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 وجز تنفيذيم

المتوخاة ف: إطار اجتماعات هيئة المشاورات الخاصة  المنجزاتأثبتت مبادرة تقييم األثر، وه: أحد  -1
استثمارات  منبطرق شتى أن ماليين الستان الريفيين يستفيدون  –بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

قصور على جوانب  فقد سلطت الضوء أيضا   الهائلة،هذه اآلثار  المبادرة المذتورة أتدتوبينما الصندوق. 
جوهرية المستقاة من هذه الرسالة القياس اآلثار. و  ف: ذلكقياس النتائج، بما  ف:نهج الصندوق  تعتري

وقائما  تخطيطا  دقيقا  تطلب ي تحديدا  تافيا   الت: تحققها استثمارات الصندوق النتائج تحديدالعملية ه: أن 
. والخالصة أن ذلك يقتض: وضع إطار لضمان جمع عملية المنحىوقرارات  على التفتير االستشراف:

معلومات تافية. والغرض من هذه الوثيقة هو وضع إطار للفعالية اإلنمائية ف: الصندوق بهدف إرساء البنية 
 ف: القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها. سير استخدام األدلةيالالزمة لت

عالية اإلنمائية، فقد حدد تقييم تناول من عناصر تحقيق الف تشمل تثيرا  ولئن تانت مشروعات الصندوق  -2
جوانب قصور رئيسية على مر السنوات. واُتخذت تحسين القابلية للتقييم  الت: تحول دوناألساسية  القيود

 ومتسق، غير أن الصندوق لم يأخذ ف: أي وقت من األوقات بنهج شامل هذا القصور عدة مبادرات لمعالجة
بما ف: ذلك قياس األثر. وهذا النهج مطلوب. ويستند اإلطار المقترح إلى نظرية تغيير  ،ف: قياس النتائج

 حولهاتترتز  ينبغ: أناألضواء على خمسة مجاالت  تلط. وسُ القيود األساسيةقائمة على تشخيص 
المتوقعة من تلك األنشطة، وأخيرا ، الطريقة الت: ستفض:  المخرجات، إلى جانب مجموعات من األنشطة

على األدلة. وف: حين أن القائم  صنع القرار المتمثل ف:إلى تحقيق األثر المتوخى  المخرجاتتلك بها 
تها اإلنمائية اتحقيق غايالهدف ف: نهاية المطاف هو تحسين المشروعات اإلنمائية وجعلها أتثر قدرة على 

 تستخدم وُتجمع بطريقة منهجية ف: المشروعات. أدلةفإن الغرض من اإلطار هو ضمان توليد 

 وفيما يل: األنشطة المقترحة الت: تشتل القاعدة الت: تنطلق منها نظرية التغيير: -3

تعزيز أدوات : )أ( ه:األنشطة ف: هذا المجال  .لمشروعدورة ا طيلةالتركيز على النتائج  تقوية (1)
حالة المشروع تقرير تصميم المشروع، و المتعلق بتقرير الالتقييم الذات: ف: الصندوق، بما يشمل 

)ب( استخدام و ،وتقرير إنجاز المشروع، من أجل ضمان جمع المعلومات بطريقة سليمةونتائجه، 
 .ضمان االمتثال وجودة وثائق المشروعائية من أجل اإلنم للفعاليةقائمة مرجعية 

اء وحدة سر إاألنشطة ف: هذا المجال ه:: )أ(  تعزيز التقييم الذاتي والمساءلة عن النتائج. (2)
فاء مزيد من األهمية ضوبالتال: إ ،متخصصة ومسؤولة لتوسيع التعلم والوفاء بالمتطلبات المؤسسية

أوسع؛ )ب( إسناد مسؤوليات واضحة وأدوار قيادية مشترتة  صالحياتعلى التقييم الذات: ومنحه 
 ألفراد فرق إدارة البرامج القطرية من أجل ضمان المساءلة على مستوى المشروعات.

األنشطة الرئيسية ف: هذا المجال ه:: )أ(  تحسين القدرة على الرصد والتقييم في القطاع الريفي. (3)
مراتز التعلم ف: مجال التقييم والنتائج الت: تسعى إلى درة مباتدريب النظراء الحتوميين بالتعاون مع 

األثر بالتعاون مع الصندوق؛ ، وتقييم للحصول على شهادة ف: الرصد والتقييم منهج تدريب:تصميم 
 ."أتاديمية مديري البرامج القطرية" تجزء من)ب( تدريب موظف: الصندوق 
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األنشطة ف: هذا المجال ه:: )أ( التحليل المنهج:  .الحافظةاستخدام األدلة في إدارة  تشجيع (4)
لحافظة االستثمارات اإلنمائية للصندوق من أجل فهم أثرها المحتمل على األهداف االستراتيجية 
للصندوق؛ )ب( االستعراض المنهج: لمتونات الحافظة من أجل بناء قاعدة أدلة يمتن استخدامها 

 جح أن يتتب لها النجاح.ف: تحديد وتصميم المشروعات الت: من المر 

ستشمل األنشطة ما يل:: )أ( ة. يربط رصد المشروعات وتقييمها باإلبالغ عن النتائج المؤسس (5)
مواءمة المؤشرات المستخدمة ف: رصد المشروعات وتقييمها مع المؤشرات المستخدمة ف: نظام إدارة 

دراجه ضم ؛ )ج( تقارير اإلشرافن نظام النتائج واألثر؛ )ب( إصالح نظام إدارة النتائج واألثر وا 
المشروعات ومؤشرات األثر لتقييم أثر استثمارات الصندوق؛ )د( الجمع بين نظام  النتقاءوضع نظام 

 إدارة النتائج واألثر وتقييمات األثر ف: اإلبالغ عن النتائج المؤسسية.

األدلة واستخدامها ف: صنع ومن المتوقع أن تتغلب هذه األنشطة معا  على المعوقات الت: تحول دون توليد  -4
( مشروعات مصممة بطريقة 1: )مخرجاتالقرار والدفع ُقدما  بجدول أعمال قائم على النتائج لتحقيق ثالثة 

ظ عليه طيلة دورة اويتم الحف ُيرصد بانتظامللمشروع  منطق( 2ُتعزز الفعالية اإلنمائية المؤسسية الشاملة؛ )
الثالثة  المخرجاتتصل بالتعلم إلى أقصى حدوده. وينبغ: أن تفض: هذه  لألثر( تقييمات 3المشروع؛ )
على  صنع قرار قائمتحسين التعلم وتعزيز المساءلة، وبالتال: التمتين من لالرئيسية  النواتجبدورها إلى 

ل دوق أن يدفع ُقدما  بجدول أعمااألدلة. وعن طريق تعزيز األنشطة المتتاملة ف: هذا اإلطار، يمتن للصن
 .للمستقبلسا  و لفعالية اإلنمائية الذي يعرض نتائجه ويقدِّم در ل
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 إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق
 

 مقدمة -أوال 
القوي نحو تقييم  توجهه )التجديد التاسع( التاسع لموارد الصندوق الت: تميز بها التجديدمن السمات الرئيسية  -1

تقييم األثر؛ ل( استتشاف منهجيات 1: )من أجل ما يل:استثمرت موارد هائلة  وف: ظل هذا الترتيز،األثر. 
( تلخيص الدروس المستفادة 3؛ )وأثرها قدر المستطاع ( قياس نتائج األنشطة الممولة من الصندوق2)

سداء ا . وأثبتت 1تدخالت الصندوقإلى لمشورة بشأن الُنهج القوية والفعالة من حيث التتلفة ف: إسناد األثر وا 
مبادرة تقييم األثر الت: أسفر عنها التجديد التاسع للموارد أن استثمارات الصندوق ف: الستان الريفيين حققت 

لى الصمود، وملتية األصول الحيوانية، عائدا  ف: عدد من المجاالت الحاسمة، بما فيها األصول، والقدرة ع
ماليين الستان الريفيين  مؤتدة أن التوقعات تشير إلى أنوتمتين المرأة،  ،واإليرادات الزراعية، والتغذية

 . 2سيستفيدون بطرق شتى من استثمارات الصندوق

 جوانب قصور ملموسةالضوء أيضا  على  توبينما أثبتت مبادرة تقييم األثر ما تحقق من أثر تبير، فقد سلط -2
 وفيما يل: بعض الدروس الرئيسية المنبثقة عن تلك المبادرة:  .ف: نهج الصندوق حيال قياس النتائج

يجب تعزيز اأُلطر المنطقية وُنظم الرصد والتقييم بطريقة منهجية ف: مرحلة تصميم المشروع من  (1)
 أجل ضمان قابليته للتقييم؛ 

دقة إسناد المسؤولية  لت: تسبق تنفيذ المشروع من أجلألثر اا اتيجب أن يرتز الصندوق على تقييم (2)
 أثر استثمارات الصندوق؛ عن

