشروعات بعد استكمال دور الصندوق فيها 

هذا العام، أثار المراجعون مخاوف بشأن جدوى بعض المكونات المحددة في المشروعات مثل 

 وتمويال من ،صيانة الطرقات وغيرها من البنى األساسية العامة والتي تتطلب اهتماما مستمرا

يجادل وفي معظم الحاالت لم . الحكومات والمجتمعات المحلية كي تخلف أثرا مستداما ودائما

للمجتمعات المستهدفة األنشطة المقترحة و الصندوق على اإلطالق القيمة التي ستجلبها مراجع

كيفية ضمان تصميم المشروعات الستمرار تركزت على  ولكن مخاوفهم ،على المدى القصير

 .الفوائد على المدى المتوسط والطويل
ستخدام المتأخر جدا في بعض الحاالت اال( هنالك نواقص مستمرة في استخدام .اإلطار المنطقي  )ج (

 وعرض األطر االستراتيجية في وثائق تصميم المشروعات وقد تم إصدار )في دورة التصميم

مبادئ توجيهية منقحة الغرض منها تحسين تصميم وعرض األطر المنطقية في تصميم 

 وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية تعليمات واضحة ومفيدة .المشروعات لكي يستخدمها الموظفون

 ولكن من المبكر جدا الحكم على أثر هذه المبادئ .دعمها بعدد من الدورات التدريبيةتم 

 لتحسين جودة األطر االستراتيجية الموجودة في وثائق تصميم اًواسع، وما زال المجال التوجيهية

 .المشروعات
لئك أي أو( طرأ تحسن معتبر في هذا العام على تحديد العدد المستهدف من األسر .االستهداف  )د (

مرار وجود درجة ما من تعلى الرغم من اس) الذين يتوقع لهم أن يستفيدوا من أنشطة المشروع

 المستفيدين المباشرين والمستفيدين غير ،تقسيم المستفيدين إلى فئتينالخلط عندما يتعلق األمر ب

 أفضل ومن شأن قدر أعلى من الدقة في تقدير عدد األسر المستفيدة أن يوفر أساسا. المباشرين

 ومن بين القضايا . أساسا أكثر مصداقية لتقدير نتائج المشروع،لقياس أثر الصندوق على الفقر

 إذ لوحظ ارتفاع . مسألة التكلفة لألسرة الواحدة،األخرى ذات الصلة الوثيقة بهذا الموضوع

 تأثير ال يعتبر وفي حين ،التكاليف نسبيا لكل أسرة مستفيدة بشكل مباشر في عدد من المشروعات

 ،مع الجدوى المالية واالقتصادية للمشروعاتعلى أنه ال يتناسب هذه المستويات العالية للتكاليف 

ال أنها تثير مخاوف استراتيجية حول قدرة الصندوق على التطرق لقضايا الفقر بما يتجاوز إ

بأن  وتستحق هذه المسألة .شريحة صغيرة من الفقراء ومجاالت توسيع نطاق هذه المشروعات

 وفي لجنة استراتيجية ،تحظى بقدر أكبر من االهتمام في برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 . وفي مراحل تصميم المشروعات،العمليات وتوجيه السياسات
 تتطرق المشروعات التي يمولها الصندوق بصورة نمطية . االقتصاديتقييم المخاطر والتحليل  )ه (

 ومع ذلك فلم يقدر . وعلى الغالب في البلدان الهشة،إلى أفقر شرائح المجتمع في المناطق النائية
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ما يتبع ذلك من  و، على أن يواجه مخاطر عالية، أو قدر عدد قليل منها،أي من هذه المشروعات

 فإن الظاهرة الملحوظة ، عالوة على ذلك.يف من هذه المخاطر إلى إجراءات مالئمة للتخفافتقاره

التحليل االقتصادي كأداة تضاؤل  هي ، باإلضافة إلى الصندوق،في المؤسسات المالية األخرى

افتقار على بالتأكيد  وقد قام مراجعو ضمان الجودة بشكل متكرر .إدارية لالستثمارات الجديدة

 . للدقةإجراء التحليل االقتصادي
 إلى 2010 سعت العديد من المشروعات التي يمولها الصندوق عام .رتيبات التمويل الريفيت  )و (

 .تزويد المستفيدين الريفيين بفرص الحصول على الخدمات المالية من خالل توفير خطوط ائتمانية

وال يعد هذا النهج غالباً  .روعات بإدارة بعض هذه الخطوط االئتمانيةشوتقوم وحدات إدارة الم

 إذ أن إثقال كاهل وحدات إدارة المشروعات بالمهمات .الممارسات التي يمكن اتباعهاضل أف

