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  موجز تنفيذي -أوالً 

ـُعرض ( مشروعاً 39 استعراضاً لضمان الجودة في 40، أجري 2011في عام  -1 أحد المشروعات استـ

.  عندما بدأ تنفيذ عملية ضمان الجودة2008أكبر عدد من االستعراضات منذ عام  وهذا –) مرتين

أسرة  ماليين 6 المستعرضة إلى تقديم الدعم ألكثر من المشروعاتهدف األنشطة التي تمولها وعموماً، ت

 . بلدا39ًمستفيدة في 

 جودة بصورة عامة إلى أداء ثابت من حيث 2011 لعام ضمان الجودةوتشير نتائج عملية استعراض  -2

ضمان عملية موافقة على  من المشروعات في المائة 38 حاز؛ وقد  عند إدراجهاالصندوقمشروعات 

 مستقرة إطار قياس النتائجوبقيت مؤشرات .  بقليل من التغيير أو حتى بدون أي تغيير عليهاالجودة

ـُبر أن ،عموماً وهذه النتائج . ح أن تحقق أهدافها اإلنمائيةـَّيرج المشروعات من في المائة 88 واعتـ

، كما أن مستويات في المائة 30 بأكثر من  السنوية زادالصندوقنظراً ألن عدد عمليات جديرة بالذكر 

 في المائة 150 مبالغ التمويل المشترك بنسبة  كذلكارتفعت بأكثر من الضعف، وارتفعتحجم التمويل 

 .2008منذ عام 

في  60، حيث أن المشروعاتتصاميم وعلى الرغم من هذه النتائج، ال يزال المجال مفتوحاً لتحسين  -3

تطلبت مزيداً من التعديل في  2011 لعام ضمان الجودةعرضة في عملية  المستالمشروعات من المائة

و " االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق"مؤشري  لضمان الجودةوتقديرات . تصميماتها قبل التنفيذ أو أثناءه

ر ستمتإضافة لذلك، . 2012 ولم تبلغ بعد أهدافها لعام ال يزال أداؤها أقل من نظيراتها" استدامة الفوائد"

التحليل : عدة موضوعات في أوجه الضعف في التصميم، بما في ذلك في المجاالت التاليةمشاهدة 

، والرصد المشروعات المنطقية، وتمويل واألطر، وترتيبات التنفيذ ودرجة تعقيده، االقتصادي والمالي

 .والتقييم

 سليمة الصندوقمشروعات وإذا أخذت هذه النتائج في جملتها، فإنها تشير إلى أنه في حين أن جودة  -4

 لزيادة تعزيز نضج تصميمات في عملية التصميم مبكر أكثر في وقت بالمزيد، فإنه يمكن القيام عموماً

لتحسين مجاالت معينة في وعلى المستوى المؤسسي، تم مؤخراً اتخاذ تدابير .  عند اإلدراجالمشروعات

والتحليل االقتصادي والمالي  لمشروعاتاوجودة وثائق األطر المنطقية (أوجه الضعف في التصميم 

ومن المنتظر أن تحقق هذه الجهود تحسينات في . ) إزاء األنشطة غير الزراعيةالصندوقوتوضيح دور 

 .تقييمات وتقديرات الجودة عند اإلدراج على األجل القريب

انات والهياكل  من قبيل اإلع–وعلى المستوى المؤسسي، هناك حاجة إلى التوجيه في عدد من المجاالت  -5

في الوقت الذي  ضمان مزيد من االتساق والواقعية بغية –وترتيبات التمويل  والتمويل المشترك ةاألساسي

 وعلى المستوى البرنامجي، يمكن القيام بالمزيد في . ومداهاالصندوقتدخالت  توسيع نطاق يستمر فيه

  والسيما تلك المتكررة –ضعف المعروفة  أوجه الالتنبيه بصورة كافية إلى لضمان مرحلة تعزيز الجودة

 .ضمان الجودةومعالجتها قبل التقدم نحو مرحلة  –

تحليالً إضافياً على مستوى  ضمان الجودةولكي نصل إلى فهم أفضل لنتائج هذا العام، أجرت أمانة  -6

ضمان عت الستعراضات  التي خض137 باستخدام بيانات تولدت عن جميع المشروعات الـ الحافظة
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 التي شكلت نتائج ، وذلك في محاولة للكشف عن االتجاهات والعالقات األعم2008 منذ عام جودةال

 .ضمان الجودة

 سيجري رصدها واستكشافها بصورة متواصلة في المستقبل مع وكشفت هذه العملية عن نتائج أولية عدة -7

 احتمال تحقيق األهداف ارتباط ممكن بين: وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي. توفر مزيد من البيانات

 والمناطق؛ بعض الدالئل األولية توحي بأن زيادة حجم التمويل أو حجم التمويل المشترك أو عدد اإلنمائية 

؛ إطار قياس النتائجفي التقديرات العامة للجودة في ) الزيادةأو (ال صلة لها بالنقص  المستفيدة األسر 

 . المحددة المتكررةتوبعض التوصيا أنفسهم الجودةضمان  مراجعي بين اتوإمكانية وجود ارتباط

ضمان  جهودها لتحسين عملية 2012 خالل عام ضمان الجودةوعلى أساس هذه النتائج، ستواصل أمانة  -8

وهناك . وتعزيزهفي عدة أبعاد، منها تجريب تنفيذ نظام قاعدة بيانات وتقييم نظام التقديرات لديها  الجودة

 واستكشاف دور دعم اإلصالح في استخدام التحليل االقتصادي والمالي: يمبادرات أخرى ستشمل ما يل

  . من تمويلالصندوقصناديق أسهم الملكية واستخداماتها فيما يقدمه 
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  الصندوق وبرامج مشروعات في الجودة ضمان عن السنوي التقرير

  استعراض عام –ثانيا 

.  أقسامخمسةالجودة في مشروعات وبرامج الصندوق إلى  عن ضمان ،الرابع، وهو التقرير السنويهذا ينقسم  -9

 ويعرض . ضمان الجودة استعراضاً عاماً لعملية  القسم الثانيويتضمن. تنفيذيالموجز اليتضمن القسم األول و

 المجلس التنفيذيوالتي أعدت لتقديمها إلى  المشروعات  فيضمان الجودة النتائج العامة الستعرض القسم الثالث

الرابع جملة من القسم ويحدد . استخدام مؤشرات إطار قياس النتائجالتي تستند إلى وتقديراتها  ،2011في عام 

القسم ويستخدم . 2012التي تستحق اهتماما أكبر عام وقضايا التصميم الناجمة عن استعراضات ضمان الجودة 

م تجميعها خالل السنوات األربع  والتي ت والبيانات األخرى الخاصة بالمشروعاتضمان الجودة ذخيرة الخامس

 عليها من آثار على مضي بوما يترت الصندوقالماضية ليدرس االتجاهات في جودة تصميم المشروعات في 

 . في عمله قدماًالصندوق

دورة  12وجرت . 2008كانون الثاني / يناير2دخلت عملية ووظيفة ضمان الجودة حيز النفاذ بدءا من وقد  -10

ودة حتى تاريخه مع عدد من االستعراضات في المدد الفاصلة بينها، تم خاللها استعراض استعراضية لضمان الج

تصميم المشروع كخطوة نهاية قبل ل باستعراض بالقيام المعمول بها عملية ضمان الجودة وتقضي. مشروعا 137

اض ضمان  وتنطوي عملية استعر1.على المجلس التنفيذيالمشروع المضي قدما في مفاوضات القرض وعرض 

 : بتفصيل أكبر في القسم الثانيستجري مناقشتهاثالثة أهداف رئيسية الجودة على 

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

   التوجيهية؛وخطوطهالتركيز بشكل خاص على مالءمة تصميم المشروع لسياسات الصندوق 

قياس النتائج عند اإلدراج في ذخيرة الصندوق المؤسسي لر بموجب مؤشرات النتائج في إطار تحديد التقدي  )ب (

  المشروعات؛

  .تقدير عملية تعزيز الجودة  )ج (

 التي يمكن لها أن تعزز من احتمال تحقيق بالتدابيروباإلضافة إلى ذلك يوصي استعراض ضمان الجودة 

  .األهداف اإلنمائية للمشروعات

حزيران، /شباط، ويونيو/في فبراير(عراض ضمان الجودة ثالث مرات سنويا استدورات وتجري  -11

  كما يمكن إجراء؛)انظر الملحق األول(، وتستغرق كل دورة منها أسبوعين تقريبا )تشرين األول/وأكتوبر

ويترأس دورات استعراضات  . حيث تحدد مواعيد كل منها على حدةضمان الجودةاستعراضات فردية منفصلة ل

ـّويبل. ترتيباً بديالًتطلب الظروف ة نائب رئيس الصندوق ما لم تالجود ضمان بنتائج عملية  المجلس التنفيذيغ ـ

كانون األول من نفس السنة التي تجري فيها / في تقرير سنوي يقدم إلى دورة المجلس في ديسمبرالجودة

  .االستعراضات

                                                      
  .2007كانون األول / التوجيهية لوظيفة وعملية ضمان الجودة، ديسمبرالخطوط -ضمان الجودة في الصندوق  1
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اجعون الخارجيون جميعهم من المدراء السابقين والمر. مراجعا خارجيا في العملية 13، شارك 2011في عام و -12

 سنة 40 إلى 20 بما يتراوح ما بين  عموماً يتمتعون، وهمرفيعي المستوى في مؤسسات إنمائية دولية مختلفةال

وعالوة على خبرتهم في المشروعات وفي . من الخبرة في تصميم وتنفيذ المشروعات في البلدان النامية

 مضيفة مناطق في العمل في الواسعةم تعيين هؤالء المراجعين على أساس خبرتهم القطاعات الفرعية، فقد ت

للغة ا فضالً عنمحددة وقدراتهم اللغوية حيث أن العديد من الوثائق كانت باللغتين الفرنسية واإلسبانية، 

ين المؤهلين مجموعة المراجع 2011ضمان الجودة في عام عزز برنامج ولضمان استمرارية التنوع، . اإلنكليزية

 .2012اإلنمائية اإلقليمية  وسيواصل ذلك في عام  من المصارف لديه وعين مراجعين جدد لديهم خبرة كبيرة

 

  2011 النتائج اإلجمالية لضمان الجودة عام –ثالثاً 

 وهو أعلى عدد من األستعراضات منذ بدء – 2 مشروعا39ً لـ ضمان الجودة استعراضاً ل40، أجري 2011في  -13

 ثمانيةوتم استعراض ).  فإلطالع على التفاصيل1أنظر الملحق الثاني، الجدول (. 2008 في ضمان الجودةة عملي

 عشر مشروعاً خالل أربعةحزيران، و/ عشر مشروعاً في دورة يونيواثنيشباط، و/مشروعات في دورة فبراير

 . منفرد منفصل على أساسإضافة لذلك، تم استعراض ستة مشروعات. تشرين األول/دورة أكتوبر

 ماليين من 6إلى دعم نحو  2011 المستعرضة خالل عام المشروعاتوعموماً، تهدف األنشطة الممولة من  -14

 42  معاً أفريقيا جنوب الصحراءتي في شعبالمشروعاتومن الناحية اإلقليمية، تمثل .  بلدا39ً المستفيدة في األسر

ثم شعبة  في المائة 27ها منطقة آسيا والمحيط الهادي ونسبتها ، تتبع2011 من االستعراضات المنفذة في في المائة

في  13  وشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي ونسبتها في المائة 18الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ونسبتها 

 في 39  في شعبتي أفريقيا جنوب الصحراء معاًالمشروعات، تمثل المشروعاتومن حيث مجموع تكلفة . المائة

آسيا والمحيط الهادي وشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا ؛ وتمثل شعبة المشروعات من مجموع تكلفة المائة

 . على التواليفي المائة 14و في المائة 14و في المائة 33وأوروبا وشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي 

 

 

                                                      
لرسومات البيانية في هذا التقرير والتي تمثل نتائج ضمان الجودة جميع الجداول وا. ، خضع أحد المشروعات لالستعراض مرتين2011 في  2
  .تشمل مجموعتين من البيانات لهذا المشروع تحديدًا) تقديرات إطار قياس النتائج وفئات المشروعات واحتماالت تحقيق األهداف اإلنمائية(
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  1الشكل 

  اإلقليمحسب مئوية النسبة ال، 2011 المنفذة خالل عام المشروعات استعراضات
 

 
 

 نحو – المستعرضة أقصى حد له حتى اآلن المشروعات، بلغ حجم التمويل الكلي المقترح المرتبط ب2011وفي  -15

 مليار دوالر أمريكي بتمويل 1.45 والصندوقالر أمريكي بتمويل من  مليار دو1.03( مليار دوالر أمريكي 2.48

)  من المجموعفي المائة 15 (المشروعاترضة تلقى ستة  المستع39 الـ المشروعاتومن أصل . )مشترك

 مساهمات المشروعات، وقد تلقى كثير من مؤسسات مالية أخرى تعمل كممول أول أو رئيسيتمويالً مشتركاً مع 

تمويلية ثانوية هامة من المؤسسات اإلنمائية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والمانحين ومرافق المانحين من 

 ونتيجة لهذا الدعم من الشركاء 3.والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائيسباني  اإلب األمانةحساقبيل 

 بمساهمات التمويل 2011عام  خالل الصندوقتعزز بشكل كبير تاثير مساهمات  ،اإلنمائيين والمؤسسات المحلية

 .المشترك

ويبين هذا الشكل تنامي عدد . تمويل المشترك وفي الالصندوق سياق الزيادة الجارية في تمويل 2ويعرض الشكل  -16

 لهذا ضمان الجودةوال تظهر نتائج .  سنويأساس على الصندوقوالتمويل المرتبط بها الذي ينتجه  المشروعات

غير أنه، نظراً . التمويل المشتركترتيبات تراجعاً عاماً في الجودة بسبب زيادة ) 2010وال نتائج عام (العام 

ويواصل القسم الخامس . لها معنى من البيانات السنوية فإنه يصعب الخلوص إلى نتائج لصغر حجم العينة،

 المستعرضة في المشروعاتمناقشة موضوع حجم التمويل والتمويل المشترك وعالقته بجودة تصميم جميع 

 . حتى اليومضمان الجودةسياق 

                                                      
شئت لمساعدة تنفيذ تعهدات التبرع التي قطعتها على نفسها مجموعة   البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي هو آلية متعددة األطراف أن 3

. 2009 أيلول/وهي آلية تستجيب لطلب من مجموعة العشرين في بتسبرغ في سبتمبر . 2009تموز /في مؤتمر قمة الآويال في يوليو++ الثماني 
  .والصندوق هو الوآالة المنفذة لهذا البرنامج في سيراليون

  آسيا والمحيط الهادي

  أفريقيا الشرقية والجنوبية

  أفريقيا الغربية والوسطى

  أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 وأوروبا
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  2الشكل 

بماليين الدوالرات  (الصندوق قدمهلتمويل الذي  ومجموع اضمان الجودة المستعرضة في سياق المشروعاتعدد 

  )األمريكية

 

 
في  98( جاءت جميعها تقريباً  مليون دوالر أمريكي685 المشروعات، بلغت التكلفة الكلية ألحد 2010في : ملحوظة

 الصندوق أو حجم التمويل الذي قدمه المشروعاتولم يدرج هذا المشروع في تكلفة . من التمويل المشترك) المائة