مع  ،هينبغ: اختيار تقييمات األثر وتنظيمها على نحو ييسِّر التعلم ويصل به إلى أقصى حدود (3)
 االعتراف ف: الوقت نفسه بالحاجة إلى اإلبالغ المؤسس:؛

شاملة من المؤشرات الت: ُتعبِّر عن األهداف االستراتيجية ينبغ: أن يرتز الصندوق على مجموعة  (4)
 ؛2025-2016للفترة   على النحو المحدد ف: إطاره االستراتيج: الثالثة للصندوق

فهم األثر المحتمل للمشروعات الممولة ل استعراض الحافظة بانتظاميتطلب جدول أعمال تقييم األثر  (5)
 ي على ثغرات ف: األدلة؛ من الصندوق، ولتحديد المجاالت الت: تنطو 

يجب أن يتون جدول أعمال تقييم األثر قائما  على مجموعة متعددة من أصحاب المصلحة ويجب  (6)
 من أجل ضمان المالءمة. تشارتيةأن يتون عملية 

النهج العام الذي جرى األخذ به. وسعيا  إلى  إلى مبادرة تقييم األثر المستفادة منالدروس ويرجع الفضل ف:  -3
ل الصندوق الدفع  ُقدما  بجدول أعمال قائم على النتائج تجزء من إطار قياس نتائج التجديد التاسع، تحوَّ

 المستوى ، إلى مقياس رفيععدد المستفيدين الذين يتم الوصول إليهميقيس  للمخرجاتبجرأة من مقياس 

                                                      
 من الموجز التنفيذي.  6الفقرة  ،(EB 2012/107/INF.7األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق )الوثيقة  اتمنهجيات تقييم 1
 (.EB 2016/117/R.8/Rev.1عرض تجميعي للدروس المستفادة من مبادرة تقييم األثر في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق )الوثيقة  2
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ف:  التطلع:هذا التغيير فرض و  عدد األشخاص الذين يتم الخروج بهم من دائرة الفقر.للنواتج المتمثلة ف: 
لم محاور الترتيز ضغوطا  على ُنظم قياس النتائج ف: الصندوق، ذلك أن تقييم اآلثار على المستوى الرفيع 

مدة زمنية قصيرة نسبيا . والرسالة  ف: غضون معارف تثيرةيتن مطروقا  من قبل. ونتيجة لذلك، تولَّدت 
تحديد النتائج الت: تحققها استثمارات الصندوق تحديدا   الجوهرية المنبثقة عن الدروس الملحوظة ه: أن

بإيجاز يتطلب ذلك و . تافيا  يتطلب تخطيطا  دقيقا  وقائما  على التفتير االستشراف: وقرارات عملية المنحى
 إطارا  لضمان جمع معلومات تافية وف: الوقت المناسب.

وضع ذلك اإلطار هو الخطوة المنطقية التالية ف: تطور الصندوق تمنظمة قائمة على النتائج. وبدأ و  -4
منذ أتثر من عقد من الزمان عندما أنشأ الصندوق نظام إدارة النتائج واألثر من أجل الترتيز على النتائج 

ثر األمتمثال  ف: مبادرة تقييم قياس نتائج المشروعات الت: يدعمها واإلبالغ عن تلك النتائج، واستمر ذلك 
التجديد التاسع للموارد. وقطعت أشواط واضحة، ولتن القيود ما زالت قائمة. واعترافا  بهذه القيود، ف: فترة 

نجاح مشروعاته.  الت: تثبتاتخذ الصندوق بالفعل مجموعة من اإلجراءات لتحسين قدرته على توليد األدلة 
 : حاجة إلى توحيد وتوسيع لضمان األخذ بنهج متسق وشامل. غير أن هذه المبادرات الفردية ف

لتيسير  الهيتل الضرورياء سر لفعالية اإلنمائية للصندوق بهدف إوالغرض من هذه الوثيقة هو وضع إطار ل -5
الترتيز  زيادة ويتمثل الطرح المقترح ف:استخدام األدلة ف: القرارات المتعلقة بتصميم المشروعات وتنفيذها. 

يتطلب  –واألثر بالنواتج  وانتهاء   بالمخرجات بدءا   –عالية اإلنمائية ألن القياس التاف: للنتائج على الف
من المشروعات المصممة أو المنفذة بطريقة  االستفادة تثيرا  تصميم مشروعات فعالة وتنفيذها. وال يمتن 

والت: سيتتب لها النجاح على  . وينبغ: قياس نتائج المشروعات الت: تستفيد من األدلة القائمةغير سليمة
 األرجح.

وتحقيقا  لهذه الغاية، يوضح القسم التال: تعريف الفعالية اإلنمائية وما يتطلبه تحقيقها. ويتناول القسم الثالث  -6
ة اإلنمائية ف: الصندوق، ويعرض القسم الرابع نظرية للتغيير من يتحسين الفعال الت: تعيق األساسية القيود
رية مجموعة من األنشطة . وُتحدِّد هذه النظالقرار على أساس األدلةوتعزيز اتخاذ  القيود هذهل التصديأجل 

ونواتجها وآثارها المتوقعة الت: تشتِّل األساس لإلطار. ويوضح القسم الخامس األنشطة المحدَّدة  ومخرجاتها
 الضرورية لتنفيذ اإلطار.

 الفعالية اإلنمائية وآثارها – ثانيا
سائر المؤسسات المالية الدولية، أن يسعى باستمرار إلى العمل بفعالية ف: ب أسوةيجب على الصندوق،  -7

أو مدى توقع  ،اإلنمائية. وُتعرَّف الفعالية بأنها "مدى تحقيق أهداف التدخالت اإلنمائية هتحقيق أهداف
أنشطة التدخالت اإلنمائية  تانت إذا. وتتحقق الفعالية اإلنمائية 3تحقيقها، مع مراعاة أهميتها النسبية"

 ومخرجاتها: 

 ذات صلة باحتياجات الفئات المستهدفة وأفرادها؛ 

                                                      
 يدان االقتصادي، لجنة المساعدة اإلنمائية،منظمة التعاون والتنمية في الم 3

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management  مسرد المصطلحات األساسية في مجالي التقييم واإلدارة(

 .(2002)باريس،  القائمة على النتائج(

http://www.oecd.org/dac/2754804.pdf
http://www.oecd.org/dac/2754804.pdf
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  :تسهم ف: تحقيق األهداف اإلنمائية والنتائج اإلنمائية المتوقعة على المستويين الوطن: والمحل: ف
 البلدان النامية؛

 تولِّد فوائد مستدامة ألفراد الفئة المستهدفة؛ 

 عالة من حيث التتلفة؛تتحقق بطريقة ف 

 شاملة من حيث دعمها للمساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية؛ 

 لة، مثل اءتسمح بمشارتة ودعم المنظمات ف: التعلم من الخبرة واستخدام أدوات إدارة األداء والمس
 .4التقييم والرصد، من أجل تحسين الفعالية على مر الزمن

ف:  ُيتتب لها النجاحاختيار مجموعة من المشروعات الت: من المرجح أن ويتطلب تحقيق الفعالية اإلنمائية  -8
( وتصميم المشروعات الفردية الت: ترم: إلى تحقيق هدف المناسبة أداء األعمالتحقيق األهداف اإلنمائية )

استراتيجية قطرية تقيِّم بدقة الوضع  أداء األعمال المناسبة(. ويتطلب السليمالوجه على  األعمال أداء)
اإلنمائ: ف: المناطق الريفية وتنتق: التدخالت الت: تتفق مع األولويات الحتومية وأولويات الصندوق من 

ضمان  السليمأداء األعمال على الوجه أجل معالجة القيود الرئيسية أمام تعزيز التنمية الريفية. ويتطلب 
 يذها على نحو يتفل أعلى االحتماالت ف: تحقيق التنمية بفعالية.تصميم المشروعات الفردية وتنف

مشتلة إنمائية. ويعن: عدم تحقيق ذلك أن االستثمارات ال وتتطلب الفعالية تصميم التدخالت ت: تعالج  -9
الذي يبين الصلة  1لتخلف عن اللحاق برتب التنمية. ولننظر ف: الشتل من أسباب اتستهدف سببا  جوهريا  

ع ما ومشتلة إنمائية. وتتطلب المعالجة الوافية للمشتلة اإلنمائية تحليل األسباب التامنة وراء تلك بين مشرو 
المشتلة. ويتيح ذلك تأمال  دقيقا  ف: مصادر المشتلة، وينبغ: أن يشير إلى الحلول المحتملة. والحل المقترح 

وأن يتون منطق واضح  لهينبغ: أن يتون ينبغ: أاّل يستهدف فقط األسباب التامنة الت: تعرقل التنمية، بل 
توقع أن يتون الحل المقترح القيود المحددة. ويُ األدلة المتاحة لما ثبت نجاحه ف: التغلب على  إلى مستندا  

 تافيا  لتحقيق نتيجة تعالج المشتلة ف: نهاية المطاف.