 يباعد بين ،دائهاأل التي ال تتسم هذه الوحدات بكونها مجهزة لها أو مدربة بما فيه الكفاية ،المالية

ضافية  ويثقل كاهل المشروعات بنفقات تشغيلية إ،السكان الريفيين والوسطاء الماليين المهنيين

 ويركز القوة المالية في أيدي مدراء ،بهدف بناء القدرات المالية التقنية لوحدات إدارة المشروعات

 تم تشجيع مدراء البرامج ،وحيثما كان ذلك ممكنا. المشروعات عوضا عن األسواق المحلية

دارة برامج لعمل كوكالء ماليين إلاهذه الخدمات ولتقديم القطرية على إشراك شركات مالية محلية 

 .االئتمان الريفي
 بدأت التعليقات المتكررة التي أدلى بها خبراء ضمان الجودة حول .تقارير تصميم المشروعات  )ز (

الحاجة إلى تقارير أقصر وأكثر استراتيجية لتصميم المشروعات مع تركيز أكبر على ما يعتزم 

إذ استند عدد من .  اإليجابيبعض األثربتخليف المشروع عمله وكيف يمكن له القيام بهذا العمل 

 وكذلك حدد العديد منهم وكاالت أقصر بوضوحتقارير المشروعات هذا العام على وثائق تصميم 

 فالمجال ما ، وعلى الرغم من هذه التطورات.المقصود ألوراق العملباعتبارها المستخدم حكومية 

ى تقارير تصميم تحت ظروف مثالية يتوجب علف .زال متاحا لتحسين تصميم المشروعات

تضطلع بمسؤولية تنفيذ سالمشروعات أن تكون معدة كوثيقة متكاملة تستخدمها الوكالة التي 

 كذلك ال بد من قصر . وعوضا عن كونها وثائق استقطاب تأييد المجلس التنفيذي،المشروع

اً عوضالتفاصيل في أوراق العمل على تعظيم النقاط الموجودة في تقارير تصميم المشروعات و

 . للتوجيه بشأن بعض المعايير الرئيسية للمشروع وأهدافهمجرد مصدركونها عن 

 2010 القضايا االستراتيجية عام –باء 

 عددا من القضايا األوسع واألكثر توجها نحو السياسات 2010تضمنت المشروعات المستعرضة عام  -24

 .التي تستحق اهتماما أكبر من اإلدارة

انة ضمان الجودة العام الماضي تحسنا معتبرا في تبسيط تصميم  الحظت أم.تعقيد المشروعات -25

 وربما بسبب الضغوط المبذولة ، وفي هذا العام. وتجنب التصميمات المبالغ في تعقيدها،المشروعات

 بدأت مسألة المبالغة في التعقيد تتسرب إلى المشروعات من ،لتصميم مشروعات أكبر وأكثر ابتكارية

قبل  ومن ،ن هذا المظهر يستحق اهتماما أكبر خالل استعراض تعزيز الجودةومما هو واضح أ. جديد

ن أوعندما الحظ عدد من خبراء التنمية . بتجهيز برامج جديدةيشرعون مدراء البرامج القطرية عندما 
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عدد المكونات والمكونات الفرعية واألهداف ( مسألة عدم التطابق بين التصميم في األساسالتعقيد هو 

 عالوة على القدرة ،والقدرة التنفيذية في البلد) ئية المبالغ في طموحها واالستهداف إلى آخرهاإلنما

وقد أشارت دراسات عديدة قامت بها مؤسسات مالية متعددة األطراف .  المشروعىعلى مستوالتنفيذية 

شل فلى إالذي يؤدي وغيرها من المؤسسات المالية إلى أن هذه المسألة هي العامل األساسي 

 .المشروعات

إلى  أدت الزيادة األخيرة في رسملة الصندوق .التمويل المشترك مع المؤسسات المالية متعددة األطراف -26

وتنبثق . تنامي المشروعات التي يتم تمويلها بصورة مشتركة مع مؤسسات مالية أخرى متعددة األطراف

 في حين أنه ،ساس التمويل المشتركالمعوقات واالحتكاكات أساسا عندما تكون المشروعات ممولة على أ

المشترك فزيادة مستوى التمويل . تتم مواجهة مشكالت أقل للمشروعات التي تستخدم التمويل الموازي

 على الصندوق أال يفقد ،أوال، عند بداية اتفاقية التمويل المشترك.  قضايايوفر األرضية لبزوغ ثالث

عليه أن يسعى جاهدا إلدماج هذه األهداف في تصميم ا وإنم ،منظوره بالنسبة ألهدافه االستراتيجية