  .2والمعروض في الشكل 

  . مقارنة بنتائج السنة الماضية2011لعام لنتائج استعراض ضمان الجودة موجزاً  1ويوفر الجدول  -17

  1الشكل 

 2011-2008: ضمان الجودةنتائج استعراض 
 النسبة المئوية لمجموعة المشروعات

  أ2011 2010 2009 2008 فئات المشروعات النهائية

 38 42 30 30  جاهزة للمضي قدما مع تعديالت ثانوية عليهامشروعات) 1(

مشروعات جاهزة للمضي قدماً رهناً بضمانات إضافية خالل ) 2(

أو استعراضات أخرى أثناء /أو تعديالت و/مفاوضات القروض و

 60 58 67 60 التنفيذ

مشروعات تتطلب تغييرات جوهرية يترتب عليها تأخير في ) 3(

 3 0 0 10  التنفيذيعرضها على المجلس

 بسبب عدم مالءمة اإلقراضمشروعات مشطوبة من برنامج ) 4(

 0 0 3 0 التصميم
  2011تشمل مجموعتين من البيانات لمشروع واحد تم استعراضه مرتين في أ 

 . بسبب التدويرفي المائة 100يمكن أال تساوي القيم : ملحوظة

  عدد المشروعات المستعرضة
  مجموع تكلفة المشروعات
 مجموع التمويل الذي يقدمه الصندوق

عدد 

 المشروعات
بماليين الدوالرات 

 األمريكية
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. الصندوقاضية إلى ثبات األداء من حيث نوعية تصميم مشروعات وتشير النتائج التراكمية للسنوات األربع الم -18

 على التوالي المشروعاتمن  في المائة 38و في المائة 42 وافقت عملية ضمان الجودة على 2011-2010وفي 

 . بعد تغيير طفيف أو بدون أي تغييرالمجلس التنفيذيلعرضها على 

 يبين حتى اآلن المشروعات ، فإن هذا المقياس العام لجودة ضح وجود اتجاه وااستنتاجومع أن من السابق ألوانه  -19

  ومع ذلك، ال يزال نحو.  أو درجة النضج– في الجودة العامة للتصميم 2010 التقدم الذي تحقق عام مواصلة

، مما ضمان الجودةتعديالت كبيرة على التصميم في مرحلة  المستعرضة يتطلب المشروعات من في المائة 60

هناك المزيد مما يمكن القيام به، بل ويتعين القيام به في وقت مبكر من عملية التصميم لتحسين نوعية يوحي بأن 

في عكس  أن يسعى لتحقيقه على األجل القصير الصندوقويتمثل الهدف المعقول الذي يتعين على . المشروعات

 المستعرضة كل عام شروعاتالم بحيث تتم الموافقة على معظم 2 و1 في الفئتين المشروعاتاتجاه نسبة 

 .بعد تغيير طفيف أو بدون أي تغيير المجلس التنفيذيلعرضها على 

 اإلنمائية النتائج

يسمح إجراء تقديرات مسبقة الحتماالت تحقيق المشروعات ألهدافها اإلنمائية الموضوعة لها بتوجيه المزيد من  -20

قدم وتحقيقا لذلك، . مخاطر على وجه الخصوصاالهتمام والموارد للمشروعات التي يتبين أنها محفوفة بال

 . أفضل تقديراتهم الحتمال تلبية كل مشروع ألهدافه اإلنمائية أيضاًضمان الجودةمراجعو 

أن  2008المستعرضة منذ  137الـ  المشروعات من أصل  115وباالستناد إلى توقعات المراجعين يحتمل لـ  -21

مماثلة وهذه التقديرات المسبقة . بالمائة 84رضية إجمالية بحدود ة ُمنتيجوينتج عن ذلك . تحقق أهدافها اإلنمائية

مض بصورة معتدلة أو أفضل في االستعراضات  التي كان أداؤها بتقدير المشروعات من في المائة 75لنسبة 

الجدير  ومن 4.)هدافها المحددةألمشروعات ال بتحقيق  مكتب التقييم المستقلما يعرفه( الالحقة للفعالية الصندوق

، على خالف نتائج مكتب التقييم المستقل التي تستند إلى عينة صغيرة من ضمان الجودةأن نتائج بالمالحظة 

المجلس  المعروضة على المشروعات من جميع في المائة 100، تشمل  التي يتم اختيارها مسبقاًالمشروعات

 .التنفيذي

بالمائة من إجمالي المشروعات  88احتمال تحقيق  ةضمان الجودلرجح المراجعون الخارجيون ، 2011عام في و -22

وعلى غرار . 2009و 2008 بالمائة في عامي 79و 2010في المائة في عام  86 بألهدافها اإلنمائية مقارنة 

، وفي حين أن العينة ليست كبيرة بما فيه الكفاية للتدليل على وجود اتجاه 2البيانات المعروضة في الجدول 

 تمكن من تحسين النتائج المحتملة من عملياته والحفاظ عليه في الصندوقج توحي فعالً بأن معين، فإن النتائ

 . الموافق عليها كل عامللمشروعاتسياق زيادة حجم التمويل والعدد المطلق 

                                                      
وقد حسبت القيمة باحتساب متوسط قيم . 2009 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المقيمة في 2010 من التقرير السنوي لعام 2كل  مأخوذة عن الش 4

  .المتوسطات المتحرآة خالل فترة ثماني سنوات
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 تقديرات الجودة عند اإلدراج

إطار قياس النتائج مؤشرات من كجزء من عملية ضمان الجودة يقيِّم المراجعون كل مشروع بمساعدة أربعة  -23

المقارنة القابلة  وقد أدرجت التقديرات لتكيل تقديرات المراجعين للنوعية وإلضافة عنصر 5.رعيةومكوناتها الف

 . ملخصاً لتقديرات كل فئة2ويتضمن الجدول . ضمان الجودةللقياس إلى عملية 

  2الجدول 
 عمومًات على تقدير مرض أو أفضل متوسط تقديرات الجودة عند اإلدراج ونسبة المشروعات التي حاز

 النسبة) (أ (أفضل أو ُمرضية تقديرات  التقدير متوسط
 )المئوية

هدف 
عام 

2012 

 إطار مؤشرات
 النتائج قياس

 الوصف

 2012 ب2011 2010 2009 2008  ب2011 2010 2009 2008

 المجاالت فعالية 1 المؤشر

  ةالمواضيعي

4.5 4.6 

 

4.6 4.5  87 94 

 

97 

 

93 90 

 المتوقع األثر 2 المؤشر

 الحد تدابير على

  الفقر من

 

4.6 4.6 4.7 4.5  87 88 97 95 90 

 بين المساواة دال 2المؤشر 

 الجنسين

 والسكان

 المستهدفون

4.6 4.5 4.7 4.6  82 85 92 95 - 

 االبتكار، 3 المؤشر

 وتوسيع والتعلم،

  النطاق

4.4 4.2 4.1 4.2  83 

 

79 

 

78 

 

85 90 

 85 80  4.2 4.3 4.4 4.4  المنافع استدامة 4 المؤشر

 

72 

 

83 90 

  85 75 85 80  4.4 4.4 4.4 4.5  اإلدراج عند للجودة العام التقدير

 تقديراً غير ُمرضٍ بدرجة كبيرة، والدرجة 1 درجات، حيث تمثِّل الدرجة 6  إلى1تقديرات الجودة عند اإلدراج تستند إلى مقياس من   أ 
 أو أفضل من مجموع عدد 4وتشير النسبة المئوية إلى عدد المشروعات التي تحصل على تقدير  . ُمرضياً بدرجة كبيرة تمثِّل تقديرا6ً

  .المشروعات
 . من تقديرات إطار قياس الجودة لمشروع تم استعراضه مرتينمجموعتينتشمل   ب 

 
 

                                                      
نسين والمجموعة السكانية المساواة بين الج: " دال من مؤشرات إطار قياس النتائج2 هو المؤشر –، أدرج أيضًا مؤشر واحد 2010 في عام  5

 لمشعل تحقيق التزامات الهدف الثالث من آحامل في نظام اإلبالغ الخاص بإطار قياس النتائج، وذلك استجابة اللتزام الصندوق –" المستهدفة
  .األهداف اإلنمائية لأللفية
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ي تكاد ال تظهر إال ما قل من ، وه2011-2008 للجودة عند اإلدراج، للفترة ة العاماتالتقدير 2يعرض الجدول  -24

وقد  ،طار قياس النتائجفي المؤشرات األربعة إلكل عام فهناك تغيرمتواضع .  منذ بداية البرنامجالتغيير نسبياً

ومع ذلك، ليس من .  انخفاضاً هامشياً في القيم المتوسطة فيجميع الفئات ما عدا واحدة2011شهد عام 

 لها معنى من التقلبات الطفيفة في القيم السنوية فذلك سيبالغ في درجة المستصوب أن نحاول استقراء تغييرات

على أنه يمكن القول عموماً بأنه في كل من السنوات كان . إطار قياس النتائجالدقة المرتبطة بنظام تقديرات 

 من أداء النظراء أقل ،"استدامة الفوائد"و " النطاقاالبتكار والتعلم وتوسيع "اإلداء في اثنتين من الفئات، هما 

 .ثابتوبشكل 

وفي .  أفضل، حسب الفئةرض أو التي حظيت بتقدير ُمالمشروعاتوقد لوحظ هذا االتجاه أيضاً في بيانات نسبة  -25

 نتائج بما في ذلك ( في أية سنة 2010شهدتا تحسناً ملحوظاً على أدائهما لعام حين أن الفئتين األضعف أداء

 وما زال يتعين عليها أن االت تأخرت بصورة ثابتة عن فئات اإلطار األخرىالمجفي هذه   فإن النتائج)2011

والذي كان قد تحدد في )  حظيت بتقدير مرضالمشروعات  منفي المائة 90(تلحق بالمستوى المستهدف لها 

 .سياق عملية مشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق

كثيراً ما تتلقى " االبتكار والتعلم وتوسيع النطاق"ففي فئة  . عموماًمعروفة انخفاض األداء في الفئتين وأسباب -26

التي يتتمكن بها من النجاح في لكيفية ل درجات أدنى لعدم تمكنها من تقديم صيغة تفصيلية مقنعة المشروعات

و أالمكونات ما يوجد بالفعل من (والهياكل ) من قبيل إدارة المعرفة(استخدام التصميم السابق وتجربة التنفيذ 

، فدرجاتها تميل "استدامة الفوائد"أما .  والروابط األخرى في البرنامج القطري المعني)النظم أو الموارد البشرية

بسبب اإلفراط في اإلعانات أو ضعف التحليل االقتصادي (ة إلى الضعف في المجاالت المتعلقة باالستدامة المالي

 المؤسسي أو عدم التمكن من قياس األثر الطويل األجل  فضالً عن استمرارية اإلصالح)أو غير ذلك من عوامل

 .المترتب على أنشطة بناء القدرات

 وهو يعرض التقارب النسبي بين احتماالت هذه السنة 2011 لعام ضمان الجودة النتائج العامة ل3ويلخص الشكل  -27

 للجودة عند ةالتقديرات العامي  أفضل فولتحقيق المتائج اإلنمائية ونسبة المشروعات التي تسجل تقديراً مرضياً أ

ويؤمل بأن تؤدي تحسينات منهجية جمع المعلومات والنهج المستخدم لذلك سيؤدي إلى استمرار هذا . اإلدراج

 .2011بعد عام التقارب 
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  3الشكل 

  أ2011موجز نتائج الجودة عند اإلدراج لعام 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2011مشروعات خضع الستعراضين خالل عام تشمل مجموعتين من البيانات لواحد من ال أ

أما الملحق الثالث .  قائمة بالتقديرات اإلجمالية للجودة عند اإلدراج مقسمة حسب اإلقليم3ويعطي الجدول  -28

المشروعات التي تعدها كل شعبة في السنة الواحدة صغير  عدد ونظراً ألن .فيعرض هذه البيانات بتفصيل أكبر

. توخي الحذر في تفسيرهاقسمة حسب األقاليم ليست نتائج قوية إحصائيا وبالتالي ال بد من ، فإن النتائج المنسبيا

ـُنظر القسم ومع ذلك، . ، تقلبات كبيرة في األداء السنوي في معظم األقاليم2008وقد لوحظت بالفعل، منذ عام  ي

مما يشمل المالحظات الخاصة يمياً،  أداء الحافظة عند اإلدراج، إقلالخامس من هذا التقرير بكثير من التفصيل في

 . جميعها137 الـ المشروعاتب

  3الجدول 

: والنسب المئوية للمشروعات التي حازت على تقدير مرض أو أفضلمتوسط تقديرات الجودة عند اإلدراج 

 2011-2008التقديرات العامة حسب األقاليم، 

 )نسبة مئوية(رضية أو أفضل تقديرات عامة م التقدير العام للجودة عند اإلدراج  الشُعبة

 المتوسط أ2011 2010 2009 2008 المتوسط  أ2011 2010 2009 2008  

 71 82 75 70 57 4.2 4.4 4.3 4.1 4.0 آسيا والمحيط الهادي

 89 57 100 100 100 4.5 3.9 4.7 4.8 4.7 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 82 90 60 89 88 4.5 4.4 4.3 4.6 4.7 أفريقيا الغربية والوسطى

 89 100 75 100 80 4.7 4.8 4.8 5.1 4.0أمريكيا الالتينية 

  التقدير العام المتوسط للجودة عند اإلدراج
نسبة المشروعات التي يرجح أن تحقق األهداف 
  اإلنمائية
نسبة المشروعات التي تقديرها بدرجة مرض أو أفضل

التقدير العام 

للجودة عند 

 اإلدراج
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 والكاريبي

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

4.2 4.1 4.2 4.4 4.2 75 83 71 100 82 

 .2011 لواحد من المشروعات خضع الستعراضين خالل عام  إطار قياس النتائجتقديرات  تشمل مجموعتين من أ

 

 2011 خالل عام ضمان الجودةاألساسية في عملية التطورات 

 :الصندوق نفسها في ضمان الجودة، تم االضطالع بعدد من األنشطة لتحسين عملية 2011خالل عام  -29

 مقترحاً لتصميم ضمان الجودة، وضعت أمانتا تعزيز الجودة و2011خالل عام . قاعدة معارف الجودة •

 للمساعدة على إدارة ترتيب العمل وتجميع –" عدة المعارفقا" هو –وتجريب نظام قاعدة بيانات جديد 

 6.المتأتية عن مختلف مراحل دورة جودة المشروعاتقدر كبير من الوثائق والمراسالت والبيانات 

ـّإلى تحسين الكفاءة اإلدارية، سيمكإضافة و  من التوصل إلى رؤية أكثر اكتماالً الصندوقن النظام ـ

وسيجري تجريب النظام .  وحتى التنفيذالصندوق لحظة دخوله في ذخيرة لفعالية تصميم المشروع من

وفي حال نجاح التجربة، سيجري التوسع في النظام .  كخطوة آولىضمان الجودةوتطويره في ميدان 

لجنة (مرحلتي الفكرة والتصميم ليشمل النقاط األخرى من دورة حياة المشروعات، بما في ذلك 

 فضالً عن التحليل ،)المشروعاتتقارير حالة(، والتنفيذ )تعزيز الجودةانات بي العمليات وإستراتيجية