 
                                                      

 :Assessing the Development Effectiveness of Multilateral Organizationsعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،منظمة الت 4

Guidance on the Methodological Approach )تقييم الفعالية اإلنمائية للمنظمات المتعددة األطراف: إرشادات بشأن النهج المنهجي( 

(2012) . 
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لى مخرجات تعالج األسباب من المدخالت واألنشطة الت: يتوقع أن تفض: إوالتدخل اإلنمائ: هو سلسلة  -11
التامنة الت: تقيِّد التنمية. وتجسِّد هذه المدخالت واألنشطة والمخرجات الحل المقترح. وبافتراض أنها 
تتصدى على النحو التاف: لألسباب التامنة الت: تحول دون ُمض: المستفيدين قدما ، يتوقع أن يستجيب 

ف: مساره  ينبغ: أن يتون للمشروعالمتوقعة واألثر المفترض. و نواتج إلى تحقيق ال بطريقة تؤديالمستفيدون 
لتوضيح نظرية تغيير، أساس:، أو  المؤدي من النواتج واألنشطة والمخرجات إلى النواتج واآلثار منطق

 . المنشودةاألسباب الت: ستجعل الحل المقترح يحقق النتيجة 

واقتراح حل على أساس األدلة المتاحة يزيد من  وف: حين أن تحليل األسباب التامنة وراء مشتلة إنمائية -11
افتراضات بشأن تيفية معالجة المشتلة  ما ه: إالفإن المشروعات  ،احتماالت تحقيق الهدف اإلنمائ:

اإلنمائية. وينبغ: التحقق من الحل المقترح، ويتيح المشروع فرصة لمعرفة ما إذا تان ذلك الحل فعاال  
 دلة بشأن األنشطة الفعالة وغير الفعالة وأسباب النجاح أو معوقاته.من األ وأسباب ذلك. ويبن: ذلك قاعدة

"مدى بأنها  للتقييمالقابلية للتقييم حتى تتون مصدرا  للتعلم. وُتعرَّف قابلة ويجب أن تتون المشروعات  -12
لتقييم بمنطقها . وتتميَّز المشروعات القابلة ل5إمتانية تقييم نشاط أو برنامج بطريقة موثوقة وذات مصداقية"

 الواضح وُنظمها الت: تولِّد األدلة الالزمة للتعلم. 

( أن تحدِّد االستراتيجيات القطرية المشروعات الت: تعالج 1خالصة أن الفعالية اإلنمائية تقتض: ما يل:: )وال -13
صحوبة ( أن تصمَّم المشروعات الفردية ف: مرحلة اإلدراج بحيث تتون م2المشاتل اإلنمائية الرئيسية؛ )

لة بدقة  تغيير بنظرية الت: من المتوقع أن تحقق بها المدخالت واألنشطة  الطريقة لتسليط الضوء علىمفصَّ
( أن تتون 4؛ )التغيير( أن تتون المشروعات قابلة للتقييم من أجل السماح بتقييم نظرية 3األثر المتوخى؛ )

التصميم لضمان جمع معلومات تافية عن نجاح طة تخطيطا  وافيا  ف: مرحلة طُنظم جمع البيانات مخ
 ( أن تنفذ ُنظم جمع البيانات ف: تل مراحل المشروع.5المشروعات ومعوقاتها؛ )

 األساسية القيودتحليل  – ثالثا

، تما أتدت المقدمة، هاولتن ،تنطوي مشروعات الصندوق على تثير من عناصر تحقيق الفعالية اإلنمائية -14
 من التجربة.  المنهج:، ال سيما القدرة على التعلم تفتقر إلى جوانب رئيسية

تحسين القابلية للتقييم.  الت: تعيقاألساسية  القيودوُأجري تحليل بدعم من خبير استشاري خارج: لتقييم  -15
الوثائق، والتقييمات ت مع موظف: الصندوق، وعمليات استعراض ر واستفاد التحليل من المشاورات الت: دا

ف: ها متتب التقييم المستقل ا، والتقييمات الت: أجر وعات والحافظة على النطاق األوسعشر الذاتية ألداء الم
 العملية بعض الرسائل األساسية. وأفرزت. 6الصندوق، واستعراضات ضمان الجودة

نظمها وغالبا  ما تتون التعلم والقابلية للتقييم،  الترتيز على أوال ، تفتقر المشروعات ف: تثير من األحيان إلى -16
 ويعتريهاف: تثير من األحيان  واسعة واألهداف المعلنة للمشروعات. الخاصة بالقياس دون المستوى المثال:

                                                      
 .أعاله 3انظر الحاشية  5
خبير اقتصادي بارز من مكتب التخطيط االستراتيجي والفعالية اإلنمائية في مصرف التنمية للبلدان األمريكية، ولديه خبرة في تنفيذ  6

 اإلصالحات في مجال قابلية المشروعات للتقييم.
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تدخل إلى نموذج ال. وبدون أن يستند بالعمومية الشديدة أو منطق المشروع الغموض، وتتسم نظرية التغيير
ب تحديد المجاالت الت: يمتن استخالص واضح يعالج األسباب التامنة وراء المشتلة اإلنمائية، من الصع

. ويعن: هذا القصور ف: منطق المشروعات باالقتران مع ما يصاحب ذلك من عدم 7دروس مستفادة منها
ل أن  المنطقللرصد والتقييم من أجل التحقق من دقة هذا  ةتفاية اأُلطر المنطقية واالفتقار إلى ُنظم مفصَّ

ال  تما أن المؤشراتناك ف: تثير من األحيان مؤشرات أتثر من الالزم، التعلم مقيَّد بممارسات التصميم. وه
متانية التحقيقالقابلية ل)التحديد، معايير التف: ف: الغالب ب . ويوجد ف: (، والواقعية، وُحسن التوقيتلقياس، وا 

لبيانات جزءا  تافيا  المشروع، وال تشتِّل هذه او تثير من األحيان انفصام بين بيانات نظام إدارة النتائج واألثر 
 أن جودة المعلومات تمثل مشتلة ف: بعض الحاالت. وتشير األدلة إلى من اأُلطر المنطقية. 

وثانيا ، يتمن وراء تثير من مشاتل النظام الحال: قصور هيتل الحوافز، ومعايير الجودة، وآليات االمتثال.  -17
 ويقلعملية الجودة عند اإلدراج.  طيلة اهتماما  تبيرا  باستمراروال تنال اأُلطر المنطقية وُنظم الرصد والتقييم 

نظرية للتغيير، ووضع ُأطر منطقية مناسبة، وتخطيط الرصد والتقييم،  بتحديدالتصميم االهتمام أثناء  تثيرا  
لت: به مثال  التحليل الجنسان: واالقتصادي والمال:، أو تغيُّر المناخ، وه: من األمور ا مقارنة بما يحظى

تنال دعما  أتبر بتثير أثناء تصميم المشروعات وتوضع لها آليات لالستعراض والتحقق من االمتثال. وقلما 
ُتحدَّد تفاصيل نظريات التغيير، وغالبا  ما توضع خطط الرصد والتقييم دون مباالة، وتعالج ف: مرحلة متأخرة 

ف:  تتباينف: هذا الصدد  ردود األفعاللتن دة، من العملية. وتراجع اأُلطر المنطقية ف: مرحلة تعزيز الجو 
الت: يعدها تبار المستشارين للمناقشة أثناء اجتماع فريق تعزيز الجودة. وال يتم التحقق التعليقات العامة 

بطريقة منهجية من مذترة االمتثال الخاصة بتعزيز الجودة الت: يعدها الحقا  مديرو البرامج القطرية، ولذلك 
 ويبدأ إجراء. واضحا ، وال تتون أسباب عدم االستجابة واضحة االستجابة لردود األفعال مدى ال يتون

بداء  جودة اأُلطر المنطقية للمشروعات ورصدها وتقييمها ف:  بشأن ردود األفعالاالستعراض المنهج: وا 
 مرحلة ضمان الجودة عندما تقل أو تنعدم إمتانية معالجة أي جوانب قصور محدَّدة.