 يتوجب على الصندوق أن يسعى للحصول على صوت ، ثانيا، وحيث ما يكون ذلك ممكنا،المشروعات

ثالثا، وعندما تتولى مؤسسة شريكة . متساوٍ في جميع القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها

 .يصبح أمراً مشكوكاً بهر أمانتي تعزيز الجودة وضمان الجودة  فإن دو،الريادة في تصميم المشروع

والحل األمثل لهذه القضايا هي اشتراك خبير من الصندوق في استعراض تعزيز الجودة التي تقوم به 

 ومن بين الممارسات األخرى المحبذة قيام مدير البرنامج القطري بوضع مسودة .المؤسسة الشريكة

هداف السياساتية الرئيسية للصندوق والتي ال بد من إدماجها  تحدد ما هي األ،ةلمذكرة استراتيجية قصير

قد يكون من غير الضروري في هذه الحاالت القيام باستعراض كامل لتعزيز و .في تصميم المشروع

 .الجودة على الرغم من وجوب االستمرار في ممارسة استعراض ضمان الجودة في الوقت الحالي

 والمسوغ الستخدامه .الصندوقيساندها نالك دعم مباشر متكرر في المشروعات التي  ه.الدعم المباشر -27

هو معوقات الموارد المالية التي يواجهها الفقراء أو أصحاب الحيازات الصغيرة الهامشيون والتي تحد 

المباشر دعم الأما في حال . من قدرتهم على الدخول في ممارسات زراعية تجارية أو التوسع فيها

 وعدم القدرة على الوصول إلى ، فإنه يستند إلى االعتقاد بأن المخاطر الواقعية أو المتخيلة،مشروعاتلل

 من شأنه أن يثبط الشركات الخاصة عن العمل في المناطق النائية أو عن التطرق ،االئتمان التجاري

 األكثر حسما هي فيما  فإن القضية، وبغض النظر عن مزايا هذه االقتراضات.الحتياجات السكان الفقراء

لو كان هذا النهج مستداما أو أنه يوفر للبلد نموذجا إنمائيا يمكن لها أن تستخدمه على نطاق واسع 

 .يوفر حال سهال لمشكلة معقدةالمباشر  فإن الدعم ، وكما ينظر إليه مراجعو ضمان الجودة.للتطرق للفقر

المعوقات في بعض السياقات المخصوصة وعلى الرغم من أنه قد يؤدي بالفعل إلى التغلب على 

 إال أن تكاليف الميزانية المتعلقة بهذا النهج كبيرة بحيث ال يمكن إال للقليل من البلدان ،للمشروعات

والمشكلة في ذلك وفيما يتعلق بالدعم .  أن تتبنى هذا النموذج على نطاق واسع، إن وجدت،النامية

 في اً وال يقطع شوطا كبيربإمكانية التكرارالفقر ال يتصف إال الصندوق نموذجا للحد من يتبع  ،المباشر

وبما أن استئصال الفقر هو الهدف . مساعدة البلدان على تبني استراتيجية مستدامة ومجدية للحد من الفقر

 فإنه يفرض على المنظمة أن تبحث عن نماذج إنمائية يمكن توسيع نطاقها على أساس ،الشامل للصندوق

 .تكاليفهأسلوب يمكن تحمل قطري شامل ب
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 إلى الخضوع لجدول زمني مضغوط للغاية 2010 تعرض مشروع واحد عام .أوضاع ما بعد النزاعات -28

تصميم  وعلى الرغم من وصول وضوح. بالنسبة لتصميمه بهدف االنخراط في بيئة ما بعد النزاعات

 إال أن العديد ، ضمان الجودةلمراجعيبالنسبة تشذيبه في نهاية المطاف إلى الحد المرضي و المشروع

الصندوق مبادئ توجيهية واضحة لتصميم المشروعات التي يقصد وجوب أن يطور  إلى أشارمنهم 

 وقد لوحظ أن كبير .بمثل هذه العملياتالمتعلقة  نظرا للقضايا المعقدة ،بتنفيذها في بيئات ما بعد النزاعات

 .المبادرةاستراتيجيي التنمية في الصندوق يقود حاليا هذه 

 مشروعات 9 وافقت أمانة ضمان الجودة هذا العام على ما مجموعه .استعراضات المشروعات" ضغط" -29

 مشروعا لدورة 20 و،أيلول/ مشروعات لدورة سبتمبر7 و،نيسان للمجلس التنفيذي/لدورة أبريل

ا كل ثالثة  ومن شأن عدم التوازن هذا في عدد المشروعات التي يتم استعراضه.كانون األول/ديسمبر