 ).مكتب التقييم المستقل(الالحق للفعالية 

 في عام ضمان الجودةمنذ إنشاء عملية . للتحليل االقتصادي والمالي الصندوقاستعراض استخدام  •

 بتحديد أوجه ن الجودةضما وتعزيز الجودة في كل من مرحلتي المشروعاتقام مراجعو ، 2008

واستجابة  7.المشروعات في تصميم  للتحليل االقتصادي والماليالصندوقالضعف مراراً في استخدام 

حلقة ، بصورة مشتركة، برعاية ضمان الجودةلهذه النتائج  قامت شعبة السياسات والمشورة التقنية وأمانة 

يل االقتصادي والمالي وجودته والممارسة التحلعمل الستعراض أفضل المارسات الدولية في استخدام 

 استشاريون يعملون الصندوقويشمل وشارك في الحلقة موظفو . الصندوقالمتبعة في تصميم مشروعات 

واألوساط لديه وزمالء من البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومنظمة األغذية والزراعة 

 .األكاديمية

 أوجه الضعف في نظام القياس في في الماضي نوقشت في التقارير السنوية .إطار قياس النتائجتقديرات  •

نظام  بتنقيح 2011 في عام ضمان الجودةوللبدء بمعالجة هذه الشواغل، قامت أمانة  8.إطار قياس النتائج

 األخرى وذلك كجزء من الصندوق بالتعاون مع دوائر إطار قياس النتائجفي تقدير الجودة عند اإلدراج 

وشملت التغييرات . الصندوقعراض مؤسسي أعم لإلطار ألغراض مشاورات التجديد التاسع لموارد است

بدالً من (استبعاد وتبسيط عدد من المؤشرات؛ ووضع تقديرات عامة للجودة عند اإلدراج : الهامة ما يلي
                                                      

  .2012ارة العمليات  ومن المقرر إنشاؤه خالل عام  وافقت على  المقترح لجنة تسيير تكنولوجيا المعلومات في الصندوق وأقرته لجنة إد 6
 في المائة من المشروعات المستعرضة في مرحلة ضمان الجودة فينا يتعلق بضعف التحليالت 25، قدمت توصيات لنحو 2008 منذ عام  7

  .االقتصادية والمالية
 إلى المشاآل األخرى باإلضافةمال تحقيق األهداف اإلنمائية،  تضمنت أوجه الضعف عدم االتساق بين مؤشر الجودة العامة عند اإلدراج واحت 8

  .المتعلقة بالمنهجية المستخدمة في تجميع هذه التقديرات وحسابها وتفسيرها
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تقديرات لاضماناً لالتساق في ستعراض النظراء التقديرات ال إخضاع جميع؛ واشتراط )مؤشر محسوب

 والحد من تأثير المراجعين؛ وتوحيد التعليمات ومعايير تحديد الدرجات الموجهة المشروعاتجميع بين 

درجة ما ستحققه هذه التغييرات من تعديل وتقييم رصد في التقارير السنوية المقبلة وسيستمر . للمراجعين

 الصندوق صالحة لجودة مشروعات  كمؤشراتإطار قياس النتائج تقديرات فائدةأو تحسين له معنى في 

 .عند اإلدراج

 وأمانة ضمان الجودةنظمت حلقة عمل مشتركة بين أمانة . حلقة عمل عن فعالية استعراضات الجودة •

 استعراضات الجودة  إليهات ودائرة إدارة البرامج، ونظرت إلى مشاكل التصميم التي نبهتعزيز الجودة

وسيجري استعراض هذه . ة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقعالمسبقة عند مقارنتها بالخبرة الفعلي

سواء من استعراضات (الصالت بمزيد من التفصيل خالل السنوات القادمة، مع توفر مزيد من البيانات 

كما يتناول القسم الخامس من هذا التقرير الدروس التي يمكن . )المشروعات أو من تنفيذ ضمان الجودة

 .ل تحليل بيانات الجودة في مختلف أجزاء دورة حياة المشروعاتتعلمها حالياً من خال

 المشروعات بان تبلغ جميع ضمان الجودة، تقضي أمانة 2009نذ عام مو .متابعة التوصيات السابقة •

فترة  في تصميم المشروع وذلك بعد عام من ضمان الجودةالمستعرضة حول كيفية إدخال توصيات 

 تقريراً بمعلومات مستكملة عن الوضع وذلك من 35 حتى اآلن ن الجودةضماوقد تلقت أمانة  9.التنفيذ

. 2012 مشروع آخر تقاريرها خالل عام 20أن يقدم أكثر من مشروعات يجري تنفيذها حالياً؛ وينتظر 

 ضمان الجودةالواردة حتى اآلن لتحديد مدى مراعاة توصيات وقد جرى استعراض التقارير المرحلية 

 اآلن بمتابعة تتعلق بـ ضمان الجودةوتقوم أمانة ). ة، المسائل المتعلقة باألثر وغير ذلكالتدابير المتخذ(

وكذلك بغية معرفة المزيد حول القيود  تقريراً بهدف جمع مزيد من المعلومات حول المسائل المتبقية 31

الترتيبات الزمنية ن وفي تقدير أولي، وجدت األمانة أ. المتعلقة بالتصميم والتي تؤثر على تنفيذ المشروع

على الفور بعد دخول   بسبب عدم البدء في الصرفالمشروعات في كثير من تأخرتالخاصة بالتنفيذ 

 .المشروع حيز النفاذ

  فعالية عملية تعزيز الجودة

أظهر استعراض هذا العام أن عملية تعزيز الجودة استمرت في نجاحها في تحديد مجاالت الضعف في تصميم  -30

والحظ مراجعو ضمان الجودة إمكانية إدخال تحسينات على  .وفي التوصية بحلول واقعية لتحسينهاالمشروعات 

  :المجاالت التالية في عملية تعزيز الجودة

 في مالحظة أن التوصيات التي قدمها فريق ضمان الجودةاستمر مراجعو . تعزيز متابعة تنفيذ التوصيات  )أ (

 ضمان الجودة إلى اتية في التصميم النهائي قبل تقديم المشروع ال يتم إدخالها بصورة وافتعزيز الجودة

فيما يتعلق ومع أن هناك آليات داخلية مختلفة موجودة لتوجيه مديري البرامج القطرية . الستعراضها

 مطالبة موظفي  الوصول إلى حدوبدالً من. بتعديل المشروعات حسب اللزوم، فإنه يتعين القيام بالمزيد

تنفيذ توصياتهم، فإن الحل األكثر فعالية يتمثل في مواصلة تحميل مدراء الشعب د ترص بتعزيز الجودة

 األخرى لتصحيح هذه بوتشمل األسالي.  المالئمةتعزيز الجودةالمسؤولية عن ضمان األخذ بتوصيات 

                                                      
  .، آانت فترة التنفيذ تعتبر قد بدأت بعد عملية الصرف اآلولى الخاصة بالمشروع وليس عند دخوله حيز النفاذ2011 اعتبارًا من عام  9
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نيين ن التقموظفيوإرسال نسخ إلى ال تعزيز الجودةبتوصيات المشروع تقدير درجة أخذ : المشكلة ما يلي

 .عن جميع مذكرات االمتثال

هبط متوسط ، 2011في عام . ضمان الجودة وتعزيز الجودةالتأكد من وجود وقت كاف بين استعراضي   )ب (

)  يوما83ً( التالي له إلى أدنى حد ضمان الجودة واستعراض تعزيز الجودةعدد أيام العمل بين استعراض 

في  22 هبط المتوسط بنسبة 2011 و2009ة بين وفي الفتر. 2008 عام ضمان الجودةمنذ بدء برنامج 

وقد ترتب على هذا . من الوقت المحدد لتصميم المشروعات)  يوم عمل23( مما حذف شهراً كامالً المائة

عدم كفاية إدخال ( عدد من التبعات ضمان الجودة إلى المشروعاتاالندفاع العام نحو التعجيل بتقديم 

الالزم لمعالجة المشاكل الكامنة؛ لنهائي؛ حذف العمل الميداني اإلضافي  في التصميم اتعزيز الجودةنتائج 

وال تتحكم أمانة . )عدم االهتمام بصورة وافية بالمسائل المتعلقة بالجدوى االقتصادية والمالية للمشروع

يمكن لنتائج االستعراضات أن تؤثر  ؛ ومع ذلكضمان الجودة لالمشروعات بوقت تقديم تعزيز الجودة

في تقديم تقديرات عامة لتعزيز  2011 في تعزيز الجودةالتوقعات في هذا الصدد؛ وقد بدأت أمانة على 

، أو ضمان الجودة إلى استعراض لالنتقال المشروعات، مع تحديد درجة جاهزية هذه المشروعات جودة

. ز الجودةتعزيالحاجة إلى عمل ميداني إضافي، أو في بعض الحاالت، الحاجة إلى استعراضات جديدة ل

 رسالة تتعلق ضمان الجودةويرسل هذا التطور االيجابي إلى مديري البرامج القطرية وإلى مراجعي 

 أن ضمان الجودةعامة للتصميم، وهو ما على مراجعي  من حيث الجاهزية التعزيز الجودةبتوقعات 

 .ينظروا فيه عند السير قدماً

 ضمان الجودة مراجعو ه، واج2011الل عام في بعض األحيان خ .تعزيز الجودةهدف استعراضات   )ج (

. تعزيز الجودة وتقنية لم تكن قد تلقت، ألسباب مختلفة، اهتماماً كافياً في مرحلة إستراتيجيةمشاكل 

  إطار قياس النتائج في فئتي المشروعات وبسبب استمرار انخفاض األداء في التجربةوانطالقاً من هذه 

 من تقدير تعزيز الجودةلتركيز الذي تنصب عليه استعراضات ا جديد في بتحول، يلزم األخذ 4 و3

وفاء المشروع المعني باألهداف اإلنمائية  حكم حول مدى احتمال إصدار إلى الصندوقاالمتثال لسياسات 

 .واتساق اإلطار المنطقي واالستدامة والقيود المحتملة المتعلقة بالتنفيذ

 في استخدام نظامين ضمان الجودة وتعزيز الجودةعراضات  حتى اليوم، تستمر است.التقديرات المشتركة  )د (

عوامل " يستخدم تعزيز الجودةفنظام . المشروعات المعطاة لجودة تصميمات  الدرجاتمنفصلين لتقدير

ومع أن النظامين . إطار قياس النتائج يستخدم ضمان الجودة استعراض أنفي حين " الرئيسيةالنجاح 

 وال يتيحان إال مجاالً ضئيالً للمقارنة بين ما، فهما مختلفان أساساًيشتركان في عناصر محددة بينه

مديري  مع باالشتراك (ضمان الجودة وتعزيز الجودةوقد يكون من المالئم أن تقوم أمانتا . المشروعات

مشتركين أو اثنين مشترك  بالنظر في وضع مؤشر واحد )بيانات تقارير اإلشراف على المشروعات

مما يمكن أن يستخدم في كل  – من قبيل احتمال تحقيق أهداف المشروع – المشروعات للنضج العام في

وفي حين ). ، والتنفيذ التنفيذيالمجلسالتصميم، والعرض على (ورة حياة المشروع حلة من مراحل دمر

 من تطوير وتفسير مؤشر واحد مشترك أو اثنين مشتركين الجوانب التقنية ه يتعين النظر بعناية إلىأن

، فإن هذا النهج ال ) ال تكون مكتملة أصالًتعزيز الجودةوذلك ألن التصميمات في مرحلة  (لتقدير الجودة

يضيف إال القليل من العمل اإلضافي إلى الممارسات الجارية ولكن يمكنه أن ينتج مع رؤية إضافية 

 .الصندوقأوضح حول فعالية تصميم مشروعات 
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 ضمان الجودة وتعزيز الجودة، تعاون فريقا 2011خالل عام . الجودةضمان  وتعزيز الجودةالتفاعل بين   )ه (

بصورة وثيقة حول عدد من المبادرات الهامة من قبيل المقترح الخاص بقاعدة المعارف وحلقتي العمل 

الشراكة هذه وخصوصاً عندما يطلب مراجعو وال بد من الحفاظ على روح . اللتين جرى تنظيمهما

 بخصوص مدى امتثال جوانب معينة من المشروع لسياسة تعزيز الجودةري  رأي مستشاضمان الجودة

ضمان كانوا مستعدين عموماً للمشاركة في مناقشات  تعزيز الجودةوفي حين أن مستشاري . الصندوق

موضع السؤال في بعض األحيان نظراً لالنفصال بين ، فإن صحة هذه الطلبات كانت 2011 في الجودة

. تعزيز الجودة وعمليات دائرة إدارة البرامج التي ينتمي إليها مستشارو دةضمان الجواستعراضات 

مستشارو همة يقدمها ا هو دعم البلدان المقترضة فإن أي مسضمان الجودةالهدف من عملية ونظراً ألن 

وينبغي   (المشروعات في هذه المرحلة يحظى بالقبول طالما أنه يعزز إمكانات نجاح نتائج تعزيز الجودة

 . )تعزيز الجودةتنفيذ توصيات كفاية ن يشمل ذلك أيضاً التماس التوجيه حول مدى أ

  جوانب التصميم التي يمكن إدخال التحسينات عليها– رابعاً

 آخذة الصندوقفي فكرة أن الجودة العامة لعمليات  2011المراجعون عموماً في اشترك ، 2010على غرار عام  -31

 في التوسع في الصندوقه، مع استمرار بأن والسنوات السابقة 2011عام ومع ذلك، توحي خبرة . في التحسن

. اهتماماً قوياً ومتواصالً  ستتطلبالمشروعات هناك عدة مجاالت عريضة من تصميم حجم عملياته ونطاقها، 

، المشروعاتصياغة واضحة لألهداف والفوائد االقتصادية المرتبطة بأنشطة : وتشمل هذه المجاالت ما يلي

 ورصدها بصورة سليمة، وترتيبات التمويل الريفي، وإقامة المشروعاتدرة المؤسسات الشريكة على تنفيذ وق

 . وقدرات التنفيذالمشروعاتالتوازن األمثل بين أنشطة 

 خالل عام ضمان الجودة التي سجلت معظم التوصيات شيوعاً بين مراجعي المشروعاتنسبة  4ويبين الجدول  -32

ومن الجدير بالمالحظة أن البيانات أدناه تبرز تواتر التوصيات ولكنها ال تعطي أية . قة والسنوات الساب2011

 .ونتيجة لذلك، يتعين توخي الحذر في تفسير هذه البيانات. للمدى النسبي ألوجه الضعف في كل مجالإشارة 

  

  4الجدول 

 10)النسبة المئوية من المشروعات (األهمالتوصيات العشر 

 2011-2008 2010 2011 الموضوع

  في المائة51  في المائة44  في المائة45 ترتيبات التنفيذ

  في المائة25  في المائة28  في المائة43 التحليل االقتصادي

  في المائة42  في المائة31  في المائة38 الرصد والتقييم

  في المائة24  في المائة31  في المائة35 اإلطار المنطقي

  في المائة42  في المائة61  في المائة33  الفسادأطر التسيير ومكافحة

  في المائة18  في المائة25  في المائة30 التمويل الريفي

                                                      
 األهم وليس آنسبة من 15التقارير السنوية السابقة، وردت هذه البيانات آنسبة مئوية من المالحظات المسجلة في مجموعة التوصيات الـ  في  10