يقع عبء ثقيل على تاهل مديري البرامج القطرية الذين يتحملون وحدهم تقريبا  المسؤولية عن الوثائق  وثالثا ، -18
المسؤولية النهائية عن المشروعات على مديري البرامج القطرية تل بالمشروعات. وتقع  الخاصةالنهائية 

جراءاتها خالل العقد األخير ازدياد تعقدبالرغم من  المؤسسات المالية  غرار. وعلى متطلبات المشروعات وا 
مشروعات الالصندوق مجموعة من تلك المتطلبات، بما فيها الحاجة إلى بناء  يفرض، الدولية األخرى

جراء تحليالت اقتصادية ومالية. وهذه  باالستناد إلى الدروس المستفادة، ووضع ُنهج للرصد والتقييم، وا 
أمر غير  –ال سيما ف: وجه هذا التعقد  –برامج القطرية المسؤولية التبيرة الواقعة على عاتق مديري ال

نه يشيع أن من استعراض المصارف اإلنمائية الرئيسية ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى. ويتبيّ  مألوف
عن تصميم المشروع.  بمفرده ال يوجد شخص واحد مسؤولغير أنه ، ف: تلك المصارف وجود رئيس للفريق

وبدال  من ذلك، ُيعيَّن صراحة ف: تثير من األحيان فريق للمشروع أو للمهمة ف: وثائق المشروع. وف: حين 
جيين مراجعين خار من أن تصميم المشروع ف: الصندوق يشمل مدخالت من فريق إدارة البرنامج القطري، و 

راف أي مسؤولة مباشرة عن المدخالت الت: من هذه األط أيال يتحمل ومشارتين ف: لجان المشروع، 
                                                      

أن وضع نظرية للتغيير على النحو السليم هو أحد ( 2015) دليل التقييم: اإلصدار الثانيفي يؤكد مكتب التقييم المستقل في الصندوق   7

ر الشروط األساسية للتقييم السليم، وال بد بالتالي من توفير ما يكفي من الوقت والجهد والموارد للقيام بذلك، ويتوقع وضع نظرية تغيي

 واضحة في مشروعات الصندوق الجديدة. 

https://www.ifad.org/documents/10180/c0386896-ecda-40b9-b24b-aa19cadd844b
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يساهم بها. ومن شأن التعقد والتضارب ف: الطلبات الت: تنطوي عليها هذه العملية أن يجعل الحفاظ على 
 جودة المشروع أمرا  بالغ الصعوبة. 

وع الصندوق وموظف: وحدة إدارة المشر  قاعدة معارف موظف:، هناك ف: تثير من األحيان قيود ف: ورابعا   -19
ياس واإلبالغ عن نواتج المشروع فيما يتعلق بالرصد والتقييم، ال سيما تقييم األثر. وتتجاوز مقترحات الق

وتذلك ف: تثير من األحيان قدرات فريق المشروع، وال تتخذ ترتيبات تافية لتعزيز تلك البلد  ثاره قدراتوآ
لى المستوى القطري واالعتراف بأهمية اأُلطر القدرات. ويمتن لهذه المعرفة المحدودة أن تقيِّد المشارتة ع

المنطقية والرصد والتقييم وقياس النواتج واألثر. ويرجع ذلك أيضا  إلى عدم تفاية تواصل الصندوق مع 
ُنظم بما يناسب مقترحات قياس نواتج المشروعات وآثارها  تعديلالنظراء القطريين وتوعيتهم و/أو عدم 

طرية. ويمثل فهم تقييم األثر مسألة مثيرة الهتمام خاص ألنه مجال جديد نسبيا  وممارسات الرصد والتقييم الق
إلى  دوق وموظفو وحدات إدارة المشروعمن الخبرة التقنية. وبينما ال يحتاج موظفو الصن قدرا  ويتطلب تنفيذه 

ن العمل مع الشرتاء تقييم األثر، ال بد من وجود مستوى معيَّن من المعرفة لتمتينهم مل الجوانب التقنيةفهم 
 التقنيين.

، ال ُتعلق أهمية تبيرة على وضع اأُلطر المنطقية، أو نظام إدارة النتائج واألثر، أو ُنظم الرصد وخامسا   -21
منفذ المشروع، ينطوي على مخاطر محتملة وال يتيح سوى  وجهة نظروالتقييم وتقييم األثر ألن ذلك، من 

: لهذه الُنظم بدرجة تبيرة من النظرة العامة الت: ترى أن الغرض الرئيس عوهذا اإلحجام نابالقليل من الفوائد. 
ن عدم األخذ بهذه الُنظم ألدعو إلى األسف، الرصد والتقييم وتقييم األثر ي هو المساءلة. وهذ التصور بشأن

أهمية أتبر من أي وقت آخر ب وتتسمللمشروعات الحالية والمستقبلية  ةمفيد يعن: ضياع فرصة تعلم
للحتومات الت: تسعى إلى مزيد من المعرفة وتحسين السياسات وتحقيق القيمة مقابل المال. ويتطلب تعزيز 
المشروعات المصمَّمة باستخدام قاعدة أدلة أن يتون هناك اعتراف بفائدة الرصد والتقييم وفائدة تقييم األثر 

بيعة الحال أن تتون هذه الُنظم مصمَّمة تصميما  جيدا  يتفل ضمان ف: تحقيق التعلم وتعزيز ذلك. ويجب بط
 مراعاة الحتومات للصلة بين تلك الُنظم والتعلم. 

القصور المتصلة  نواح:عديدة لتصحيح اأُلطر المنطقية ومعالجة  اتواُتخذت على مر السنوات مبادر  -21
 ولم تتن تسير ضمن إطار معظمها إقليمية، ها تانت ف:بالرصد والتقييم وتحسين قياس النواتج واألثر، ولتن

لدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين الُشعب. ونتيجة لتلك التقلبات، أخذت الُشعب ودون تبادل ل ،متسق
بوتيرة أسرع )أو أبطأ( ف: علوم وممارسات قياس النتائج واألثر،  تبمنهجيات وأدوات متباينة نوعا  ما، وتقدَّم

 يحتاج. ولذلك الميداننهاية المطاف عن عدم بلورة رؤية مؤسسية وخطة مشترتة ف: هذا وهو ما ُيعبِّر ف: 
 من أجل قياس النتائج. إلى نهج شامل ومتسقالصندوق 

 نظرية التغيير: إطار للعمل – رابعا

ستند بالنظر إلى القيود الملحوظة، يتناول هذا القسم بالشرح إطار تحسين الفعالية اإلنمائية ف: الصندوق. وي -22
اإلطار إلى نظرية تغيير تُبرز مجموعة األنشطة الت: ال بد من االضطالع بها، والمخرجات المتوقعة من 

المتمثل ف: اتخاذ قرارات  المرتجىهذه األنشطة، وأخيرا ، الطريقة الت: سيفض: بها ذلك إلى تحقيق األثر 
. وف: حين أن الهدف النهائ: هو أن لمحة عامة تبين نظرية التغيير 2قائمة على األدلة. ويعرض الشتل 
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هو ضمان توليد أدلة تستخدم أقدر على تحقيق أهدافها اإلنمائية، فإن الغرض من اإلطار  اتتتون المشروع
 القائم صنع القرارع بطريقة منهجية ف: المشروعات. ومن هنا فإن ترتيز اإلطار ينصب على ضمان وتجم

 على األدلة. 

 
يرد بيانها بالتفصيل ف: صنع القرار القائم على األدلة )سير يمسة الالزمة لتالخوفيما يل: األنشطة المترابطة  -23

 القسم التال:(: 

تتطلب قيود اأُلطر المنطقية وُنهج الرصد والتقييم  .تقوية التركيز على النتائج طيلة دورة المشروع (1)
 الترتيز على النتائج ف: مراحل التصميم والتنفيذ واإلنجاز خالل دورة المشروع.  تتفلاتخاذ إجراءات 

ال تتف: ُنظم التسيير واإلدارة المتبعة حاليا  ف: التقييم  .تعزيز التقييم الذاتي والمساءلة عن النتائج (2)
 تيز.الذات:. وسوف تضمن اإلجراءات الت: ُتحسِّن حوافز الترتيز على النتائج تحقيق ذلك التر 

من غير المرجح أن يحقق الصندوق الترتيز  .تحسين قدرات الرصد والتقييم في القطاع الريفي (3)
الضروري على النتائج بدون القدرات والمشارتة الضرورية من جانب البلد والصندوق. وسوف يلزم 

 اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لبناء القدرة ف: مجال الرصد والتقييم. 

 اسيتون من الحاسم للصندوق فهم حافظته وتحليل أثره .ة في إدارة الحافظةتشجيع استخدام األدل (4)
المحتمل واستخدام هذه األدلة ف: القرارات من أجل بناء قاعدة لألدلة واستخدامها. وسيجري اتخاذ 

 مجموعة محددة من اإلجراءات لتحقيق ذلك. 

يم وُنهج تصميم ُنظم الرصد والتقييجب  .ربط رصد وتقييم المشروعات باإلبالغ عن النتائج المؤسسية (5)
تقييم األثر بما يتفل تعلم الدروس المستفادة من المشروعات الفردية واإلبالغ عن النتائج المؤسسية. 