ستية أن يؤدي كذلك إلى بزوغ قضايا لوج و،عبء إضافي على المجلس التنفيذيإلى أشهر أن يترجم 

عالوة على ذلك فإن هذا االندفاع إلى تجهيز الوثائق .  تعزيز الجودة وضمان الجودةنتيجديدة لكل من أما

 إذ ،سلبا على جودة المشروعاتيؤثر في نهاية العام في الوقت المحدد لعرضها على المجلس التنفيذي 

تشرين األول حتى /أي منذ دورة أكتوبر(المشروعات التي يتم عرضها في نهاية السنة تحظى غالبا ما 

وهنالك حاجة واضحة لواقعية أكبر في وضع الجداول . 7بتقدير منخفض لجودتها) كانون األول/ديسمبر

 عالوة على ،العام بأسرهعلى مدى ر توازنا بصورة أكثتوزيعها  وفي محاولة ،الزمنية لالستعراضات

 والذي كان ،ذلك فإن إجراء انقضاء المدة الذي اتبعه الصندوق لعرض الوثائق على المجلس التنفيذي

ن أل قد أسهم في واقع األمر في زيادة الضغط ،هذا الوضع إلى حد ماالتخفيف من ضغط يقصد به 

 الماضيتين فقد وكما هو الحال بالنسبة للسنتينفي العادة، ه كر مما كان عليبالموعد النهائي للعرض غدا أ

اتفقت أمانة ضمان الجودة على استعراض المشروعات على أساس مستمر على الرغم من أن هنالك 

 .مسبقاً ة على ثالثة تواريخ محددالجزء األكبر من االستعراضات مقسماًمزايا واضحة في إبقاء 

 ازداد عدد المشروعات التي استعرضها ،2008 منذ عام .سهارفع سوية وظيفة ضمان الجودة نف -30

 توسع حجم تمويل الصندوق خالل هذه ، عالوة على ذلك، بالمائة24مراجعو ضمان الجودة سنويا بحدود 

 بما في ذلك المساهمات من الصندوق ، ونمت تكاليف المشروعات اإلجمالية، بالمائة55الفترة بحوالي 

وعلى المدى القريب ومع زيادة المشروعات في ذخيرة .  بالمائة70لي  بحوا،وغيره من الشركاء

مشروعات الصندوق وتوسع حجم اإلقراض لديه والحجم اإلجمالي للمشروعات التي يمولها وعدد 

 استعراض عدد أكبر من : ستواجه عملية ضمان الجودة تحديا صعبا يتمثل في،شركائه في التمويل

 وللتصدي .)ا دون الحصول على ما يتناسب مع ذلك من زيادة في الميزانيةد تعقيدادالتي تز(المشروعات 

بصورة  من عددهم لهذا التحدي يتوجب على أمانة ضمان الجودة أن تدير قوائم مراجعيها وأن تزيد

 وأن تتجنب المعوقات الناجمة عن ، وأن تضع جداول تفاعلية الستعراضات مرحلية أكثر،استراتيجية

 وأن تحاول أتمتة ،وأن تطور اإلجراءات المالئمة للتعامل مع زيادة تدفق العمل ،ضغط المشروعات

  .وترشيق إجراءاتها الداخلية

 
                                                      

 إلى أن هنالك عالقة سلبية متواضعة بين مدى تأخر المشروعات Pearsonتظهر التحليالت اإلحصائية باستخدام معامل ارتباط  7
  .لمرتبطة بهاالمعروضة على استعراض ضمان الجودة في السنة وتقديرات إطار نتائج األثر ا



  EB 2010/101/R.47  الملحق األول

14 

   الجودةضمانعملية 

 نظام تعزيز الجودة

في إطار النظام الجديد لتعزيز الجودة، فإن برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج يتم  -1
 عليها في مرحلة االستهالل من جانب لجنة استراتيجيات العمليات وتوجيه استعراضها والموافقة

وتكفل هذه اللجنة اتساق االستراتيجية القطرية مع السياسات . السياسات التي يترأسها رئيس الصندوق
وتمت االستعاضة عن استعراض لجنة االستعراض . واألهداف االستراتيجية للصندوق والبلد المعني

عراض تعزيز الجودة الذي يجريه فريق تعزيز الجودة المؤلَّف من خبيرين فنيين من داخل التقني باست
ويقيِّم فريق تعزيز الجودة تقرير الصياغة من خالل استعراض . الصندوق وخبيرين فنيين من خارجه