  .المشروعات المستعرضة
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  في المائة13  في المائة14  في المائة25 االستدامة

  في المائة17  في المائة17  في المائة23 التمويل

  في المائة22  في المائة19  في المائة20 التعقيد

  في المائة14  في المائة25  في المائة20 تاإلعانا

 .2011مجموعتين من تقديرات إطار قياس النتائج  لواحد من المشروعات خضع الستعراضين خالل عام يشمل الجدول : ملحوظة

 2010فقد ظهرت في تقرير عام . ويتصف عدد كبير من المسائل المطروحة أعاله بأنها مستمرة بطبيعتها -33

 .ويمكن تفسير استمرار حضورها بعدة عوامل. 2008التنبيه لبعض منها باستمرار منذ عام السنوي وقد جرى 

 وأنواع األنشطة التي يدعمها واألقاليم الصندوق بعض هذه المسائل ذات طابع نظمي، فهي تتصل بوالية أوالً، -34

تنفيذ واستخدام اإلعانات من قبيل درجة التعقيد في ترتيبات ال( والتوصيات في هذه المجاالت .التي يعمل فيها

ـُّها بسرعةالصندوقمتاصلة في كثير من عمليات ) وبناء القدرات على أنه يتعين تعزيز مجاالت .  وال يمكن حل

األطر المنطقية والتحليل (التصميم هذه من خالل زيادة التوعية فضالً عن تحسين استخدام أدوات التصميم 

 ). ونظم الرصد والتقييم وتحديد المخاطر وتدابير التخفيف منهااالقتصادي وأطر التسيير ومكافحة الفساد

وعالوة على ذلك، يلزم في بعض األحيان أكثر من سنة كاملة لتسجيل التحسينات المتحققة استجابة للمسائل  -35

 الصندوق أطلقت دائرة إدارة البرامج في 2011من ذلك مثالً أنه خالل عام . المثارة خالل السنتين الماضيتين

 .المشروعاتتصميم  تصميم المشروعات واإلطار المنطقي بهدف تدعيم عدد من جوانبتقريروالب جديدة لق

 كانت قد صممت قبل تعميم 2011 عام ضمان الجودة التي استعرضت في سياق المشروعاتعلى أن كثيراً من 

 .القوالب الجديدة وبالتالي فإنها لم تستفد منها

 م المشروعات في تصميالفنيةانب  الجو–ألف 

.  التالية التي تتعلق بتصميم المشروعاتالمحددةتحديد التوصيات  2011في العديد من المشروعات في عام تم  -36

وتشير النجمة المضافة إلى بعض عناوين الموضوعات إلى أن هذا الجانب ظهر أيضاً في التقرير السنوي لعام 

إلى التدابير المحتملة لمعالجة  جيه مزيد من االهتمام على توالصندوق إدارة ضمان الجودة وتحث أمانة .2010

  .هذه المسائل والتوصل إلى حل لها

 بقوة على الصندوق، يعتمد على خالف كثير من مؤسسات اإلقراض األخرى المتعددة األطراف. ترتيبات التنفيذ -37

وفي حين أن . شروعاتهفي تنفيذ م) سواء من المنظمات غير الحكومية أو من القطاع الخاص(مقدمي الخدمات 

هذا التوجه أدى عموماً إلى تنفيذ سليم للمشروعات، فإن هناك حاجة إلى القيام بالمزيد خالل مرحلة التصميم 

قوة وحدات تنسيق المشروع المحلية، فضالً عن اعتبارات أخرى يمكن أن تؤثر لتقدير قدرة هذه المؤسسات و

كما يتعين االهتمام أيضاً باستدامة هذه الترتيبات بعد ). ات التمويلاألفق الزمني للمشروع وترتيب(على الفعالية 

 تعزيز الجودةوهذه المسائل تستحق عناية وتمحيصاً أقوى في سياق استعراضات . الصندوقانتهاء مشروع 

 .ضمان الجودةو
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ن ضما المستعرضة في سياق المشروعاتاعتبر أن نحو نصف ، 2011في *. التحليل االقتصادي والمالي -38

ويعكس االهتمام الكبير الذي وجهه .  بحاجة إلى مزيد من العمل في مجال التحليل االقتصادي والماليالجودة

 زيادة في وعيهم لهذا الموضوع، وليس انخفاضاً في جودة 2011 لهذا المجال في عام ضمان الجودةمراجعو 

حليل االقتصادي والمالي في شعبة السياسات وبالفعل، وبعد تعيين مستشار متفرغ ألمور الت 11.التحليالت المقدمة

معدل تحليل  تحسناً ملحوظاً في بعض جوانب ضمان الجودةوالمشورة التقنية في الصندوق، الحظ مراجعو 

ومع ذلك، فقد الحظ المراجعون أن كثيراً من المشروعات تقلل من . 2011 خالل عام العائد االقتصادي

تحديد مؤشرات  في وأ المشروعاتات نال تستخدمه في اختيار مكو وأ لياستخدامها للتحليل االقتصادي والما

تقييم من يستفيد في االقتصاد المحلي من تحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف منها أو  وأاإلطار المنطقي المالئمة 

حليل  عملية إلعادة النظر في دور التالصندوق واستجابة ألوجه الضعف هذه، بدأ موظفو .أنشطة المشروع

 تعزيز الجودة هذا االستعراض بحلقة عمل مشتركة بين وسيبدأ. االقتصادي واستخدامه أثناء تصميم المشروعات

، وستظهر توصيات 2011تشرين األول / تعنى بالتحليل االقتصادي والمالي، وذلك في أكتوبرضمان الجودةو

 .2012ل عام خال) من قبيل التدريب وخطوط توجيهية جديدة(ونتائج هذه العملية 

الناتجة عن أنشطة المشروعات المتواصلة مفيدة التي يمكن التعويل عليها وتعتبر البيانات . الرصد والتقييم -39

 المشروعات وإلدخال التعديالت ذات الصلة أثناء التنفيذ ولوضع تصميمات لتقرير كفاءة العمليات الجارية

ناسب بين الرغبة في الحصول على معلومات تفصيلية  م إلى إقامة توازنالصندوقوتحتاج مشروعات . الجديدة

مزيداً من ويتطلب ذلك . عن نواتج المشروع ونتائجه وأثره وقدرة المؤسسات المحلية على جمع البيانات الالزمة

 .مراعاة عدد المؤشرات المالئم وأهميتها كأداة إدارية

، لوحظ 2011نقحة لألطر المنطقية في عام في أعقاب االنتهاء من الخطوط التوجيهية الم .*اإلطار المنطقي -40

 في العثور على ضمان الجودةومع ذلك، استمر مراجعو . للمشروعاتتحسن كبير في جودة األطر المنطقية 

وقد ذكر المراجعون مراراً أن . النواقص، وكثير منه يركز على عدد مؤشرات النتائج وأهميتها واستخدامها

وهي مؤشرات يصعب جمع بياناتها ورصدها لنتائج أكثر مما يلزم  تتضمن مؤشرات لالصندوقمشروعات 

وأخيراً نوقشت أيضاً . وفي حاالت أخرى، اعتبرت المؤشرات غير واقعية بل ومفرطة في طموحها. وتحليلها

،  العملية المتبعة في تنقيح مؤشرات اإلطار المنطقي خالل تنفيذ المشروعضمان الجودةفي عدد من جلسات 

وبين النهج  الصندوقنظام إدارة النتائج واألثر في وعموماً، يعتبر التوازن بين متطلبات . التنقيحونطاق هذا 

 .2012ام  يتطلب مزيداً من الدراسة في ع، مجاالًالصندوقاألمثل لرصد وتقييم فعالية تدخالت 

ة في توصيات  كصفات متكرر التسيير ومكافحة الفسادأطريستمر ظهور  .*مكافحة الفسادوالتسيير  أطر -41

على الرغم من مهمة الصندوق التي تتمثل في خدمة بعض أفقر المجتمعات في و. ضمان الجودةاستعراض 

 يمكن لها أن تقوم بالمزيد من إشراك المستفيدين في عملية اتخاذ هالعالم، إال أن تصميمات العديد من مشروعات

أي المشاركة والشفافية (نب الطلب من التسيير  وتوفر األطر التي تركز على جا.القرارات بشأن المشروعات

وصوال مباشرا إلى عمليات اتخاذ القرارات في المشروعات وصوتا للمستفيدين ) والرصد من قبل طرف آخر

                                                      
ار قياس النتائج ويعني ذلك أن التوصيات وتقديرات إط.  يعتبر استعراض ضمان الجودة عملية ذاتية تندفع وفقًا لخبرة المراجعين وأحكامهم 11

 هذه المسألة على استعراض ضمان الجودة في الصندوق، تأثيرويناقش القسم الخامس من هذا التقرير باقتضاب درجة .  باالتجاهاتتتأثريمكن أن 
  . هذه التوصيات في المستقبل" تراآم"باإلضافة إلى خيارات الحد من



  EB 2011/104/R.51  

 

15 

من خالل جملة متنوعة من ) وحدات التنفيذ أو غيرها من الترتيباتأو  لجان توجيه المشروعات(موعا فيها مس

أن  ضمان الجودة وتقترح أمانة .المالحظة أو مخططات اإلخطار العام وأالتعويض و التظلمقنوات اآلليات مثل 

تقرير تصميم التسيير ومكافحة الفساد في قالب   مع دائرة إدارة البرامج على إدراج أطر2012تعمل في عام 

 .المشروعاتلضمان إدخال هذه العناصر باستمرار في تصميم  المشروعات

 عدة جوانب من التمويل الريفي تستمر أوجه الضعف ضمان الجودةالحظ مراجعو *. يترتيبات التمويل الريف -42

 إيجاد والمسألة األكثر تكراراً هي الخيار بين تعميق مشاركة مقدمي االئتمان التجاري الموجودين في مقابل. فيها

يقع الخيار  وغالباً ما. ماناالئتوكاالت جديدة تدعمها الحكومات للتغلب على المشكلة الملموسة المتمثلة في نقص 

إضافية تمكنها من التوسع إلى وتزويدها بحوافز  كيان جديد بدالً من العمل مع الكيانات الموجودة ثعلى استحدا

بتقديم إعانات  تتعلق مسائل يثير ضمان الجودةوعلى خالف السنوات السابقة عندما كان . المناطق الريفية

 المسائل األخرى وتشمل.  الخاصة باالئتمانالصندوقالمسألة بتحديث سياسة ، فقد عولجت هذه لمقدمي االئتمان

في تقدير مكونات التمويل الريفي عدم التناسب في مواعيد انتهاء القروض والمخاطر التي تشعر بها المواجهة 

أكبر من وتشير هذه المسائل إلى الحاجة إلى ممارسة قدر . المصارف التجارية عند إقراض المؤسسات الريفية

 . لضمان االمتثال لخطوط الصندوق التوجيهية الداخليةتعزيز الجودة وما بعد تعزيز الجودةالحرص في مرحلتي 

 الصندوقتتمثل إحدى المسائل المستمرة في التحدي الناشئ عن الزيادة في تمويل *. درجة تعقيد المشروع -43

يؤدي بالنتيجة إلى مشروعات أكبر  ويتزايد واالندفاع نحو بلوغ مستويات أعلى من التمويل المشترك مما 

العمل في مناطق نائية يقدم فيها الدعم  في مواصلة االبتكار و، من جهة أخرى،الرغبةعن حجمها من جهة، و

 إلى تعقيد مفرط في وأدى في عدة مشروعات هذا العام،قد لوحظ هذا التحدي و. للمجتمعات المحلية الفقيرة

وأشارت .  يمكن أن يتجاوز قدرة الوكاالت المنفذة عدد المكونات وحجمها حيث أصبحالمشروعاتتصميم 

تعمل في مجال اإلقراض أن اإلفراط في التعقيد يسهم إلى حد بعيد في فشل دراسات الحقة أجرتها عدة مؤسسات 

 . ضمان الجودة وتعزيز الجودةمن جانب لب هذا الجانب يقظة مستمرة طويت. المشروعات

في كثير من األحيان تحويالت نقدية لألفراد والمؤسسات  الصندوقتقدم مشروعات  *.مباشر الإعانات الدعم -44

 .)إعانات مباشرة تقترن بمستوى ما من مساهمات المستفيدين أنفسهم(أو منحاً مقابلة /و) أي إعانات مباشرة(

د المالية والتي يواجهها وأساساً، يستند التبرير المنطقي الستخدام هذه اإلعانات في إلى القيود على الموار

الدخول في ممارسات زراعية تجارية أو  وتحد من قدرتهم على الهامشيينأصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء 

وانعدام التوسع فيها، في حين أن مبرر دعم المؤسسات يستند إلى االعتقاد بأن المخاطر الحقيقية أو المفترضة 

ري يمنعان الشركات الخاصة من توسيع اإلنتاج أو بدء العمليات في القدرة على الوصول إلى االئتمان التجا

المباشرة  أن اإلعانات ضمان الجودة وبغض النظر عن صالحية هذه االفتراضات، فقد الحظ .المناطق النائية

على أي أن آثار الحيز المالي واآلثار المحتملة (الستدامتها والتحويالت كثيراً ما تقدم دون إجراء تقييم واف 

واستجابة لهذه الشواغل، طلب . ودون إجراء تقدير تفصيلي للحاجة إلى هذه اإلعانات) القطاع المالي المحلي

النائب المزامل لرئيس الصندوق للعمليات إلى شعبة السياسات والمشورة التقنية أن تضع خطوطاً توجيهية 

 في الصندوقعانات لتستند إليها تدخالت لسياسة الصندوق فيما يتعلق بأفضل الممارسات في التعامل مع اإل

 .المستقبل
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 عند النظر في استدامة المشروعات، عبر مراجعو الصندوق عن اعتقادهم باحتمال استمرارية .*االستدامة -45

غرار ه السنة، وعلى  وفي هذ.)التمويل والتنفيذ واإلشراف(أنشطة المشروعات بعد استكمال دور الصندوق فيها 

التحويل ( أثار المراجعون مخاوف بشأن جدوى بعض المكونات المحددة في المشروعات  السنوات السابقة،

؛ واالبتعاد عن  األساسية العامةالهياكلصيانة الطرقات وغيرها من المباشر للمدخالت والتكنولوجيا؛ وتكلفة 

تتطلب اهتماما والتي ) وتفضيل العناصر التي تديرها المشروعات على تلك المشاركة مشاركة القطاع الخاص

وفي معظم .  والمجتمعات المحلية كي تخلف أثرا مستداما ودائما المحلية الحكومات جانب من)وتمويالبل ( دائماً

القيمة التي ستجلبها األنشطة المقترحة للمجتمعات في  على اإلطالق ضمان الجودة مراجعو يشككالحاالت لم 

كزت على كيفية ضمان تصميم المشروعات الستمرار الفوائد المستهدفة على المدى القصير، ولكن مخاوفهم تر

 .والطويلعلى المدى المتوسط 

 ستراتيجيةاال القضايا –باء 

التي و عددا من القضايا األوسع واألكثر توجها نحو السياسات 2011تضمنت المشروعات المستعرضة عام  -46

   .تستحق اهتماما أكبر من اإلدارة

تنمية  تقديم التمويل لدعم الصندوقنوات األخيرة، واصل عدد من مشروعات خالل الس. الهياكل األساسية -47

؛  إشكاالتوال تثير هذه التنمية بحد ذاتها أية). من قبيل الطرق الفرعية (الهياكل األساسية المتصلة بالزراعة