 ويجب اتخاذ إجراءات تتيح هذه اإلمتانية.
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مال ويدفع ُقدما  بجدول أع القيود األساسية يساعد على التغلب علىومن شأن الجمع بين هذه األنشطة أن  -24
 ةقائم على النتائج يهيئ المخرجات الالزمة لتعزيز اتخاذ قرارات قائمة على األدلة. ومن المتوقع تحقيق ثالث

 مخرجات مترابطة: 

المشروعات على نحو ُيعزز فعاليتها  سُتصمَّم. الفعالية اإلنمائية زمصمَّمة على نحو يُعز مشروعات  (1)
عن طريق تقوية ترتيزها على النتائج، وتعزيز حوافز التقييم الذات:، وتحسين الرصد والتقييم على 

 المستوى القطري، وتوسيع قاعدة األدلة الالزمة لتصميم المشروعات وتدريب الموظفين. 

يتحقق ذلك عن طريق سلة دورة المشروع. ظ عليه طيا)وتعديله عند اللزوم( والحف منطق المشروعرصد  (2)
ضمان تصميم المشروعات باالستناد إلى منطق قوي للمشروع، ودمج نظام إدارة النتائج واألثر ف: 

 تسييراأُلطر المنطقية، واستخدام ُنظم قوية للرصد والتقييم على يد موظفين مدربين، وتعزيز نظام 
 التقييم الذات: من خالل الحوافز السليمة. 

تصميم نظام جيد الختيار المشروعات  من شأن قييمات األثر الت: تصل بالتعلم إلى أقصى حدوده.ت (3)
تقييم األثر، وتنفيذ تتلة حرجة من  القادرين على فهمالت: تخضع لتقييم األثر، وتدريب الموظفين 

معرفة أسباب  تقييمات األثر، أن يمتِّن من تعلم التثير بشأن ما يصلح وما ال يصلح، واألهم من ذلك،
ذلك. ويمتن االستفادة من هذا التعلم ف: بناء قاعدة أدلة لمشروعات المستقبل واإلبالغ عن النتائج 

 المؤسسية.

( زيادة االستفادة من الدروس 1ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين هذه المخرجات إلى ناتجين رئيسيين: ) -25
وتمتين الصندوق بالتال: من اإلبالغ عن مجموعة  ( تعزيز المساءلة،2المتعلقة بالمشروعات الفردية، )

أوسع من النتائج وتذلك تحديد الدروس المستفادة ف: مشروعات محدَّدة. وسوف ُيعزز توليد هذه الدروس 
قدرة موظف: الصندوق على اتخاذ قرارات بشأن البرامج  ،والمشروعات القابلة للمساءلة، ف: نهاية المطاف

، أاّل هو المنشوداألثر تحقيق نات المشروعات باالستناد إلى األدلة، وبالتال: القطرية والمشروعات ومتو 
 صنع القرار القائم على األدلة.

 األنشطة – خامسا

يعرض هذا القسم األنشطة المحددة لتنفيذ إطار الفعالية اإلنمائية، إلى جانب مبررات الحلول المقترحة  -26
 للمشاتل التامنة.

 النتائج طيلة دورة المشروعتقوية التركيز على 

( تعزيز أدوات التقييم الذات: لضمان جمع المعلومات بطريقة 1طلب تقوية الترتيز على النتائج ما يل:: )تت -27
 متثال وجودة وثائق المشروعات.ال( وضع قائمة مرجعية للفعالية اإلنمائية لضمان ا2سليمة، و)

قائم على النتائج ف:  األخذ بمنطقصد والتقييم عن طريق وسوف تعالج القيود ف: اأُلطر المنطقية وُنهج الر  -28
وتقييمه ف: وثائق المشروعات  منطق المشروعتصميم المشروعات وتنفيذها بما يتفل تحديد تفاصيل 

( تقرير حالة المشروع 2( تقرير تصميم المشروع الذي يتم إصداره ف: مرحلة التصميم، )1ث: )الرئيسية الثال
ف: صيغته النهائية مع اقتراب ير إنجاز المشروع الذي يوضع ر ( تق3ثناء التنفيذ، و)ونتائجه الذي يصاغ أ
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 ،اإلنمائية والحفاظ عليه منطق المشروعاتالحاسمة ف: ضمان  امرحلة اإلنجاز. وتتسم هذه الوثائق بأهميته
 .المنطقة باالستناد إلى هذا ضر تفرق المشروعات فيما إذا تان المشروع حقق آثاره المف وتفتير

هذه الوثائق الثالث تستوعب النموذج المنطق: للمشروع وتيسِّر  التأتد من أنالجوانب الرئيسية لإلطار  ومن -29
اإلنمائية،  ههدافألالتعلم. وعند تصميم مشروع ما، ينبغ: استخدام األدلة لتحسين احتماالت تحقيق المشروع 

من أجل تأتيد االفتراضات المقترحة. ويجب أن وينبغ: وضع ُأطر منطقية وتصميم ُنظم للرصد والتقييم 
فيما إذا تان أثناء التنفيذ ُيعبِّر تقرير تصميم المشروع عن هذه العناصر. وينبغ: لفرق المشروعات أن تفتر 

ذلك عن طريق استخدام المعلومات المتولِّدة من نظام الرصد  ، وأن تقّيممازال مالئما   منطق المشروع
رير حالة المشروع ونتائجه ذلك التقييم. وعندما يقترب موعد اإلنجاز، ينبغ: لفرق والتقييم. ويوفِّر تق

المشروعات، مستخدمة مرة أخرى نظام الرصد والتقييم، أن تفتر فيما إذا تان منطق المشروع ذا مغزى بأثر 
إنجاز  تقارير أن تجمعذلك  بعد. ويجب باالستناد إلى هذه الخبرةالدروس المستفادة  تحددرجع: وأن 

يمتن االستفادة منها ف: المشروعات  الدروس الت: بوضوح، وتستخلص وتعرضهاالمشروعات األدلة 
 المقبلة.

بيانات  ُتجمع ،وضمانا  الستمرارية وُحسن توقيت ردود األفعال بشأن التقدم المحرز ف: المشروعات -31
ى اإلشراف ثم اإلنجاز. ومن بين المشروعات آنيا ، ضمن هذا اإلطار، بدءا  من مرحلة التصميم وصوال  إل

رقمنة مؤشرات اأُلطر المنطقية، بما فيها مؤشرات نظام إدارة النتائج واألثر، ذلك األمور األخرى، يعن: 
. والنتيجة النهائية لهذه الجهود ستتمثل ف: معلومات متاحة بسهولة من أجل اتخاذ 8لتيسير الوصول إليها

 روعات.قرارات قائمة على األدلة بشأن المش

ومن النواتج المحتملة الت: ستترتب عن الحصول على بيانات آنية والنظر بدقة ف: المشروعات أثناء  -31
ما إذا تان المشروع ال يحقق النتائج  الوقوف علىدورتها، ال سيما ف: مرحلة تقرير حالة المشروع ونتائجه، 

عادة النظر ف: النهج المتبع.  المرجوة. ولذلك يمتن أن يتطلب المشروع تصحيحا  ف: منتصف المسار وا 
ل المشروع ي( الوقت الذين يتون فيه تعد1وسوف يتطلب ذلك بدوره سياسة إلعادة الهيتلة ُتحدِّد ما يل:: )

إذا تان مشروع ما ف: حاجة إلى إعادة ( اإلجراءات المطلوب اتخاذها 2إلعادة النظر ف: النهج؛ ) مناسبا  
 هيتلة.

عناصر أداة التقييم الذات: المؤتمتة، مع مالحظة تيفية ربطها بالنتائج والمرحلة الت: من  3ويلخص الشتل  -32
 المناسب أن توضع فيها سياسة إلعادة الهيتلة.

 

                                                      
 قُطعت أشواط في هذه المبادرة بدعم من ُشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 8
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ويتطلب ضمان التعلم من المشروعات تنظيم الوثائق الرئيسية لتيسير التعلم، وتذلك وضع حوافز لمتافأة  -33

ُنظم تعزيز  تنطويالجودة، ولتن، تما لوحظ،  لتيسيرجد لدى الصندوق ُنظم التعلم والتحقق من االمتثال. وتو 
فإن تعقد المتطلبات  ،. وعالوة على ذلكعلى قيودجودة المشروعات والتحقق من هذه المتطلبات وتنفيذها 

على يجعل من المتعذر ضمان الوفاء بتل هذه المتطلبات على نحو تاٍف. وتبيَّن أن القوائم المرجعية تساعد 
معالجة التعقد عن طريق التقليل إلى أدنى حد من األخطاء، وتحقيق أقصى مستوى من األداء، وضمان 

ل .9جودة تقديم الخدمات ألداة التقييم الذات: المؤتمتة استخدام القوائم المرجعية  ةومن اإلجراءات المتمِّ
متانية تقيي للفعالية  مها ف: مرحلة التقييم.اإلنمائية لضمان امتثال المشروعات وجودتها وا 