وخالل اجتماع استعراض تعزيز . مكتبي لوثائق المشروع، ويقوم بإصدار مذكرة بتوصيات المراجعين
لجودة، يناقش مدير البرنامج القطري وأعضاء الفريق المسائل التي تتطلب توضيحاً والتي يلتمس مدير ا

وانطالقاً من المناقشات التي تدور أثناء االجتماع يتم إعداد تقرير من . البرنامج القطري المشورة بشأنها
 الشعبةلقطري ومدير فريق تعزيز الجودة يتضمن آراءه وتوصياته التي يبدي مدير البرنامج ا

ويتوقع من مدير البرنامج القطري االستجابة للتوصيات الواردة في تقرير . عدم موافقتهما عليها/موافقتهما
ويتولى مدير الشعبة المعنية مهمة ضمان التزام مدير البرنامج . فريق تعزيز الجودة أثناء مرحلة التقدير

 لالستعراض النهائي لضمان الجودة في مكتب نائب القطري بمتابعة التوصيات قبل إرسال المشروع
 .رئيس الصندوق

  استعراض ضمان الجودة

وبعد تقديم االختبارات النهائية للجودة في تقرير التقدير، يدخل استعراض ضمان الجودة مرحلته النهائية  -2
ى المجلس في النظام العام لتعزيز الجودة قبل المضي قُدماً في مفاوضات قرض المشروع ثم عرضه عل

ويبين الجدول أدناه الخطوات المختلفة في استعراض ضمان الجودة الذي يستغرق . التنفيذي العتماده
 .أسبوعين
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  إجراءات عملية ضمان الجودة

 الخطوات

  اإلجراء

الجهات المسؤولة عن 

 التوقيت اتخاذ اإلجراء

قبل استعراض ضمان  أسابيع 4  مدير البرنامج القطري  عرض وثائق المشروع الخطوة األولى
 أسبوعاً قبل انعقاد 12(الجودة 

 )دورة المجلس التنفيذي
أسبوع واحد قبل استعراض ضمان  المراجع أسئلة المراجع والرد الخطي عليها من مدير البرنامج القطري الخطوة الثانية

 الجودة
  :االجتماع األول لضمان الجودة الخطوة الثالثة

 والتوصيات المحتملة مناقشة األسئلة واإلجابات -
المراجع ومدير البرنامج 

 القطري
خالل األسبوع األول الستعراض 

 ضمان الجودة
 بعد يوم واحد من االجتماع األول المراجع عرض مسودة التوصيات الخطوة الرابعة
تعليقات مدير البرنامج القطري على مسوَّدة التوصيات  الخطوة الخامسة

 )غير موافق/موافق(
 بعد يومين من االجتماع األول نامج القطريمدير البر

  االجتماع بين نائب رئيس الصندوق ورئيس المراجعين الخطوة السادسة
   مناقشة التوصيات ورد مدير البرنامج القطري-
 مناقشة إمكانية المضي قُدماً في العرض على المجلس -

 التنفيذي

رئيس المراجعين ونائب 
 رئيس الصندوق

اني الستعراض بداية األسبوع الث
 ضمان الجودة

  االجتماع الثاني لضمان الجودة الخطوة السابعة
   مناقشة التوصيات التي ال يوافق عليها مدير البرنامج القطري-
  اقتراح تغييرات على التوصيات-

مدير البرنامج القطري 
ونائب رئيس الصندوق 

 والمراجع ومدير الشعبة
ومساعد رئيس الصندوق 

 برامجلدائرة إدارة ال

أثناء األسبوع الثاني الستعراض 
 ضمان الجودة

 بعد يوم من االجتماع الثاني المراجع االنتهاء من وضع توصيات وتقديرات ضمان الجودة الخطوة الثامنة
يوم الجمعة من األسبوع الثاني  نائب رئيس الصندوق موافقة نائب رئيس الصندوق على التوصيات الخطوة التاسعة

 ن الجودةالستعراض ضما
  الجلسة الختامية الخطوة العاشرة

 مناقشة تصميم المشروع، وقضايا سياسات الصندوق التي -
  تنشأ أثناء عملية ضمان الجودة

  تعليقات مدراء البرامج القطرية على العملية-

نائب رئيس الصندوق، 
ومساعد رئيس الصندوق 

لدائرة إدارة البرامج، 
، ومدراء الشعب ومدراء
 لقطريةالبرامج ا

يوم الجمعة من األسبوع الثاني 
 الستعراض ضمان الجودة

ويفصل في العادة بين استعراض تعزيز الجودة واستعراض ضمان الجودة ما ال يقل عن ثالثة أشهر  -3
وقبل أربعة أسابيع من . يقوم خاللها مدير البرنامج القطري بإجراء بعثة ميدانية ودراسات إضافية