ألن تحديداً  في الزراعة ال يمكن استدامتها في بعض األحيان الصندوقوالواقع أن تدخالت مشروعات 

أو المعلومات الالزمة  وأالمستفيدين موجودون في مناطق نائية وبالتالي يحرمون من الوصول إلى األسواق 

، فإن من المالئم أن يقوم ساسيةومع ذلك، ومع تزايد أهمية دور االستثمار في الهياكل األ. الخدمات األساسية

تمويله من تمويل ألشغال العامة والهياكل والنظر في مدى ما ينبغي أن يتضمنه  بتحديد الحدود الصندوق

وعلى صعيد المشروعات، ينبغي أن يعرض المبرر المنطقي لتقديم الدعم الخاص بالهياكل األساسية . األساسية

بصورة واضحة في تقرير تصميم كل مشروع؛ وعلى الصعيد المؤسسي، ينبغي التعبير عن الدعم الخاص 

وفي سياق السير قدماً، ينبغي وضع وثيقة تتضمن .  في المستقبلاإلستراتيجيةبالهياكل األساسية في وثائق األطر 

كل األساسية، وذلك من خالل استعراض مسودة مذكرات التعلم الخاصة أفضل الممارسات الخاصة بتنمية الهيا

 .بالهياكل األساسية الريفية وتوحيدها واستكمالها

وق التوجيهية للعمليات، يتعين إدراج مجموعة من مؤشرات نظام وفقاً لخطوط الصند. نظام إدارة النتائج واألثر -48

 بهدف قياس نتائج  في اإلطار المنطقي)مثالً، الحد من سوء التغذية بين األطفال (إدارة النتائج واألثر

ففي . المشروعاتالتشكيك في مدى رد هذه المؤشرات إلى أنشطة  ضمان الجودة ويواصل مراجعو .المشروعات

يالحظ الحد من سوء التغذية بين األطفال بصورة موازية مع ارتفاع دخل األسرة الممكن مثالً أن حين أن من 

األمرين يتطلب تحليل جميع العوامل المساعدة، وهو تحليل معقد يندر  العالقة السببية بين  تثبيتمع الوقت، فإن

أنشطة بين بدء في الفترة ي المؤشرات  يقيس التغيرات فنظام إدارة النتائج واألثرإضافة لذلك، فإن . إجراؤه

وتوصي . إنجاز األنشطةا، فيال حين أن فوائد المشروع كثيراً ما ال تبدأ في التحقق إال بعد المشروع ونهايته

في مدى ما يمكن أن يقدمه هذا النظام من معلومات يمكن أن تعزى بصورة  بإعادة النظر ضمان الجودةأمانة 

 . حتى على مستوى األهداف الواردة في اإلطار المنطقيدوقالصنالستثمارات لها معنى 
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ما يمكن، وما ينبغي،  أسئلة حول درجة ضمان الجودة، أثار مراجعو 2011 خالل عام .األنشطة غير الزراعية -49

وفي حين أن . )من غير الهياكل األساسية( أن تقدمه من دعم لألنشطة غير الزراعية الصندوقلمشروعات 

 المشروعات، فإن  على أنشطة سالسل القيمة الزراعية واألنشطة المحيطة بهاالصندوق والية التركيز يبقى في

من قبيل توليد العمالة (يمكن أن تسعى إلى تكميل ذلك بمكونات تركز على أنشطة ال صلة لها بالزراعة 

توليد مزيد من الدخل  هذه المكونات مصممة لأنومع . ) وتوليد الدخلوالترويج لتصدير المنتجات غير الزراعية

واستجابة لهذه االستنتاجات، تعهدت إدارة . وفرص العمل لفقراء الريف، فإن األمر يستحق مزيداً من المناقشة

الدخول في المستقبل في أنشطة غير زراعية، وذلك في ملحق للصيغ المستخدمة في  حدود بتعريف الصندوق

 .2015-2013اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

اعترافاً بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات التي تحاول أن توسع إنتاجها باستخدام . صناديق حصص الملكية -50

 تجارب تتعلق بمرفق لتمويل التمويل بالدين، أجرت عدة مشروعات تابعة للصندوق في السنوات األخيرة

 إلىتملك الدولة حصصه وق ، وفيه يتم تقديم أموال القرض عن طريق الحكومة من خالل صندحصص الملكية

وفي حين أن نموذج هذا النوع من التمويل له دوره الواضح في . المؤسسات الريفية المحلية على أساس أسهم

لم يقترح حتى اليوم إال أربعة مخططات ( في هذا المجال محدودة جداً الصندوقالتنمية االقتصادية، فإن تجربة 

 على نطاق أوسع كأداة صالحة لهيكلة تدخالت د نموذج حصص الملكيةوقبل التوسع في اعتما. )من هذا النوع

، ينبغي التوصل داخلياً إلى توافق في اآلراء حول مالءمة مخططات التمويل هذه وحدودها وأفضل الصندوق

 دائرة إدارة البرامج على تنظيم حلقة عمل خالل عام ضمان الجودةوعلى ضوء ذلك، شجعت أمانة . ممارساتها

شارك فيها خبراء خارجيون للنظر في المسائل المتصلة بتمويل حصص الملكية، بما يشمل الجوانب  ي2012

الصندوق وتقدير عروض االستثمار؛ ووضع الحدود على ضمان توفر الخبرة المهنية في إدارة : التالية تحديداً

 السريع لموجودات الصندوق من نسبة حصة الملكية التي يملكها الصندوق؛ واستنباط التدابير للتمكين من البيع

 .حصص الملكية

. العمليات" توسيع نطاق" بأنها آخذة في الصندوق، وصف عدد من مشروعات 2011في عام  .توسيع النطاق -51

، وفي تحديد "توسيع النطاق" من عنصر المشروعاتما تتضمنه ونظراً للصعوبات المتأصلة في تعريف نطاق 

 بأنه آخذة في المشروعات أن تعمل على توحيد معايير وصف الصندوقات هذا النطاق كمياً، فإن على مشروع

األدلة على : ، وذلك في تقرير التصميم، مع مراعاة عدد من المسائل، من قبيل ما يليالعمليات" توسيع نطاق"

على كون فعاليتها كون المكونات التي سيجري توسيع نطاقها قد خضعت لالختبار في مشروعات سابقة و

؛ وتحديد األثر المتوقع تحقيقه من عملية توسيع )من خالل الرصد وتقدير األثر(تها قد تعرضت للتقييم وكفاء

 ووصف المجاالت ذات ؛)"سين الحالي إلى المستوى صادالمشروع سينقل العملية من المستوى "مثالً، (النطاق 

سة سين من خالل التدابير التالية المشروع سيطور المؤس"مثالً، (الصلة التي تشملها عملية توسيع النطاق 

 ).بتمكينها من تحمل المسؤوليات األكبر الالزمة للمستوى الموسع

ترافقت الزيادة التي طرأت مؤخراً رسملة  .*المتعددة األطرافالتمويل المشترك مع المؤسسات المالية  -52

 مع المؤسسات المالية مشتركالتمويل المشروعات  بتجدد التركيز على مضاعفة أثر الموارد من خالل الصندوق

 من المانحين سيتولى مسؤولية الرقابة :األسئلة، وأدى هذا بدوره إلى إثارة عدد من  المتعددة األطرافخرىاأل

هل يعتبر المشروع واحداً على أنشطة المشروع ومسؤولية إدارة عملية اإلشراف؟ وفي حال وجود تمويل مواز، 

ـُست ن للمشروعات، أو هل خدم في تنفيذ المشروع وتوجيهه وقياسه؟ هل يمكأم اثنين؟ وثاق من هي التي ست
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توجد بصورة مستقلة إذا لم يتم تفعيل التمويل المشترك؟ وفي حين أن هذه المسائل كثيراً ما تعالج  ينبغي لها، أن

الحه  أن يضع رؤية مؤسسية لدوره ومصللصندوقعلى أساس كل حالة لوحدها، فإن من األفضل بكثير بالنسبة 

 مذكرة توجيهات الصندوق أن يضع ضمان الجودةوتقترح أمانة .واحتياجاته ومسؤولياته كمشارك في التمويل

 لتوضيح دوره في حاالت ما بعد 2011تستكشف هذه المسألة بتفصيل أكبر، على غرار الجهد الذي بذله في عام 

 .الكوارث

 2011 ودائرة إدارة البرامج في عام ضمان الجودةتمخضت المناقشات التي جرت بين أمانة  .التمويل المسبق -53

الفجوة الزمنية الطويلة بين توقيع العقد والبدء بالتنفيذ كثيراً ما تمثل الحاجة إلى عن توافق في اآلراء على أن 

وهناك اتفاق عام على أن وجوب فعل المزيد لمساعدة . على تصميم أنشطة المشروعمزيد من العمل 

وعلى وجه . من الدراسةوهناك عدة أفكار تستحق مزيداً . عملياتها في أسرع وقت ممكن على بدء المشروعات

: 2012 األفكار التالية بمزيد من التفصيل خالل عام الصندوق أن يستكشف ضمان الجودةالتحديد، تقترح أمانة 

 – عند اإلمكان –ة  الشركاء في التمويل المشترك، واستخدام المنح القطريتعزيز قدرات التمويل المسبق لدى

نهج الصناديق االستئمانية إزاء التمويل المسبق،  النظر في وإعادةلدعم البدء المبكر في أنشطة المشروع، 

الذي تستخدمه المنظمات المالية الدولية لفهم الفوائد التي يقدمها وحدوده وإمكانية ودراسة نموذج التمويل المسبق 

 .الصندوقتطبيقه على قروض 

  الخالصة–جيم 

إجراءات التصحيح  إلى جانب أعالهيلخص الجدول التالي مجاالت الضعف في التصميم التي سلط عليها الضوء  -54

 . أو غيرهاضمان الجودةالتي تقترحها أمانة 

 

  2011 خالل عام ضمان الجودة على نحو ما حددته استعراضات المشروعاتمجاالت الضعف في تصميم  :5الجدول 

   التصحيح والجدول الزمني لهاإجراءات  الموضوع

 التحليل االقتصادي والمالي

  وتحليل المخاطر

 الجاري وضعها اعتباراً الصندوقالتحليل االقتصادي والمالي في تصميمات مشروعات استعراض استخدام 

  2011تشرين األول /من أكتوبر

 في القطاعات الصندوق؛ توضيح دور 2012كل األساسية في عام اقتراح وضع مذكرة توجيهات منقحة للهيا  تعقيد الدرجة ترتيبات التنفيذ و

  2011تشرين الثاني /غير الزراعية اعتباراً من نوفمبر

اإلطار المنطقي والرصد 

  والتقييم

نظام إدارة النتائج مؤشرات استعراض  ب2012اقتراح القيام في عام ؛ 2011تعميم إطار منطقي منقح في 

  واألثر

   بتنقيح قالب تصميم المشروعات2012اقتراح القيام في   الفسادأطر التسيير ومكافحة

  صناديق حصص الملكية بتنظيم حلقة عمل عن 2012اقتراح القيام في   التمويل الريفي والقطاع الخاص

   بإعداد توجيهات للتمويل المشترك والتمويل المسبق2012اقتراح القيام في   التمويل

   بإعداد مذكرة توجيهات خاصة باإلعانات المباشرة2012لقيام في اقتراح ا  استخدام إعانات الدعم

تحسين التحليل االقتصادي والمالي؛ سياسة اإلعانات (تعالج من خالل بعض اإلجراءات الواردة أعاله   االستدامة

  )المباشرة؛ ترتيبات التمويل الريفي
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 الصندوقي االتجاهات في الجودة عند اإلدراج ف: استعراض الحافظة –خامساً 

 مشروعاً، أنتجت عدداً من التوصيات 137 الصندوق في ضمان الجودة، استعرضت وظيفة 2008منذ عام  -55

 ضمان الجودةوانطالقاً من توفر هذه المجموعة المتنامية من بيانات .  لكل مشروعإطار قياس النتائجوتقديرات 

 تكمل األقسام أن ضمان الجودةاختارت أمانة ، فضالً عن كثرة المعلومات األخرى المتاحة داخلياً وخارجياً

 بقسم يستند بقوة أكبر إلى – السنوية والتي تركز على النتائج – ضمان الجودةالتقليدية من التقرير السنوي ل

 المشروعاتتحديد المحركات الممكنة لجودة ويهدف هذا القسم إلى .  العريضةاالتجاهاتالبيانات ويركز على 

ا مع ذلك تتجلى بقوة على مستوى  في أية سنة لوحدها ولكنهةكون واضحت قد ال محركات، وهي عند اإلدراج

  12.الحافظة ككل

 التحليل على المستوى الكلي

 لنوعية المشروعات، تشمل احتمال تحقيق موجزة  مقاييسعدة  الصندوق في ضمان الجودةت اتشمل بيان -56

 وأثر ،المجاالت المواضيعية (إطار قياس النتائجفي  موجزة للفئات األربع  مقاييس األهداف اإلنمائية، و

وهو يؤخذ من (، ومؤشر الجودة العامة عند اإلدراج )وتوسيع النطاق، واالستدامة واالبتكار والتعلم ،المشروع

وتقدم هذه المؤشرات تقييماً كمياً لمجاالت القوة والضعف في ). إطار قياس النتائجالمؤشرات األربعة في 

 . للموافقة عليها التنفيذيالمجلس قبل عرضها على ندوقالصمشروعات 

 التي يمكن أن ننتظر  المصاحبة بتجميع العديد من المتغيراتضمان الجودةوإضافة لهذه المؤشرات، قامت أمانة  -57

 الجودة مقاييسعالقة تالُزم إحصائي قوي بين أي من ويمكن ل.  الجودة أو ضدها مقاييستحركها باالقتران مع

 .، تبرر المزيد من البحث)وإن لم تكن سببية( أن تدل على حضور عالقة تحتية المصاحبر والمتغي

  وبين تسعة من المتغيرات الصندوق بين مؤشرات الجودة العامة في 13 أدناه عالقات التالزم6ويتضمن الجدول  -58

 .المصاحبة 

                                                      
مانة ضمان الجودة إلدراج عدة مصادر للمعلومات داخلية وخارجية في مجموعة بيانات  تعكس البيانات المعروضة في هذا القسم أفضل جهود أ 12

  . إرشادي ال غيرأساس، ينبغي أن ينظر إلى هذه البيانات على 2011وبالنسبة لعام . واحدة بهدف تحسين التحليل
يانات الجودة المنبثقة عن إطار قياس النتائج في اإلحصائي نظرًا ألن ب Spearman’s Rho حسبت عالقات التالزم هذه باستخدام  مقياس   13

  .الصندوق هي من مقاييس المستوى التراتبي وأن المتغيرات المرتبطة هي من المستوى البوني
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  6الجدول 

  غيرات المصاحبة، والمتالصندوقمصفوفة  عالقات التالزم ، وبيانات الجودة في 

 