، يؤدي األعمال المناسبةوسوف تتألف القائمة المرجعية من متونين عامين: متون للتحقق من أن الصندوق  -34
على نحو  يؤدي األعمالالصندوق، والمتون الثان: يتحقق من أن الصندوق بنتائج وبالتال: ضمان الصلة 

 1. ويلخص الجدول فعالة، وبالتال: تأتيد وفاء المشروعات بمعايير الجودة الت: تمتنها من أن تتون سليم
يجب أن يف: المشروع بمتطلبات الصندوق  ،المجاالت الت: ستغطيها القائمة المرجعية. ومن ناحية النتائج

وأهداف  ،2025-2016للفترة  يج:العامة فيما يتعلق ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية، واإلطار االسترات
التنمية المستدامة، ويجب أن ُيلب: متطلبات الضمانات وتعميم قضايا من قبيل المساواة بين الجنسين، 

من إجراء تشخيص سليم للمشتلة اإلنمائية والتغذية، وتوسيع النطاق. ومن ناحية الفعالية، سيجري التحقق 
أن نهج الرصد والتقييم محدَّد بوضوح وبصورة و به مناسبة، ومن أن منطق المشروع والمؤشرات المتصلة 

مشروع والمؤشرات المتصلة به وأنه على مستوى الاالقتصادي والمال: متسق مع منطق  وافية، وأن التحليل
 ف: حال إجراء تقييم ألثر المشروع. األثرمعقول من الجودة، وأنه تم إدراج خطة لتقييم 

                                                      
 انظر  9

Atul Gawande, (2010). The Checklist Manifesto: How to Get Things Right. (New York: Metropolitan Books, 2009).. 

http://atulgawande.com/book/the-checklist-manifesto/
http://atulgawande.com/book/the-checklist-manifesto/
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وسيجري ترجيح تل سؤال من تلك  ،سلسلة من األسئلة تحت تل موضوعوسوف تشمل القائمة المرجعية  -35
زيادة  وتعن:على سبيل المثال(،  100األسئلة. وسوف يضاف مجموع قيمة البنود المرجحة إلى رقم محدَّد )

لية وسيجري تجريبها  القيمة إلى زيادة االتساق مع متطلبات الصندوق. وسوف تصمَّم قائمة مرجعية أوَّ
 .  وستقّيم فائدتهاءمتها للمشروعات لضمان مال

 : مكونات القائمة المرجعية للفعالية اإلنمائية1الجدول 

 أداء األعمال على الوجه السليم: الفعالية أداء األعمال المناسبة: النتائج
 :للصندوق للفترة  االتساق مع اإلطار االستراتيج

2016-2025 
 االتساق مع أهداف التنمية المستدامة 
 االتساق مع برامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 الوفاء بجميع الضمانات 
 تعميم القضايا الرئيسية 

   تشخيص المشتلة تشخيصا  وافيا 
 المشروع/المؤشرات محددة على نحو  منطق

 معقول
 نهج الرصد والتقييم محدَّد بطريقة جيدة 
  إجراء التحليل االقتصادي والمال: على نحو

 سليم
  األثر مدرجة، عند االقتضاءخطة تقييم 

 

ويتمثل النهج المقترح ف: أن يجري فريق المشروع )فريق إدارة البرنامج القطري( تقييما  ذاتيا  للقوائم المرجعية  -36
 برمجة العمليات وفعاليتهاللفعالية اإلنمائية ثم التثبت من سالمتها بعد ذلك "بصورة مستقلة" من جانب وحدة 

ة أتبر أدناه( بالتنسيق مع فريق تعزيز الجودة وضمان الجودة. وعند التحقق من القائمة ضاف)ستناقش باست
ذا اعترضت الوحدة على وحدة برمجة العمليات وفعاليتها المرجعية، تتفل  تفاية العناصر الملحوظة. وا 

ات الت: الدرج تقدمذلك. وسوف توضيح الذات: الذي يجريه فريق المشروع، سيجري إدراج شرح لالتقييم 
سيحددها فريق المشروع وعملية التثبت الت: تجريها الوحدة، مشفوعة بتعليقاتها، إن وجدت، مع وثائق 
المشروع إلى فريق ضمان الجودة. واستخدم هذا النموذج بنجاح ف: أماتن أخرى، بما ف: ذلك مصرف 

 يعمل حسب المتوقع. ستان  إذاومع ذلك، ينبغ: تقييم النهج لتحديد ما  .10التنمية للبلدان األمريتية

 تعزيز التقييم الذاتي والمساءلة عن النتائج

تمثل تقوية الترتيز على النتائج عملية يجب إجراؤها طيلة دورة المشروع، ويتطلب ذلك هياتل مالئمة  -37
واضحا  للمسؤوليات. ويشذ الصندوق عن المؤسسات المالية الدولية ف: عدم وجود تيان  للتسيير وتسلسال  

ن لديه إلدارة ما يشار إليه بأنه "وظائف الدعم اإلداري". وهذه تشمل الوظيفة التنظيمية المتعلقة بوضع معيَّ 
المتعلقة بالتقييم الذات: )مثل اإلجراءات التشغيلية )مثل االستراتيجية القطرية(، والخطوط التوجيهية 

ظام الِمنح والمشروعات االستثمارية( وقواعد استعراض الحافظة(، والُنظم التشغيلية لتتبع تنفيذ البرامج )مثل ن
ضمان النزاهة ف: تخصيص الموارد )مثل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء(. وتتسم هذه األنواع 
من الوظائف بدرجة تبيرة من التنظيم وتثافة العمليات. وينبغ: أن تعمل بدرجة عالية من الموثوقية، وبتتلفة 

                                                      
في مصرف التنمية للبلدان األمريكية تناول فيه مصفوفة الفعالية اإلنمائية في واإلشراف تبيَّن من تقييم أجراه مكتب التقييم المستقل  10

قتراحات للتحسين. انظر مصرف التنمية طيها ضمانة سيادية، ولكنه عرض اداة مفيدة في حالة القروض التي تغالمصرف المذكور أن األ

)القابلية للتقييم: استعراض مشروعات المصرف(. ويمكن االستفادة  .Evaluability: Review of Bank Projects 2011للبلدان األمريكية، 

 من هذه الدروس في بناء قائمة مرجعية ذات صلة بالصندوق.

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5538/2011%20Evaluability%20Review%20of%20Bank%20Projects%2cRevisi%C3%B3n%20de%20la%20evaluabilidad%20de%20los%20proyectos%20del%20Banco%20de%202011.pdf?sequence=9
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، تسند وظائف الدعم اإلداري ف: المؤسسات المالية 1ن. وتما يتبيَّن من اإلطار منخفضة، وبقليل من التباي
 الدولية األخرى إلى ُشعب متخصصة تقدِّم الدعم إلى المتتب األمام: ف: تنفيذ الخطط واألهداف المؤسسية. 

ت المؤسسية وشهدت السنوات األخيرة دورا  حاسما  لمتتب اإلدارة التنفيذية ف: ضمان االمتثال للمتطلبا -38
واضحة على نطاق الصندوق  هياتلرسمية أو أي  سلطاتالمرتبطة بالتقييم الذات:، ولتن لم تتن هناك أي 

جدول أعمال النتائج. ومن الواضح أن للُشعب اإلقليمية دور تقوم به، ال سيما من خالل مستشاري  لمباشرة
دارة فإن دائرة االستراتيجية و  ،. وبالمثلالحوافظ، وذلك ف: إدارة حافظة المشروعات ورصد أدلة النتائج ا 

المعرفة تقوم بدور واضح ف: وظيفتها المتعلقة بتقييم األثر. على أنه خالفا  لسائر المؤسسات المالية الدولية، 
 واضح لضمان أداء تلك األنشطة. :دور تنسيقب تضطلعال توجد لدى الصندوق أي وحدة 

وضمن اإلطار الجديد، ستزداد أهمية  -39
لتوسيع التعلم  وصالحياته التقييم الذات:

والوفاء بالمتطلبات المؤسسية. ويجري 
ف: وحدة برمجة العمليات وفعاليتها إنشاء 

إطار استعراض وظيف: لدائرة إدارة 
البرامج تحقيقا  لهذه الغاية. وف: حين أن 

تضطلع وحدة برمجة العمليات وفعاليتها 
بوظائف متعددة، فإن من أهم وظائفها 

ية التشغيلية مسؤوليتها عن تحسين الفعال
عن طريق تشجيع ممارسات إدارة 
العمليات والحوافظ الت: ترتز على النتائج 
والتعلم، وتتبنى استخدام األدلة ف: صنع 
القرار. ويشمل ذلك إدارة إطار التقييم 
الذات: التشغيل:، والنهوض بممارسات 