دِّم مدراء البرامج القطرية وثائق المشروعات التي تشمل تقرير التقدير، استعراض ضمان الجودة يق
وجميع ورقات العمل، ومذكرة االمتثال، وتقرير فريق تعزيز الجودة، ومذكرة توصيات المراجعين، 
ونموذج تقييم النضوج، وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وأي تقارير تقييم أو تقارير إشراف عن 

 . ت ذات الصلةالمشروعا

ويجري مراجع ضمان الجودة الخارجي استعراضاً مكتبياً لوثائق المشروع ويقرر ما إذا كانت القضايا  -4
التي أثارها فريق تعزيز الجودة قد عولجت على النحو المالئم، وإذا ما كانت هناك أي قضايا إضافية، 

تناداً إلى الترتيبات المؤسسية وترتيبات وإذا ما كان المشروع سيتمكَّن من تحقيق أهدافه اإلنمائية اس
واستناداً إلى هذا االستعراض المكتبي، يعد مراجع ضمان الجودة قائمة . اإلشراف التي تم وضعها

ويقدِّم مدير البرنامج القطري رداً خطياً موجزاً على . باألسئلة التي سيناقشها مع مدير البرنامج القطري
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اع األول لضمان الجودة بين مراجع ضمان الجودة ومدير البرنامج هذه األسئلة قبل انعقاد االجتم
 .القطري

وتناقش أثناء االجتماع األول لضمان الجودة أي تساؤالت تتطلب إيضاحات أخرى، فضالً عن القضايا  -5
واستناداً إلى المناقشات، يعد مراجع ضمان الجودة مجموعة من . األخرى التي قد تنشأ خالل االجتماع

عدم /ويطلب من مدير البرنامج القطري الموافقة. ت ويعرضها على مدير البرنامج القطريالتوصيا
كما تُعرض تلك التوصيات على المحامي وموظف القروض المعيَّن للبلد . الموافقة على تلك التوصيات

موظف وتشكِّل التوصيات وتعليقات مدير البرنامج القطري والمحامي و. المعني لكفالة جدوى التوصيات
 .القروض األساس الذي يستند إليه االجتماع الثاني لضمان الجودة

وقبل انعقاد هذا االجتماع، يستعرض نائب رئيس الصندوق األسئلة األوَّلية والردود عليها والتوصيات  -6
مشفوعة بتعليقات مدير البرنامج القطري، ويجتمع مع المراجع لطرح القضايا اإلضافية وإبداء رأيه في 

ويشترك أساساً في االجتماع النهائي لضمان الجودة نائب رئيس الصندوق، ومدير البرنامج . ياتالتوص
القطري، ومدير الشعبة، ومساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج، وقد يشمل االجتماع أيضاً رئيس 

االجتماع، وخالل هذا . المستشارين في استعراض تعزيز الجودة والمحامي المعني أو موظف القروض
تناقش أساساً التوصيات التي ال يوافق عليها مدير البرنامج القطري فضالً عن أي قضايا أخرى قد تكون 

واستناداً إلى . وتُلتمس الموافقة على التوصيات وتُبحث وسائل تحقيقها. قد نشأت بعد االجتماع األوَّلي
ائي لضمان الجودة الذي يشير إلى التوصيات النقاش الذي يدور في هذا االجتماع، يتم إعداد المحضر النه

التي يكون مدير البرنامج القطري قد وافق على االستجابة لها وما إذا كان قد تم التصريح بالمضي قُدماً 
وهذا المحضر يوقع عليه نائب رئيس . في مفاوضات القرض وعرض المشروع على المجلس التنفيذي

 . القرضالصندوق ويتم االسترشاد به في مفاوضات

وفي ختام دورة ضمان الجودة، يعقد اجتماع ختامي برئاسة نائب رئيس الصندوق ويشترك فيه مدراء  -7
، ومساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج الذين شاركوا في ومدراء الشعبالبرامج القطرية، 

ضات ضمان الجودة، استعراض ضمان الجودة لبحث قضايا السياسات واالستراتيجية المنبثقة عن استعرا
وتوثَّق هذه . فضالً عن أي توصيات بشأن كيفية تحسين استعراضات تعزيز الجودة وضمان الجودة

القضايا ويتم إطالع المشاركين عليها قُبيل انعقاد االجتماع الذي يسفر عن مناقشات مثمرة حول الخطوات 
أداة فعَّالة الستقصاء اآلراء لدائرة إدارة وهكذا فإن هذه االجتماعات الختامية تشكِّل . العملية المقبلة