   التدخلنطاق  حجم التمويل  السياق المحلي  

الناتج   

المحلي 

اإلجمالي 

للشخص 

  الواحد

صافي المساعدة 

اإلنمائية الرسمية 

للشخص الواحد 

بالقيمة الحالية (

للدوالر 

) األمريكي

)2009(  

فعالية 

  الحكومة

االستقرار 

  السياسي

مجموع 

تكلفة 

  المشروع

مجموع 

حجم 

االستثمار 

ي يقدمه الذ

  الصندوق

مجموع 

حجم التمويل 

  المشترك

نسبة التمويل 

المشترك 

مجموع إلى 

تكلفة 

  المشروع

عدد األسر 

  المستفيدة

 عموماً 1المؤشر 

  )الموضوعات والمجاالت(
0.123   0.005-  0.170*  0.136  0.039  0.049  0.029  0.099  0.005-  

األثر ( عموماً 2المؤشر 

  )المتوقع
0.096  0.041-  0.133  0.169*  0.039  0.109  0.015  0.072-  0.078  

االبتكار ( عموماً 3المؤشر 

  )والتعلم وتوسيع النطاق
0.107  0.097-  0.154  0.137  0.047  0.033  0.042  0.163-  0.134  

 عموماً 4المؤشر 

  )االستدامة(
0.091  0.131-  0.202*  0.059  0.079  0.123  0.053  0.066-  0.061  

تقديرات مؤشرات إطار 

  النتائج عموماًقياس 
0.120  0.106-  0.189*  0.124  0.071  0.098  0.051  0.053-  0.075  

  بيانات البنك الدولي والصندوق: المصدر

  ).الطرفينالحدين في  (0.05عالقة التالزم ذات داللة على المستوى 
 .2011ستعراضين خالل عام مجموعتين من تقديرات إطار قياس النتائج  لواحد من المشروعات خضع اليشمل الجدول : ملحوظة

 مشروعاً، ال يرتبط أي من المتغيرات بقوة بتقديرات 137تظهر البيانات أنه، على مستوى الحافظة التي تضم  -59

، ال )عند التحسن( من حيث القسمة المشروعاتويعني هذا أنه عند زيادة تقديرات جودة . المشروعاتجودة 

ومع ذلك، فإنه . مقترن ثابت أساسية زيادة أو نقصان على يطرأ على أي من المتغيرات موضع االختبار أ

 .يتعين إبراز عدة استنتاجات هامة تمخضت عنها هذه النتائج

مجموع تكاليف التمويل ومن بين المتغيرات غير المالزمة لتقديرات الجودة عند اإلدراج على مستوى الحافظة،  -60

 ومع تزايد عدد العمليات بنسبة – وات األربع األخيرةويعني ذلك أنه خالل السن. ومستويات التمويل المشترك

كما ارتفعت مبالغ التمويل  في المائة، ارتفعت مستويات حجم التمويل إلى أكثر من الضعف 30تزيد عن 

صلة إحصائية بالزيادة أو  يبدو أنه ال يوجد للزيادات في مستوى التمويل أية – في المائة 150المشترك بنسبة 

 المستفيدة التي  األسرإضافة إلى ذلك، ال يوجد نمط مهيمن بين عدد. المشروعاترات جودة النقص في تقدي

وإذا أخذنا هذه االستنتاجات معاً، فإنها تعطي بعض الدالئل . المشروعاتتتلقى الدعم والتقديرات العامة لجودة 

لتي يجري على أساسها تمويل  وا– الصندوقالتجريبية األولية التي توحي بأن جدول أعمال توسيع النطاق في 

لم  –للوصول إلى مزيد من المستفيدين في أحد البلدان المضيفة ) وتمويلها المشترك(مشروعات طويلة األجل 

 خالل السنوات ضمان الجودةيتحقق على حساب أوجه الضعف في الجودة العامة للمشروع وفقاً لرأي مراجعي 

 .األربع الماضية

 تحليل الحدين الطرفيين
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 في النظر في تركيبة الحدين الصندوقيتمثل نهج آخر في تحري االتجاهات في بيانات الجودة عند اإلدراج في و -61

 التي تتلقى تقديراً عاماً غير مرض المشروعات، الصندوق في إطار قياس النتائجالطرفيين في طيف تقديرات 

ويقدم هذا التحليل ). كثر من أو مساو لخمسةأ(تقديراً عاماً ممتازاً  التي تتلقى المشروعاتو) أقل من أربعة(

ويعرض الشكل .  في الماضيالمشروعاتتصوراً للخصائص المشتركة المصاحبة لمجاالت الضعف أو القوة في 

 . هذه االستنتاجات4

 

  4الشكل 
 إطار قياس النتائجتحليل تصميمات الصندوق التي حصلت على تقدير غير مرض أو بارز باستخدام سلم درجات 

 6 إلى 1للجودة عند اإلدراج من 

 
 .2011مجموعتين من تقديرات إطار قياس النتائج  لواحد من المشروعات خضع الستعراضين خالل عام يشمل الشكل : ملحوظة

ويبرز هذا االستعراض السريع عدة نقاط تستحق مزيداً من االستكشاف سواء في هذا التقرير المقتضب أو في  -62

 في المائة من 40 عالقة بين الموقع اإلقليمي وجودة المشروع، نظراً ألن أكثر من توجدد قأوالً، . المستقبل

 من المشروعات ذات التقدير الممتاز يتركز كل منها 30وأكثر من المشروعات ذات التقدير األقل من المرضي 

مشروعات؛ ومثال ذلك أن قد توجد عالقة بين مجاالت معينة من أوجه الضعف وجودة الثانياً، . في منطقة معينة

ثالثاً، قد . المشروعات ذات التقدير المنخفض تميل إلى تلقي عدد أكبر من التوصيات في مجال ترتيبات التنفيذ

االستكشاف، نظراً ألن  نفسها في الصندوق تستحق ضمان الجودةيمكن أيضاً أن تكون بعض عناصر عملية 

  . غير متوائمة جيداً على الطرف األعلى من المنحنى الجودةضمان وتعزيز الجودةمتوسط التقديرات العامة ل

 التحليل اإلقليمي       

  مشروعا26ً -
 هداف اإلنمائية في المائة احتمال تحقيق األ50 -
  في المائة لديها مشاكل في ترتيبات التنفيذ65 -
، غرب %)42(آسيا والمحيط الهادي : األقاليم -

 %)19(ووسط أفريقيا 
 3.97: تقدير تعزيز الجودة العام المتوسط -
 3.5: تقدير ضمان الجودة العام المتوسط -

 )واحدة لكل استعراض لضمان الجودة(مالحظات 

  مشروعا35ً -
 المائة احتمال تحقيق األهداف  في100 -

 اإلنمائية
  في المائة لديها مشاكل في ترتيبات التنفيذ40 -
، %)34( الالتينية والكاريبي اأمريك: األقاليم -

 %)29(غرب ووسط أفريقيا 
 4.1: تقدير تعزيز الجودة العام المتوسط -
 5.1: تقدير ضمان الجودة العام المتوسط -
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جودة  بان العوامل اإلقليمية تصاحب تقديرات 2011-2008 للفترة المشروعاتيوحي مزيد من التحليل لبيانات  -63

 .  عند اإلدراجالمشروعاتتصميمات 

واحتمال  ضمان الجودةالعدد الكلي الستعراضات : تين أدناه نسبة مشروعات كل شعبة في فئ7ويدرج الجدول  -64

 التي تإلى المشروعا ويوجه األنظار ضمان الجودةوهو مقياس أعده مراجعو (عدم تحقيق األهداف اإلنمائية 

وإذا لم يكن لإلقليم إال عالقة طفيفة بجودة التصميم، فإن نسبة . )14 في التصميم ورصد في التنفيذتحتاج إلى دعم

تحقق األهداف اإلنمائية تساوي تقريباً التركيبة اإلقليمية لجميع المشروعات  التي ال ينتظر أن تالمشروعا

أنه خالل السنوات األربع الماضية، كان أحد األقاليم أكثر احتماالً، ومع ذلك، فإن الجدول يشير إلى . المستعرضة

وكما يوحي . في التصميم مما كان متوقعاًلوجود أوجه ضعف وكانت األقاليم األخرى أقل احتماالً نوعاً ما، 

فإن الداللة اإلحصائية، وإن كانت معتدلة، تشير إلى وجود تصاحب بين اإلقليم واحتمال تحقيق أهداف الجدول، 

 15.المشروع

التوفر العام :  ألسباب عدة تشمل ما يليالمشروعاتويمكن أن تلعب العوامل اإلقليمية دوراً في جودة تصميم  -65

، )أنماط األحوال الجوية والتضاريس(، والعوامل البيئية )المهارات والتمويل وشركاء التنفيذ(ألساسية للموارد ا

 إضافة لذلك، .والعادات والممارسات اإلقليمية، وتفشي النزاع أو كون الدولة هشة أو نظام الحوكمة ضعيف فيها

 ضمان الجودةها أوجه الضعف في عمليات بما في( أن تلعب هي األخرى دوراً الصندوقيمكن للعوامل الخاصة ب

وستدرس هذه المتغيرات بمزيد من التفصيل في تقارير . ) أدناه72 و71 الفقرتين نفسها على النحو الوارد في

 16.ضمان الجودةواكتمال قاعدة المعارف لدى أمانة  في المستقبل عند توفر بزيد من البيانات ضمان الجودة

  7الجدول 
  ، حسب األقاليم اإلنمائيةف المشروعاحتمال تحقيق أهدا

 

 اإلقليم

عدد ونسبة 

المشروعات 

 المستعرضة

أنها التي يقدر عدد المشروعات 

ال يحتمل أن تحقق األهداف 

 اإلنمائية

 (%57)    13 (%25)   35  آسيا والمحيط الهادي

 (%13)     3 (%23)   32 أفريقيا الغربية والوسطى

 (%9)      2 (%18)    25 أفريقيا الشرقية

شعبة الشرق األدنى وشمال 

 أفريقيا وأوروبا

24    (17%) 4      (17%) 

 (%4)      1 (%16)   22 أمريكا الالتينية والكاريبي
 .2011مجموعتين من تقديرات إطار قياس النتائج  لواحد من المشروعات خضع الستعراضين خالل عام يشمل الجدول : ملحوظة

                                                      
ه التنبي) أ: ويستخدم هذا المقياس لألغراض التالية.  تعتبر أحكام مراجعي الجودة في هذا المجال من قبيل التوقعات المستندة إلى خبرتهم 14

 المراجعين ونتائج التنفيذ الفعلية مع أحكامإجراء مقارنة في نهاية المطاف بين ) 2للمشروعات التي تحتاج إلى رصد واهتمام خاص أثناء التنفيذ، 
  ). لإلطالع على المزيد حول هذه المسألة72أنظر الفقرة (الوقت 

15  As measured by a Pearson Chi-Square statistic of 13.144, a significance level of .007 (using Fisher’s Exact 2-sided 
significance test) and a Cramer’s V value of 0.335  with a significance (2 sided) of .003.   

  .اإلقليمي أن يتغير مع الوقت والملحق الثالث، يمكن لألداء على المستوى 3وآما يبين الجدول .  ال تتوفر البيانات إال عن أربع سنوات حاليًا 16
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  القطاعيالتحليل        

هذا مع أن  (ضمان الجودة غير متصل حالياً بقاعدة بيانات المشروعات الداخلي إلدارة حافظة الصندوقإن نظام  -66

وبالتالي، ال يتضمن هذا التقرير . )ضمان الجودةمتوخى في المستقبل كعنصر من عناصر قاعدة معارف 

على أن . األنشطة الممولة وبيانات الجودة عند اإلدراجالبيانات والتحليالت الشاملة المتعلقة بعالقات التالزم بين 

هل يرتبط تمويل أنشطة : هذا التحليل سينفذ في المستقبل ومن المنتظر أن يقدم رؤية لمسائل من قبيل ما يلي

بزيادة  من القطاعات أي في الصندوقمعينة باحتمال تحقيق األهداف اإلنمائية؟ هل يرتبط حجم الدعم الذي يقدمه 

 عندما يتضمن المشروع ضمان الجودةقص الجودة عند اإلدراج؟ هل يرجح صدور توصيات خاصة بأو ن

 مكونات معينة؟

 تحليل التوصيات        

، وباستخدام الصندوق في المشروعاتوإللقاء بعض الضوء على المحركات التي تستند إليها تقديرات جودة  -67

 . والمتغيرات األخرىضمان الجودةلعالقة بين توصيات البيانات القليلة المتاحة حالياً، أجري تحليل ل

التسيير ومكافحة الفساد، ( األكثر تكراراً ضمان الجودة على أن توصيات 8يدلل الجدول . االرتباط اإلقليمي -68

بحد ذاتها، فهي موزعة بصورة قاليم باأل بمناطق ترتبط ال )والرصد والتقييم، واالستهداف، والتحليل االقتصادي

ويكمل هذا االستنتاج  17.ضمان الجودة وفقاً لحصتها النسبية من استعراضات المشروعاتة نسبياً بين متساوي

 والتي تقول بأن كثيراً من الموضوعات الثابتة المثارة في سياق عملية 4النتائج المعروضة في الجدول 

 . مرتبطة بالنظام بطبيعتهاضمان الجودةاستعراض 

 حينما تكون مشروعات إقليم ما ممثلة أكثر 8باللون األسود في الجدول مختارة كما يجري إبراز عدة توصيات  -69

 ومن 19.في فئتينإال إحصائية ، مع أن االرتباط حالياً بين اإلقليم والتوصيات ال يعتبر ذا داللة 18من المعتاد

 الزائد  التمثيلعلى() أي نوع األنشطة المنفذة في كل من الشعبتين الصندوق طبيعة مشاركة تؤثرالممكن أن 

، كبديل عن ذلك، أن الشروط السائدة في أقاليم معينة تزيد من ترجيح ويمكن. لبعض التوصيات في أقاليم معينة

 السنوية ضمان الجودةوسيجري استكشاف هذه الفرضيات بتفصيل أكبر في تقارير . إصدار توصيات محددة

 .المقبلة

                                                      
  . لهذه المتغيرات إحصاءات تجريبية غير مصاحبة وال داللة لهاPearson Chi-Square ألنتجت حسابات  17
 في 10 في المائة على األقل أآثر أو أقل من المتوسط بنسبة 10 آقاعدة عامة، تعتبر الفئات مرجحة بصورة زائدة عندما تكون نسبة المالحظات  18
  .ئة على األقلالما
واستنادًا إلى حسابات . مع المتغير الخاص باألقاليم) وإن آانت ضعيفة( والتمويل الريفي وحدهما ارتباطًا له داللة األساسية تظهر الهياآل  19

Pearson Chi Square في اختبار ذي جانبين ومقاييس 0.05 ، وبداللة أقل من Cramer’s V 0.25 أآبر من.  
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  8الجدول 

 ة، مقسمة حسب األقاليم المختارضمان الجودةنسبة توصيات 
  ... التي تلقت توصيات عن المشروعاتنسبة     

نسبة   الشعبة
 استعراضات

إطار قياس 

  النتائج

مسائل 

  التنفيذ

التسيير 

ومكافحة 

  الفساد 

الرصد 

  والتقييم

التحليل   االستهداف

  االقتصادي

اإلطار 

  المنطقي

درجة 

  التعقيد

التمويل 

  الريفي

الهياكل 

  األساسية

تمويل 

  وعالمشر

آسيا 

والمحيط 

25 25242320332937193617  الهادي

أفريقيا 

الغربية 

23 25192726282020121833 والوسطى

أفريقيا 

25 192021131117108017 الشرقية

الشرق 

األدنى 

وشمال 

أفريقيا 

17 16201422112320354513 وأوروبا

أمريكا 

الالتينية 

16 1617142017111327021 يبيوالكار

 .2011مجموعتين من تقديرات إطار قياس النتائج  لواحد من المشروعات خضع الستعراضين خالل عام يشمل الجدول : ملحوظة