الدول ف: الرصد والتقييم ف: العمليات و 
إلدارة األعضاء، وتبليغ النتائج إلى ا

لى المجلس ولجالعليا، و  لى ا  انه الفرعية، وا 
المانحين وأصحاب المصلحة. وسوف 

وحدة برمجة العمليات تعمل أيضا  
تهمزة وصل بين اإلدارة والتقييم  وفعاليتها

المستقل، وسُتعزز التنسيق مع سائر 
 ذات: ف: الوحدة.وظيفة التقييم ال 4الشرتاء، ال سيما المؤسسات المالية الدولية. ويلخص الشتل 

: وظائف الدعم اإلداري التشغيلي في المؤسسات المالية 1اإلطار 
 الدولية 

سياسة العمليات واالستراتيجيات ليتولى نائب الرئيس ، البنك الدوليف: 
القطرية المسؤولية عن السياسات اإلقراضية وغير اإلقراضية، 
والخطوط التوجيهية والُنظم، ويرأس ُنظم التقييم الذات: ف: المنظمة 

يتفل فعالية برمجة العمليات خاصة بإدارة النتائج. تما وُنظمها ال
واالمتثال، ويمسك بزمام جميع العمليات والُنظم المتصلة بإدارة 

نائب المخاطر التشغيلية، بما يشمل الضمانات والشراء. ويتولى 
إدارة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  الرئيس لتمويل التنمية
 نمية.ف: المؤسسية الدولية للت

، تتولى دائرة الموارد والسياسات مصرف التنمية األفريقيوف: 
صياغة السياسات التشغيلية عمليات التشغيلية المسؤولية عن قيادة 

ووضع وتطوير الخطوط التوجيهية التشغيلية وأدوات التقييم الذات:، 
 وتنسيق برمجة العمليات. 

يجية والسياسات تتولى إدارة االسترات مصرف التنمية اآلسيوي،وف: 
وضع الخطوط التوجيهية والُنظم الخاصة بالعمليات والتقييم الذات:، 
وتتفل تنسيق السياسات والعمليات، وتنهض بجدول أعمال الفعالية 

 اإلنمائية.
يتولى متتب التخطيط مصرف التنمية للبلدان األمريكية، وف: 

وات االستراتيج: والفعالية اإلنمائية المسؤولية عن وضع األد
واإلجراءات التشغيلية، ورصد مراقبة جودة البرامج عن طريق تحديد 
معايير الجودة وضماناتها طيلة دورة المشروع؛ ورصد وضمان االمتثال 
 للمعايير واإلجراءات التشغيلية؛ وتقييم جودة ُنظم المعلومات المؤسسية.
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ويمثل مستشارو الحوافظ اإلقليمية ف: الصندوق حصن التقييم الذات: ف: الُشعبة اإلقليمية، ولتن إمتاناتهم  -41

ف: إطار هيتل سوف يواصلون أداء ذلك الدور الحاسم يجب تعزيزها عندما يتون التغيير المؤسس: جاريا . و 
وحدة برمجة العمليات عن تثب مع الوحدة الجديدة )، ولتنهم سينسقون الجديد تسيير التقييم الذات:

(. وبالمثل، يؤدي موظفو ُشعبة البحوث وتقييم األثر دورا  رئيسيا  ف: تصميم اإلطار العام للفعالية وفعاليتها
على الموظفين المختصين ف: ُشعبة أيضا  مون األثر. وسوف يتعيَّن ُيحللون الحافظة ويقيِّ  حيثاإلنمائية، 
قييم األثر العمل ف: تعاون وثيق مع الوحدة الجديدة لضمان تنسيق المخرجات على مستوى البحوث وت

العالقة بين مستشاري الحوافظ اإلقليمية، وُشعبة  4المشروعات وعلى مستوى المنظمة. وُيبرز الشتل 
 .ووحدة برمجة العمليات وفعاليتهاالبحوث وتقييم األثر، 

، يثير وصالحياته التقييم الذات: تسييران جودة المشروعات ولتعزيز وحتى مع استخدام قائمة مرجعية لضم -41
العبء المتزايد الواقع على عاتق مديري البرامج القطرية والمسؤولية التبيرة الت: يتحملونها بالفعل )ترد 

إلى مناقشتها أعاله( تساؤالت بشأن ما إذا تان ينبغ: عليهم وحدهم تحمل تلك المسؤوليات الواسعة. وسعيا  
الت: تتفل الجودة، يقترح اإلطار أن تسند إلى من يقدمون إسهامات تقنية مسؤوليات أتبر عن  ززيادة الحواف

المشروعات. ويمتن تتوين فريق إلدارة البرنامج القطري لتل مشروع. وسوف ُتحدَّد للفريق مسؤوليات 
لتقنيين من ُشعبة السياسات مدير البرنامج القطري وتبير المستشارين اوسيشترك ف: رئاسته واضحة 

والمشورة التقنية أو من ُشعبة البيئة والمناخ، حسب االقتضاء. وسوف يتفل ذلك المشارتة ف: تحمل 
لة عن تصميم المشروعات وتنفيذها. وسيجري النظر ف: خيارات تغيير هيتل إدارة اءالمسؤولية وبالتال: المس

 تجزء من اإلطار. وسيجري تجريبها على سبيل االختبارالمشروعات 

 تحسين قدرات الرصد والتقييم في القطاع الريفي

الترتيز على النتائج بدون قدرات ومشارتة قطرية. ولذلك من الحاسم  زيادةمن المستبعد تحقيق نجاح ف:  -42
معالجة جوانب القصور المحدَّدة بشأن الرصد والتقييم وبشأن تقييم األثر ف: البلدان الشريتة للصندوق. 
وسيتون من األساس: تدريب النظراء الحتوميين من خالل الشرتاء الخارجيين. ومن األجزاء الرئيسية لهذا 

من  تدريب: منهجطار قيام تعاون بين الصندوق ومبادرة مراتز التعلم ف: مجال التقييم والنتائج لتصميم اإل
 يتون. وسوف 11أجل الحصول على شهادة ف: الرصد والتقييم وتقييم األثر بتمويل من آلية ِمنح الصندوق

                                                      
 . www.theclearinitiative.org موقعها اإللتترون:عن المبادرة المذتورة ف: يمتن الرجوع إلى معلومات  11

http://www.theclearinitiative.org/
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ة التدريبية مع أنواع مشروعات بالصندوق من أجل ضمان مالءمة مواد الدور  اتصاال  تافيا   متصال  التدريب 
 الصندوق، وسيساعد المشارتين على الوفاء بمتطلبات الرصد والتقييم، وتقييم األثر ف: الصندوق. 

ف: إدراج بند  حينئذ وستتون الممارسة المعتادةومن المتصور أن ُيحسِّن إجراءان تتميليان القدرات القطرية.  -43
ف: المائة  5و 3والتقييم، وهو بند ينبغ: أن يستأثر بما يتراوح بين  يشير صراحة إلى تتاليف الرصدالميزانية 

. بذلك صراحة التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وأوصىتقريبا  من مجموع تتاليف المشروع. 
يزانية ولتن تحديدها باعتبارها بندا  منفصال  ف: الم ،وغالبا  ما ُتدرج هذه التتاليف ف: ميزانيات المشروعات

 يؤتد أهمية الرصد والتقييم ويرسل إشارة واضحة إلى الشرتاء على المستوى القطري.

وسعيا  إلى زيادة تعزيز الرصد والتقييم، ينبغ: إجراء تحليل منهج: لقدرات الرصد والتقييم القطرية ف: قطاع  -44
القطرية. وسوف يتيح ذلك فرصة التنمية الريفية تجزء من التحليل الذي يتناول برامج الفرص االستراتيجية 

لفهم الطريقة الت: يمتن بها ربط المشروعات بالُنظم القطرية، إن وجدت، والطريقة الت: يمتن بها إرساء 
التمويل بِمنح  اتُنظم للرصد والتقييم أو تعزيزها. ويمتن لهذا النوع من التقييم أن يستفيد أيضا  من آلي

 ألموال ف: تعزيز الُنظم القطرية.إمتانية استخدام اإلتاحة الصندوق، 

إلى الحصول على  أن يبادرواوسوف يتطلب تشجيع استخدام األدلة ف: إدارة الحافظة من موظف: الصندوق  -45
أدلة واستخدامها ف: تصميم المشروعات وتعزيز جمعها ف: تنفيذ المشروعات. ومن الحاسم تدريب مديري 

النظراء الحتوميين. ومن ب أسوةوليد األدلة واستخدامها البرامج القطرية وسائر موظف: الصندوق على ت
المتصور إجراء تدريب إلزام: من خالل أتاديمية داخلية لمديري البرامج القطرية من أجل تنمية مهارات 

 إدارة المشروعات باالستناد إلى استخدام األدلة.