 .البرامج حول كيفية النهوض بتصميم المشروعات

ومن المتوقع أن يرفع مدير البرنامج القطري تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات ضمان الجودة  -8

ض التقرير المرحلي وتقع على أمانة ضمان الجودة المسؤولية عن استعرا. بعد سنة واحدة من بدء النفاذ

وتُعد هذه الخطوة أساسية لكفالة االمتثال وتقييم كفاءة . وكفالة االستجابة المالئمة لتوصيات ضمان الجودة

 .ومالءمة استعراض ضمان الجودة
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 قائمة بمشروعات ومراجعي ضمان الجودة

  1الجدول 

 2010الجودة،  المشروعات مقسمة حسب دورة ضمان

 الرئاسة دير البرنامج القطريم اسم المشروع البلد  

 شباط/دورة فبراير

 Nigel Brett KN   المرحلة الرابعة–  والتوطين فيهاالندتنمية أقاليم شار مشروع بنغالديش 1

 KN حامد حيدرة برنامج تنمية سالسل القيمة بوروندي 2

 KN عبلة بن هموش مشروع تنمية مصايد األسماك إريتريا 3

 Atsuko Toda KN شروع التمكين االقتصادي لألقليات العرقية في محافظة داك نونغم (RQA)فييت نام  4

الجمهورية  5

 الدومينيكية
 Marco Camagni KN مشروع التنمية االقتصادية الريفية في األقاليم الوسطى والشرقية

 Omer Zafar KN برنامج الفرص االقتصادية اليمن 6

 Enrique Murguia KN الكيتشيفي فية المستدامة برنامج التنمية الري غواتيماال 7

 Marian Bradley KN  المرحلة الثانية-مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية  أوغندا 8

 بابوا غينيا الجديدة 9
(RQA) 

 Ronald Hartman YO مشروع الشراكات المنتجة في الزراعة

 حزيران/دورة يونيو

 Henning Pedersen YO  ريفيةاألصول الخلق برنامج  أرمينيا 10

-Esther Kasalu   مساندة الخدمات الزراعيةمشروع بوتسوانا 11
Coffin 

YO 

 Enrique Murguia YO برنامج التنمية الريفية المستدامة في اإلقليم الجنوبي هندوراس 12

 Robson Mutandi YO برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية كينيا 13

 Leopold Sarr YO مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية مالي 14

 Ya Tian YO مشروع تخفيف وطأة الفقر في جنوب البنجاب باكستان 15

 Marian Bradley YO  لألعمال الزراعيةبرنامج التقنيات الزراعية والخدمات االستشارية (RQA) أوغندا  16

 تشرين األول/دورة أكتوبر

 Vincenzo Galastro YO  الطارئ لألمن الغذائي والتنمية الريفيةالبرنامج النيجر 17

 Frits Jepsen YO  مشروع تنمية إدارة المراعي واألسواق منغوليا 18

 Alessandro Marini YO  مشروع مصايد األسماك الحرفية في ضفة سوفاال موزامبيق 19

 Maria Donnat YO ف النمومشروع الوصول إلى األسواق وتكثي بوتان 20

الجمهورية العربية  21

 السورية
 YO عبد الحميد عبدولي مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية

 YO عبد الكريم سما مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية جمهورية مولدوفا 22

 Omer Zafar YO  االستثمار في مصايد األسماكمشروع اليمن 23

 Ladislao Rubio YO مشروع دعم التنمية في ساحل األطلسي من نيكاراغوا نيكاراغوا 24



 EB 2010/101/R.47  الثانيالملحق 

18 

 YO رشا عمر  في والية سنارفي قطاع الزراعة البعلية التقليديةمشروع دعم صغار المنتجين  السودان 25

 YO محمد تونسي مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي توغو 26

 Ivan Cossio YO ع األعمال الريفية من أجل صغار المنتجينمشرو البرازيل 27

 YO منيف نور اهللا ة القيمة الزراعية في المناطق الجبلية من محافظة تازسالسلبرنامج تنمية  المغرب 28

 Enrique Murguia YO برنامج القدرة التناقسية للمناطق الريفية السلفادور 29

 Jaana سواق وتنمية المشروعات الريفيةالوصول إلى األبرنامج  غرينادا 30
Keitaanranta 

YO 

 Hubert Boirard YO مشروع اإلعمار والحد من الفقر القائم على المجتمعات المحلية سيراليون 31

 Annabelle برنامج دعم التنمية الريفية في غويرا تشاد 32
Lhommeau 

YO 

 Ronald Hartman YO برنامج التنمية الريفية جزر سليمان 33

 Roberto Haudry برنامج دعم التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع بيرو 34
de Soucy 