وجود مستويات معتدلة ولكن يكشف التحليل اإلحصائي أيضاً . ضمان الجودةاالرتباطات الخاصة بمراجعي  -70

 ويعني هذا االستنتاج أن بعض 20. أنفسهم وتوصيات معينةضمان الجودةن مراجعي هامة من االرتباط بي

إلى تحديد مجاالت ضعف معينة أكثر ) مما يعود لنوعية تدريبهم وقدرتهم وخبرتهم وانتمائهم(المراجعين ميالون 

قليمية  يكلفون بمشروعات تستند إلى خبراتهم اإل– وليس جميعهم –بما أن بعض المراجعين  و.من غيرها

 أو -ومقدرتهم اللغوية، فإن ميلهم لتحديد توصيات معينة في بعض الحاالت يمكن أن تؤثر على النتائج اإلقليمية  

 أثر وأي السنوية في المستقبل في هذه العالقة ضمان الجودةوسينظر في تقارير . ضمان الجودة ل–المؤسسية 

 .8محتمل عنها على النتائج المعروضة في الجدول 

سنة استعراض المشروع ألغراض ضافة إلى ذلك، توجد ارتباطات أكثر ضعفاً، ولكنها مع ذلك هامة، بين وإ -71

الوعي بموضوع ما لدى مجموعة المراجعين في اشتداد  مما يعني أن 21، وبين توصيات محددةضمان الجودة

هذه الظاهرة في نتائج ويمكن مشاهدة . معينة يمكن أن يرتبط بتكرر التوصيات الخاصة بذلك الموضوعلحظة 

                                                      
 باستخدام 0.05 ذات داللة تقل عن Pearson Chi-Squareالمجاالت المواضيعية التالية لديها إحصاءات / ضمان الجودة أزواج مراجعي  20

التحليل االقتصادي واإلحصائي، وأطر التسيير : 0.5 ذات داللة أآبر من أو مساوية لـ Cramer’s Vاختبار فيشر ذي الجانبين ولديها إحصاءات 
  .ف من المخاطر، وتوسيع النطاقومكافحة الفساد، والتخفي

 ذات داللة باستخدام اختبار فيشر ذي الجانبين ولديها Pearson Chi-Squareالتوصيات المواضيعية التالية لديها إحصاءات /  أزواج السنة 21
كافحة الفساد، والرصد التحليل االقتصادي واإلحصائي، وأطر التسيير وم: 0.23 ذات داللة أآبر من أو مساوية لـ Cramer’s Vإحصاءات 

  .والتقييم، والتمويل الريفي، واإلعانات، واإلشراف
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 والماليتضاعفت تقريباً نسبة المشروعات التي سجلت توصيات في مجال التحليل االقتصادي ، حيث 2011عام 

 . إزاء التحليل االقتصادي والماليالصندوقالتي أطلق فيها أيضاً جهد الستعراض نهج في نفس السنة 

متوسطة، فإنها توحي بوجوب اتخاذ إجراءات  أو ضعيفةت نتائج تحليل التوصيات ال تنم إال عن ارتباطاومع أن  -72

 .ضمان الجودةاستعراضات إضافية ترمي إلى زيادة االتساق بين التوصيات المنبثقة عن 

 تحليل دورة الجودة        

البيانات من األقسام األخرى من  بتجميع ضمان الجودةكعنصر أخير من عناصر تحليل الحافظة، قامت أمانة  -73

 على تصميم التأثير الدروس حول فائدة تقديرات الجودة في الستخالصفي محاولة ، مشروعاتالدورة 

 . المشروعات

، تعزيز الجودة عن استعراضات الناتجة وحللت عالقة التالزم بين تقديرات عوامل النجاح الرئيسية أنتجتوقد  -74

 الذي تصدره المشروعاتشراف على ، وبيانات تقرير اإلضمان الجودة الخاصة بإطار قياس النتائجومؤشرات 

وتؤكد النتائج، وعدد من عالقات التالزم الضعيفة، أن النظامين يفتقران إلى المواءمة بينهما . دائر إدارة البرامج

 . خالل دورة التصميمالمشروعاتلتتبع التغييرات في جودة بشكل يعول عليه سوية وال يمكن استخدامهما 

 تعزيز الجودةستعراضات كمية الوقت المخصص ال هي ،قطة بيانات أخرىومن المثير لالستغراب، أن ن -75

ضمان  في سياق إطار قياس النتائجتتعلق ببيانات تقديرات  لم تكشف عن وجود عالقة قوية ،ضمان الجودةو

إلعادة النظر في هذا االرتباط وسيجري مزيد من التحليل في السنوات القادمة .  على مستوى الحافظةالجودة

 واستناداً لخبرة مشروعات محددة – فمن الطبيعي.  المستوى السنوي واإلقليمي مع توفر مزيد من البياناتعلى

كمية الوقت المستهلك لتحسين تصميم المشروع توجد عالقة بين  أن –) ب (31على النحو المذكور في الفقرة 

 .وجودة المشروع عند اإلدراج

 احتمال تحقيق وجود ترابط معتدل وذي داللة بين والتي تدعم فكرة وأخيراً، توجد بعض األدلة األولية جداً -76

والمقياس الناتج عن عملية استعراضات تقرير اإلشراف على ، ضمان الجودةاألهداف اإلنمائية، وفق تقديرات 

لة وهذا االستنتاج مقيد باالفتقار إلى البيانات وسيخضع لدراسة أكثر تفصيالً في السنوات المقب 22.المشروعات

 . أو سببيةاستدالليةلتحديد ما إذا كان هناك حضور لصلة 

 استنتاجات        

 حالياً أن زيادة مستوى التمويل والتمويل المشترك وعدد  األسر المستفيدة التي تتلقى ةتقترح الدالئل اإلحصائي -77

 وفقاً عند اإلدراج المشروعاتتصميمات بجودة على مستوى الحافظة ليس لها عالقة تالزم ذات داللة الدعم 

 والتي 2011ويدعم هذا االستنتاج النتائج السنوية لعام . ضمان الجودة المستخدم لإطار قياس النتائج لتقديرات

 . المستمرةالصندوقالجودة العامة للمشروعات لم تتراجع خالل فترة توسع تقول بأن 

إلنمائية واألقاليم وجوب إجراء مزيد من األهداف اوتوحي االرتباطات المعتدلة والهامة بين احتمال تحقيق  -78

 .التحليل لفهم محركات هذه العالقة

                                                      
  .0.079تبلغ ) ذات جانبين( و داللة 0.374 المساوية لـ Crammer’s V بقيمة Chi-Square المقاس بإحصاءات  22
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 هي مسائل ضمان الجودةويعتبر أن الكثير من المسائل األكثر تكراراً والتي نبهت إليها عملية استعراضات  -79

، وهي ال ترتبط بالمستوى )وهي تؤثر على كثير من مشروعات الصندوق(تتصل بالنظام بطبيعتها 

ولهذا آثار . وإضافة لذلك، فإن بعض مجاالت التوصيات هذه ترتبط بصورة معتدلة بمراجعين معينين.ليمياإلق

 :ضمان الجودةعدة على عملية 

ولذا فإنه ) من قبيل ترتيبات التنفيذ(أوالً، بعض المسائل ال يمكن التخلص منها بأكملها من خالل التصميم   )أ (

رر هذا سوء التصميم فهذه المسائل، بومع ذلك، ال ي (دوقالصنتوقعها على ضوء طبيعة والية يتعين 

 .)بالمعيار نفسه، يمكن توقعها والتخفيف منها بقدر اإلمكان

أطر التسيير ومكافحة (ثانياً بعض مجاالت التوصيات يأتي من أوجه ضعف في السياسات أو العمليات   )ب (

تعديل (ل مبادرات تستهدف التغيير  ولذا فإن من الممكن تصحيحها من خال)الفساد والتحليل االقتصادي

 ).السياسات وتنظيم الدورات التدريبية وتنقيح العمليات أو القوالب

 أن تتكفل بإيجاد قدر أكبر من االتساق والتنوع في التوصيات التي ضمان الجودةيتعين على أمانة   )ج (

 أخرى أداة أيعية أو ولعل ذلك يتحقق من خالل استخدام القوائم المرج (ضمان الجودةيطرحها مراجعو 

 .) جميع المراجعين بالنظر في عناصر معينة من عناصر التصميمملضمان قيا

مناطق أو قطاعات معينة ق ترتبط بتصميم للمشروعات أكثر ضعفاً وفي حين أن بعض االستنتاجات توحي بأن  -80

جداً، كما أن الرتباط ضعيفة من غيرها أو بمجاالت توصيات محددة، فإن الدالئل اإلحصائية التي تشير إلى ذلك ا

ولمتابعة استكشاف .  محدودة ال تمكن من استخالص أية استنتاجات عامة حالياًضمان الجودةقاعدة بيانات أمانة 

 2012 بتحسين قدرات قاعدة بياناتها واختبارها في عام ضمان الجودةهذه العالقات في المستقبل، ستقوم أمانة 

 .ضمان الجودةرف وذلك كجزء من تجربة قاعدة معا

وتقترح االستنتاجات وجوب التفكير في مواصلة توحيد نظامي تقديرات الجودة وتقديرات تقرير اإلشراف على  -81

 والتنبؤ المشروعاتبحيث يمكن استخدام المؤشرات كأدوات لتتبع وتقييم التحسينات في تصميم .المشروعات

الرتباط المعتدل والهام بين احتمال تحقيق األهداف وفي هذا الصدد، يشكل ا. بمجاالت الضعف أثناء التنفيذ

وتقديرات تقرير اإلشراف، مجاالً لمزيد من االختبار والتحليل اإلحصائي  ضمان الجودةاإلنمائية بين تقديرات 

 في مرحلة التنفيذ االستنتاجات التي يمكن المشروعاتوحتى اآلن، تعيق قلة توفر بيانات . على األجل المتوسط

 .ها من هذه النتيجةاستخالص
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 عملية تعزيز الجودة -الملحق األول 

 نظام تعزيز الجودة

إلفرقة تصميم المشروعات في مختلف مراحل عملية التصميم، على بني نهج تعزيز الجودة بحيث يكون داعماً ل -1

لجودة عملية وتعزيز ا.  لمقترحات المشروعاتأن يقدم في الوقت نفسه استعراضاً تقنياً مفصالً وموضوعياً

، 2008ومنذ عام . وتقع مسؤوليته على عاتق شعبة السياسات والمشورة التقنيةداخلية في دائرة إدارة البرامج 

زيادة إشراك المستشارين الذي كان يستخدم سابقاً، وأدى ذلك إلى " االستعراض فقط"حل هذا النهج محل نهج 

وبصورة متزايدة، في جميع  ،ي شعبة السياسات والمشورة التقنيةالعاملين ف) وكبار المستشارين التقنيين(التقنيين 

 المهمة الرئيسية التي وقد نفذ ذلك لدرجة أنه أصبح اآلن. البداية إلى اإلنجاز من –جوانب التصميم والتنفيذ 

ول وهو ينعكس في خطة إدارة الشعبة باعتباره الهدف األشعبة السياسات والمشورة التقنية يؤديها برنامج عمل 

 . لها

وعمالً على توجيه أفرقة التصميم والمراجعين، قامت شعبة السياسات والمشورة التقنية بوضع معايير للجودة  -2

مذكرات توجيهية لتطبيق عوامل النجاح "وترد هذه المعايير في . ينتظر تحقيقها في جميع تصميمات المشروعات

 تحليل واسع للعوامل التي أدت إلى إنجاح ، وهي عوامل استخرجت من"الرئيسية في تصميم المشروعات

وجرى تنفيذها خالل فترة أول عامين وأسهمت في إعادة صياغة وتم اختبار هذه المعايير . مشروعات الصندوق

، فهي في الصندوق  وال تستند عوامل النجاح الرئيسية إلى نهج التصميم وحده. نموذج أعمال الصندوق

على تشكيل المنطق والبيانات بع في معظم تقارير التصميم، مما يجعلها تساعد بنفس الترتيب المت أيضاً معروضة

 .الالزمة ألفرقة التصميم

عموماً بعد وضع ورقة (مستشاراً رئيسياً في وقت مبكر وتحدد شعبة السياسات والمشورة التقنية لكل مشروع  -3

 من حيث تنظيم مساهمات موظفي  تطور تصميم المشروع الناشئ"يرعى"لكي ) الفرص االستراتيجية القطرية

وعندما تطلب الشعبة .  الفريق القطريالعمل كعضو فيويشمل هذا في حاالت عديدة .  في الوقت المالئمالشعبة

بتعيين فريق الستعراض تعزيز الجودة تتوفر لديه المهارات المالئمة اإلقليمية ذلك، يقوم المستشار الرئيسي 

خارجيين، ويضم هذا الفريق موظفين من الصندوق واستشاريين . مقترحللمشروع الللمجاالت المواضيعية 

وفي حين أن من . مراجعينوسبعة بين خمسة ويضم الفريق عادة . يقومون باستعراض تفصيلي لتعزيز الجودة

الممكن حل بعض المشاكل الصغرى التي يتم تحديدها، من خالل مناقشات غير رسمية بين فريق التصميم 

مما يجري في نطاق فريق فإن المشاكل الكبيرة تتطلب بالضرورة مناقشة ذات طابع رسمي أشد والمراجعين، 

للمناقشة في هذا الفريق، حتى إذا كان الصندوق ويشترط أن تخضع المشروعات جميعها . مناقشة تعزيز الجودة

 .خرىمشاركاً في التمويل وكانت عملية االستعراض تجري بقيادة جهة التمويل الرئيسية األ

استكمال قالب وهو يستند إلى (وتستند مناقشات الفريق إلى تقييم ذاتي لتصميم المشروع يعده فريق التصميم  -4

، )مذكرة توصيات المراجعين( وإلى تحليل موجز يعده فريق استعراض تعزيز الجودة )لتقدير درجة النضج

هي  المناقشة نتيجةو. التي يتم تحديدهاويشترط أن تتضمن هذه المذكرة اقتراحات لمعالجة المسائل المعلقة 

ويسجل ذلك في تقرير فريق مناقشة تعزيز الجودة الذي .  التصميملالطريق المتفق عليه للسير قدماً في استكما

تقرير فريق مناقشة تعزيز الجودة يحول االقتراحات  ومن الجدير بالذكر أن . ضمان الجودةيقدم بعد ذلك إلى 
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 والتي يتعين معالجتها قبل الذهاب إلى ضمان الجودة، ويجري وصفها ات المتفق عليهاإلى مجموعة من التوصي

ويبقى المستشار الرئيسي متاحاً لفريق التصميم طوال عملية التصميم وكثيراً ما يقوم بدعم . في مذكرة االمتثال

 .مدير البرنامج القطري خالل اجتماعات ضمان الجودة

 

 استعراض ضمان الجودة

يم االختبارات النهائية للجودة في تقرير التقدير، يدخل استعراض ضمان الجودة مرحلته النهائية في النظام بعد تقد -5

للموافقة العام لتعزيز الجودة قبل المضي قُدماً في مفاوضات قرض المشروع ثم عرضه على المجلس التنفيذي 