YO 

 Atsuko Toda YO  مشروع دعم تام نونغ فييت نام 35

جمهورية تنزانيا  36

 المتحدة
 / Samuel Eremie  ل الريفيبرنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتموي

J. Gicharu 
YO 

 =KN=Kanayo Nwanze; YO=Yukiko Omura; RQA  استعراض ضمان الجودة :مالحظة

 
  

  2الجدول 

 2010قائمة المراجعين لضمان الجودة، 

 المشروع المشمول باالستعراض مراجعو ضمان الجودة

Amnon Golan السودان، فييت نام)مشروعان(ينيا، أوغندا بنغالديش، بابوا غينيا الجديدة، إريتريا، ك ، 
Arna Hartmann أرمينيا، مالي، جمهورية مولدوفا، المغرب، جمهورية تنزانيا المتحدة 

Younes Bouarfa بوروندي 
Paolo Lucani البرازيل، الجمهورية الدومينيكية، غواتيماال، هندوراس  
Carlos Elbirt بوتسوانا 

Cornelis de Haan اد، منغوليا، الجمهورية العربية السورية، فييت نامتش 
Prem Garg بوتان 

Shawki Barghouti باكستان، اليمن 
David Steeds النيجر، جزر سليمان، توغو 
Petros Aklilu سيراليون 

John Redwood بيرو 
Promil Paul غرينادا 

Joe Goldberg اليمن، موزامبيق 
Richard Anson نيكاراغواالسلفادور ، 
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 مؤشرات الجودة عند اإلدراج حسب اإلقليم

 شعبة ال )النسبة المئوية(تقديرات مرضية أو أفضل  متوسط التقديرات
  عدد المشروعات(
 2008-2010(  

مؤشرات إطار 
 قياس النتائج

2008 2009 2010 2010-2008 2008 2009 2010 2010-2008 

 83 88 90 57 4.2 4.3 4.2 3.9 1المؤشر 
 83 88 80 71 4.3 4.4 4.2 4.1 2المؤشر 
 88 75 80 71 4.3 4.4 4.1 3.6 الد-2المؤشر 
 79 88 80 57 4.0 4.1 4.0 3.9 3المؤشر 
 67 63 70 57 4.1 4.1 4.0 4.1 4المؤشر 

 آسيا والمحيط الهادي
(24) 

 67 75 70 57 4.2 4.3 4.1 4.0  اإلجمالي
 100 100 100 100 4.7 4.6 4.9 4.8 1المؤشر 
 100 100 100 100 4.8 4.6 5.0 4.9 2المؤشر 
 100 100 100 100 4.7 4.7 4.6 4.8 الد-2المؤشر 
 100 100 100 100 4.4 4.4 4.6 4.4 3المؤشر 
 100 100 100 100 4.6 4.7 4.8 4.5 4المؤشر 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية
(18) 

 100 100 100 100 4.6 4.7 4.8 4.7 اإلجمالي
 100 100 100 100 4.7 4.6 4.8 4.8 1المؤشر 
 100 100 100 100 4.8 4.6 4.9 4.9 2المؤشر 
 90 80 89 86 4.8 4.4 4.8 5.0 الد-2المؤشر 
 73 60 67 88 4.3 3.9 4.3 4.6 3المؤشر 
 82 60 89 88 4.3 4.1 4.4 4.4 4المؤشر 

 أفريقيا الغربية والوسطى
(22) 

 82 60 89 88 4.5 4.3 4.6 4.7 اإلجمالي
 100 100 100 80 4.9 5.0 5.0 4.0 1المؤشر 
 100 100 100 80 5.1 5.1 5.5 4.1 2المؤشر 
 100 100 100 80 5.2 5.3 5.6 4.1 الد-2المؤشر 
 82 75 100 80 4.7 4.5 4.9 4.1 3المؤشر 
 82 75 100 80 4.6 4.6 4.9 3.8 4المؤشر 

 أمريكا الالتينية والكاريبي
(17) 

 82 75 100 80 4.8 4.8 5.1 4.0 اإلجمالي
 88 100 83 75 4.5 4.6 4.3 4.4 1المؤشر 
 76 100 67 50 4.2 4.6 4.0 3.8 2المؤشر 
 76 100 67 50 4.0 4.4 3.9 3.5 الد-2المؤشر 
 71 57 67 100 3.9 3.7 3.9 4.4 3المؤشر 
 71 57 83 75 4.1 3.9 4.3 4.4 4المؤشر 

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا
(17) 

 76 71 83 75 4.2 4.2 4.1 4.2 اإلجمالي

 