  .لجودة الذي يستغرق أسبوعينويبين الجدول أدناه الخطوات المختلفة في استعراض ضمان ا .عليه

 الجودة ضمان عملية إجراءات

 عن المسؤولة الجهات اإلجراءات الخطوات
 اإلجراء اتخاذ

 التوقيت

 البرنامج مدير المشروع وثائق عرض األولى الخطوة

 القطري
 الجودة ضمان استعراض قبل أسابيع 4

 المجلس دورة انعقاد قبل أسبوعاً 12(

 )التنفيذي

 البرنامج مدير من عليها الخطي والرد المراجع أسئلة انيةالث الخطوة

 القطري
 الجودة ضمان استعراض قبل واحد أسبوع المراجع

 :الجودة لضمان األول االجتماع الثالثة الخطوة

 والتوصيات واإلجابات األسئلة مناقشة -  –

 المحتملة

 ومدير المراجع

 القطري البرنامج
 ضمان الستعراض األول األسبوع خالل

 الجودة

  األول االجتماع من واحد يوم بعد المراجع التوصيات مسودة عرض الرابعة الخطوة

 التوصيات مسوَّدة على القطري البرنامج مدير تعليقات  الخامسة الخطوة

 )موافق غير/موافق(
 البرنامج مدير

 القطري
 األول االجتماع من يومين بعد

 المراجعين ورئيس الصندوق ئيسر نائب بين االجتماع السادسة الخطوة

 القطري البرنامج مدير ورد التوصيات مناقشة - –

 على العرض في قُدماً المضي إمكانية مناقشة - –

 التنفيذي المجلس

 المراجعين رئيس

 رئيس ونائب

  الصندوق

 

 ضمان الستعراض الثاني األسبوع بداية

 الجودة

 الجودة لضمان الثاني االجتماع السابعة الخطوة

 مدير عليها يوافق ال التي التوصيات مناقشة - –

 القطري البرنامج

 التوصيات على تغييرات اقتراح - –

 البرنامج مدير

  ونائب القطري

 الصندوق رئيس

ومدير الشعبة 

والمراجع نائب 

 المزاملرئيس ال

 ضمان الستعراض الثاني األسبوع أثناء

 الجودة

 الثاني االجتماع من يوم بعد المراجع الجودة ضمان وتقديرات توصيات وضع من االنتهاء الثامنة الخطوة

 رئيس نائب التوصيات على الصندوق رئيس نائب موافقة التاسعة الخطوة

 الصندوق
 الستعراض الثاني األسبوع من الجمعة يوم

 الجودة ضمان
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  الختامية الجلسة العاشرة الخطوة

 قالصندو سياسات وقضايا المشروع، تصميم مناقشة –

 الجودة ضمان عملية أثناء تنشأ التي

 العملية على القطرية البرامج مديري تعليقات –

 رئيس نائب

نائب و الصندوق

 المزاملرئيس ال

والمدراء ومديرو 

 البرامج القطرية

 الثاني األسبوع من الجمعة يوم

 الجودة ضمان الستعراض

استعراض ضمان يقوم خاللها مدير البرنامج بين استعراض تعزيز الجودة وبفترة طويلة ويفصل في العادة  -6

 مديرو أسابيع من استعراض ضمان الجودة يقدِّم عدةوقبل . القطري بإجراء بعثة ميدانية ودراسات إضافية

البرامج القطرية وثائق المشروعات التي تشمل تقرير التقدير، وجميع ورقات العمل، ومذكرة االمتثال، وتقرير 

 ستراتيجيةكرة توصيات المراجعين، ونموذج تقييم النضج، وبرنامج الفرص اإلفريق تعزيز الجودة، ومذ

 . القطرية، وأي تقارير تقييم أو تقارير إشراف عن المشروعات ذات الصلة

وُيجري مراجع ضمان الجودة الخارجي استعراضاً مكتبياً لوثائق المشروع ويقرر ما إذا كانت القضايا التي  -7
 ويبديإذا كانت هناك أي قضايا إضافية، ما  كما يحدد. ة قد عولجت على النحو المالئمأثارها فريق تعزيز الجود

المشروع من تحقيق أهدافه اإلنمائية استناداً إلى الترتيبات المؤسسية من المرجح أن يتمكن  كان رأيه فيما إذا
مراجع ضمان الجودة قائمة واستناداً إلى هذا االستعراض المكتبي، ُيعد . وترتيبات اإلشراف التي تم وضعها

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

ودة أي تساؤالت تتطلب إيضاحات أخرى، فضالً عن القضايا األخرى وتناقش أثناء االجتماع األول لضمان الج -8
واستناداً إلى المناقشات، ُيعد مراجع ضمان الجودة مجموعة من التوصيات . التي قد تنشأ خالل االجتماع

عدم الموافقة على تلك /وُيطلب من مدير البرنامج القطري الموافقة. ويعرضها على مدير البرنامج القطري
كما تُعرض تلك التوصيات على المحامي وموظف القروض المعيَّن للبلد المعني لكفالة جدوى . تالتوصيا

وتشكِّل التوصيات وتعليقات مدير البرنامج القطري والمحامي وموظف القروض األساس الذي يستند . التوصيات
 .إليه االجتماع الثاني لضمان الجودة

ئيس الصندوق األسئلة األوَّلية والردود عليها والتوصيات مشفوعة وقبل انعقاد هذا االجتماع، يستعرض نائب ر -9
. بتعليقات مدير البرنامج القطري، ويجتمع مع المراجع لطرح القضايا اإلضافية وإبداء رأيه في التوصيات

، ومدير رئيسالمزامل لل والنائبويشترك أساساً في االجتماع النهائي لضمان الجودة نائب رئيس الصندوق، 
ومدير البرنامج القطري، وقد يشمل االجتماع أيضاً رئيس المستشارين في استعراض تعزيز  ،عبة المعنيالش

وخالل هذا االجتماع، تناقش التوصيات التي ال يوافق عليها مدير . الجودة والمحامي المعني أو موظف القروض
وتُلتمس الموافقة على . اع األوَّليالبرنامج القطري فضالً عن أي قضايا أخرى قد تكون قد نشأت بعد االجتم

واستناداً إلى النقاش الذي يدور في هذا االجتماع، يتم إعداد المحضر النهائي . التوصيات وتُبحث وسائل تحقيقها
لضمان الجودة الذي يشير إلى التوصيات التي يكون مدير البرنامج القطري قد وافق على االستجابة لها وما إذا 

يوقع و.  المضي قُدماً في مفاوضات القرض وعرض المشروع على المجلس التنفيذيقة علىت الموافكان قد تم
 .هذا المحضر نائب رئيس الصندوق ويتم االسترشاد به في مفاوضات القرضعلى 

النائب المزامل وفي ختام دورة ضمان الجودة، ُيعقد اجتماع ختامي برئاسة نائب رئيس الصندوق ويشترك فيه  -10
، الذين شاركوا في استعراض ضمان الجودة لبحث قضايا ومدراء الشعب البرامج القطرية، ومديرللرئيس، و

 المنبثقة عن استعراضات ضمان الجودة، فضالً عن أي توصيات بشأن كيفية تحسين ستراتيجيةالسياسات واإل
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ا قُبيل انعقاد وتوثَّق هذه القضايا ويتم إطالع المشاركين عليه. استعراضات تعزيز الجودة وضمان الجودة
وهكذا فإن هذه االجتماعات الختامية . االجتماع الذي يسفر عن مناقشات مثمرة حول الخطوات العملية المقبلة

 .تصميم المشروعاتتحسين تشكِّل أداة فعَّالة الستقصاء اآلراء لدائرة إدارة البرامج حول كيفية 

التقدم المحرز في تنفيذ توصيات ضمان الجودة بعد سنة ومن المتوقع أن يرفع مدير البرنامج القطري تقريراً عن  -11

وتقع على أمانة ضمان الجودة المسؤولية عن استعراض . عملية الصرف اآلولى الخاصة بالمشروعواحدة من 

وتُعد هذه الخطوة أساسية لكفالة االمتثال . التقرير المرحلي وكفالة االستجابة المالئمة لتوصيات ضمان الجودة

 .فاءة ومالءمة استعراض ضمان الجودةوتقييم ك
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 2011قائمة استعراضات ضمان الجودة ومراجعيها في عام : الملحق الثاني

  1الجدول 

  2011قائمة استعراضات ضمان الجودة ومراجعيها في عام 

  
 المراجع المشروعات القطر 

 شباط/دورة فبراير 

 Golan  صحاب الحيازات الصغيرةبرنامج إضفاء الطابع التجاري على زراعة أ سيراليون1

 Hartman  السبيال-مشروع دعم سبل العيش في غوادار  باآستان2

 Steeds برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية مدغشقر3

 أفريقيا يةجمهور4
 الوسطى

 Steeds إنعاش إنتاج المحاصيل الغذائية واإلنتاج الحيواني

 Barghouti مشروع التنمية الريفية المتكاملة أذربيجان5

 Golan برنامج تنمية الثروة الحيوانية والمراعي طاجيكستان6

 Paul  للزراعةالبرنامج الوطني تريايإر7

مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقتي مالوآو ومالوآو  إندونيسيا8
 الشمالية

Golan 

 Aklilu )اض األولاالستعر(مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  الفلبين9

 حزيران/دورة يونيو 

 في سوم سنون برنامج األمن الغذائي والفرص االقتصادية المستند إلى المجتمع المحلي الو10
 سوان جاي

Golan 

 Golan برنامج تنمية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ليسوتو11

 Gomez  برنامج التنمية الريفية الشاملة األرجنتين12

 Dahal مشروع تحسين سبل العيش والبنية األساسية في هوار بنغالديش13

 McDonald  لدعم األراضي الريفية”Buen Vivir”برنامج بوين فيفير إآوادور14

 Golan  المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية  إثيوبيا15

 Golan  المرحلة الثالثة-برنامج المشاريع الريفية غانا16

 Redwood مشروع القدرة التنافسية والتنمية الريفية المستدامة في المنطقة الشمالية هندوراس17

 de Haan مشروع الحد من الفقر في جنوب أفتوت وكاراكورو  موريتانيا18

 Lucani مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادرات رواندا19

 Steeds برنامج دعم التنمية الزراعية والمبادرات الفردية الريفية السنغال20

 Paul برنامج النهوض بإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة زامبيا21

 أيلول/دورة سبتمبر 

 Gomez برنامج تنافسية األعمال في المناطق الجبلية ألبانيا22

 Hartmann برنامج تطوير األعمال الريفية سنة والهرسكوالب23

 Aklilu كسيمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غان الصين24
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 Barbery برنامج بناء قدرات المبادرات الفردية الريفية آولومبيا25

 Hartmann  تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق مصر26

 Steeds البرنامج الوطني لدعم الجهات الفاعلة في سالسل القيمة الزراعية غينيا27

 Paul *برنامج اإلنتاج الزراعي المستدام مالوي28

 Steeds مشروع دعم األمن الغذائي والتنمية في إقليم مارادي النيجر29

 Aklilu مشروع تنمية الري في إيرانامادو سري النكا30

 Golan مشروع تنمية البذور السودان31

 de Haan مشروع تخزين الذرة تيمور ليشتي32

 Golan يفيةبرنامج فرص العمل الر -االستثمار في اليمن  اليمن33

 Lucani محاصيل األشجار لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةدعم مشروع  ليبريا34

 Redwood )االستعراض األول(مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية  الفلبين35

  قائمة بذاتهااستعراضعات  

 Redwood طبيعيةبرنامج إدارة الموارد ال بوليفيا36

 Steeds برنامج دعم تنمية سالسل القيمة الزراعية الكونغو37

 de Haan مشروع دعم التنمية الزراعية والتسويق آوت ديفوار38

 Golan  مشروع دعم سبل العيش المتكاملة الهند39

 Hartmann زمشروع تنمية سالسل القيمة الزراعية في المناطق الجبلية في والية الحو المغرب40
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  مؤشرات الجودة عند اإلدراج حسب اإلقليم: الملحق الثالث

 الشعبة

عدد المشروعات (
2008-2010( 

 )نسبة مئوية(تقديرات مرضية أو أفضل   متوسط التقدير 

 

مؤشرات 
إطار قياس 

 النتائج 

2008 2009 2010 2011 2008-2011 2008 2009 2010 2011 2008 -
2011 

آسيا والمحيط 
 هاديال

(35) 

 1 المؤشر 

3.9 4.2 4.3 4.6 4.3 57 90 88 91 82 

 83 91 88 80 71 4.3 4.5 4.4 4.2 4.1 2 المؤشر  

-2المؤشر  
 79 91 75 80 71 4.2 4.5 4.4 4.1 3.6 دال

 77 82 88 80 57 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3 المؤشر  

 68 82 63 70 57 4.1 4.3 4.1 4.0 4.1 4 المؤشر  

 71 82 75 70 57 4.2 4.4 4.3 4.1 4.0 العامالتقدير  

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

(25) 

 1 المؤشر 

4.8 4.9 4.6 4.1 4.6 100 100 100 86 97 

 100 100 100 100 100 4.7 4.3 4.6 5.0 4.9 2 المؤشر  

-2المؤشر  
 97 86 100 100 100 4.6 4.1 4.7 4.6 4.8 دال

 93 71 100 100 100 4.3 3.7 4.4 4.6 4.4 3 المؤشر  

 89 57 100 100 100 4.4 3.6 4.7 4.8 4.5 4 المؤشر  

 89 57 100 100 100 4.5 3.9 4.7 4.8 4.7 التقدير العام 

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

(32) 

 1 المؤشر 

4.8 4.8 4.6 4.5 4.7 100 100 100 90 98 

 98 90 100 100 100 4.7 4.4 4.6 4.9 4.9 2 المؤشر  

-2مؤشر ال 
 89 100 80 89 86 4.7 4.7 4.4 4.8 5.0 دال

 76 90 60 67 88 4.3 4.2 3.9 4.3 4.6 3 المؤشر  

 79 80 60 89 88 4.3 4.3 4.1 4.4 4.4 4 المؤشر  

 82 90 60 89 88 4.5 4.4 4.3 4.6 4.7 التقدير العام 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

(22) 

 1 المؤشر 

4.0 5.0 5.0 4.6 4.7 80 100 100 100 95 

 95 100 100 100 80 4.9 4.8 5.1 5.5 4.1 2 المؤشر  

-2المؤشر  
 95 100 100 100 80 5.1 5.2 5.3 5.6 4.1 دال
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 89 100 75 100 80 4.6 5.0 4.5 4.9 4.1 3 المؤشر  

 89 100 75 100 80 4.4 4.2 4.6 4.9 3.8 4 المؤشر  

 89 100 75 100 80 4.7 4.8 4.8 5.1 4.0 التقدير العام 

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

(24) 

 1 المؤشر 

4.4 4.3 4.6 4.6 4.5 75 83 100 100 90 

 79 100 100 67 50 4.2 4.4 4.6 4.0 3.8 2 المؤشر  

-2المؤشر  
 79 100 100 67 50 4.1 4.4 4.4 3.9 3.5 دال

 78 86 57 67 100 4.1 4.3 3.7 3.9 4.4 3 المؤشر  

 79 100 57 83 75 4.3 4.4 3.9 4.3 4.4 4 مؤشر ال 

 82 100 71 83 75 4.2 4.4 4.2 4.1 4.2 التقدير العام 

 