 تشجيع استخدام األدلة في إدارة الحافظة

مبادرة تقييم األثر ف: فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق افتراض أن  ثيرهاتمن المسائل الرئيسية الت:  -46
 –استثمارات الصندوق تهدف بالضرورة إلى "الخروج باألشخاص من دائرة الفقر". وتثير من المشروعات 

ليس لديها هذا الهدف وقد ال يستهدف الصندوق بالضرورة  –مثل مشروعات بناء القدرة على الصمود 
خاص الذين يعيشون دون خط الفقر. وسوف يعن: تحديد مؤشرات مناسبة لنجاح الصندوق على األش

اآلثار  تتسنى معرفة. ولن ةالمستوى المؤسس: استعراض حافظة الصندوق وفهمها وتحليل آثارها المحتمل
ات حافظة المحتملة الستثمارات الصندوق إاّل من خالل تحليل دقيق. وسوف تشِّتل االستفادة من استعراض

الصندوق الجارية جزءا  رئيسيا  من اإلطار من أجل إجراء تقييم منهج: وفهم حافظة الصندوق وتحديد آثارها 
 المحتملة وتحليل متوناتها.

توخى اإلطار أيضا  إجراء استعراضات منهجية للمتونات الرئيسية الت: تتألف منها وعالوة على ذلك، ي -47
ثغرات األدلة". ويمثل االستعراض المنهج: نوعا  لأدلة ووضع "خرائط  حافظة الصندوق من أجل بناء قاعدة

من أنواع استعراضات األدبيات الت: تستخدم فيها عملية شفافة للتوصل إلى أدلة بشأن موضوع معيَّن وتقييم 
. وتستخدم خرائط ثغرات األدلة هذه المعلومات إلى جانب تقييمات األثر الجارية 12تلك األدلة وتجميعها

                                                      
 . Campbell Collaboration definitionانظر التفاصيل في  12

http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/
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وسيجري . 13لتوحيد ما يعرفه الصندوق وما ال يعرفه بشأن ما يصلح ف: قطاع معيَّن أو قطاع فرع: معيَّن
 توليد المعلومات ذات الصلة بالمشروعات عن طريق إجراء تلك العمليات للمساعدة ف: تصميم المشروعات.

نصب الترتيز حاليا  ف: مجموعة األنشطة المتصوَّرة ف: إطار االستعراض المنهج:. وي 5ويلخص الشتل  -48
 يمض:إذا تان التنفيذ  ماالمقام األول على استعراض الحافظة )اإلطار الوارد ف: أعلى الشتل( والتحقق م

ف: المسار الصحيح. والغرض من ذلك هو توسيع النطاق ت: يشمل تحليال  أتثر انتظاما  للحافظة وطرح 
 مجموعة أوسع من األسئلة. 

 
 

 المشروعات باإلبالغ عن النتائج المؤسسيةرصد وتقييم ربط 

يتطلب توليد أدلة تافية مؤشرات موثوقة ُتعبِّر عن أهداف الصندوق االستراتيجية وغاياته. وخالل العقد  -49
األخير، تانت اآللية الرئيسية المستخدمة ف: اإلبالغ عن نتائج الصندوق ه: نظام إدارة النتائج واألثر. 

ا  تافيا  من اأُلطر المنطقية ءتشتل ف: تثير من األحيان جز رة، غير أن بياناته ال ظام قيمة تبيوحقق هذا الن
وغير متتملة ف: بعض األحيان. وتعتري جودة البيانات أيضا  بعض المشاتل. ولذلك فإن أحد األنشطة 

دوق يب تعاقب: ألهداف الصنالنتائج واألثر عن طريق إجراء ترتالرئيسية يتمثل ف: إصالح نظام إدارة 
المؤسسية من خالل البرامج القطرية والمشروعات ودمج نظام إدارة النتائج واألثر مع نظام اإلبالغ عن 

 اإلشراف.

                                                      
 )خرائط ثغرات األدلة(. Evidence Gap Mapsانظر تفاصيل في المبادرة الدولية لتقييم األثر،  13

http://www.3ieimpact.org/evaluation/evidence-gap-maps/
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وسوف ُيعزز اإلطار قياس نجاح الصندوق عن طريق تنقيح المجموعة الحالية من المؤشرات المختارة،  -51
لمنطقية على مستوى المشروعات، وتذلك طريقة قياس تلك المؤشرات. وسوف يتطلب ذلك تحسين اأُلطر ا

طار قياس النتائج المؤسسية، وضمان اتساق مؤشراتها. وعلى مستوى  ونظام إدارة النتائج واألثر، وا 
المشروعات، سيجري تقييم اأُلطر المنطقية عن طريق القائمة المرجعية للفعالية اإلنمائية للتأتد من أن تلك 

والمتطلبات المؤسسية وتشمل نظام إدارة النتائج واألثر. ويجري  اأُلطر المنطقية ُتعبر عن منطق المشروع
االستراتيجية ومالءمته، وتذلك لتبسيطه حتى  تهإصالح نظام إدارة النتائج واألثر من أجل زيادة قوته وأهمي

 يمتن دمج مؤشراته بسهولة ف: اأُلطر المنطقية.

ام إدارة النتائج واألثر وترشيدها بما يتفق مع . ويجري تقليص عدد مؤشرات نظ14وهذه العملية جارية بالفعل -51
راتيجية للصندوق. ويجري دمج مؤشرات النظام المذتور مباشرة ف: اأُلطر المنطقية وُنظم تاألهداف االس

الرصد والتقييم، وسُتدار عمليات جمع البيانات من خالل الُنظم الت: سبقت اإلشارة إليها. وسيجري بعد ذلك 
 لنتائج واألثر وتعزيزه ت: يشتل متونا  رئيسيا  من نظام اإلبالغ المؤسس: ف: الصندوق.إدارة انظام  تبسيط

وبالنظر إلى أن نظام إدارة النتائج واألثر يستند إلى بيانات الرصد، ال يمتن بطبيعة الحال ف: معظم  -52
هذه  6الشتل  الحاالت رصد نواتج استثمارات الصندوق وآثارها على المستوى األرفع بصورة وافية. ويبين

النقطة. وتخضع المدخالت واألنشطة والمخرجات ف: أي مشروع معيَّن لسيطرة القائمين بتنفيذ المشروع. 
ما يحققه ذلك اإلنفاق من أثر ويعلم الصندوق وشرتاؤه القطريون ما يقومون به وحجم المبالغ المنفقة وتذلك 

استجابة سلوتية من جانب المستفيدين من المشروع. على المستفيدين. ولتن النواتج واآلثار ه: ثمرة  مباشر
خرج: تدريب مزارعين على تتنولوجيا جديدة )المُ من ذلك على سبيل المثال أن مشروع الصندوق قد يدرِّب ال

المزارعين(، وأما استخدام ذلك المزارع لتلك التتنولوجيا وتحسين غالت المحاصيل والدخل فيتوقف على 
. ويمتن أن تتأثر النواتج بعدد من العوامل الت: تخرج عن نطاق سيطرة المشروع، مثل طريقة االستجابة

األنماط الجوية والظروف االقتصادية. ويمتن لزيادة الدخل أن تتون راجعة إلى زيادة هطول األمطار أو 
 ارتفاع األسعار. ومن الصعب بالتال: إسناد النواتج واآلثار إلى مشروع بعينه. 

 
وتتاح بطبيعة الحال تقنيات إلسناد األثر، مثل التقنيات المستخدمة ف: إطار مبادرة تقييم األثر ف: فترة  -53

التجديد التاسع لموارد الصندوق، أو الطرق الت: يستخدمها متتب التقييم المستقل ف: تقييمات األثر. غير 

                                                      
  فريق عامل مشترك بين اإلدارات إلصالح نظام إدارة النتائج واألثر. 2015تشكَّل في أكتوبر/تشرين األول  14
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عات بسبب طريقة تصميم المشروعات ، تما أنه ليس ممتنا  ف: تل المشرو ا  أن تقييم األثر يتطلب موارد
جري انتقاء مجموعة فرعية من مشروعات يوتنفيذها. ووفقا  للنموذج المستخدم ف: التجديد التاسع للموارد، س

اإلبالغ  ألغراضوسيجري بعد ذلك إسقاط نتائج ذلك التحليل على الحافظة  لتقييم أثرها،الصندوق 
 المؤسس:.

نظام مؤشرات منطقية قوية تشمل  أطر هو أن توضع لتل المشروعاتعام النموذج الفإن على ذلك،  وبناء   -54
. وسيجري تجميع هذه المعلومات لإلبالغ عن المخرجات مع مرور الوقتإدارة النتائج واألثر الت: يتم تتبعها 

ي لفترات زمنية معيَّنة )مثل فترة تجديد الموارد(. وسيجر  ،حسب ما تقتضيه الحاجة ،على المستوى المؤسس:
ألثر من مجموعة فرعية من المشروعات من خالل تقييمات األثر اجمع البيانات ذات الصلة بمؤشرات 

وستمتد نتائج هذا التحليل لتشمل الحافظة. وسوف تشمل ُأطر قياس النتائج مؤشرات المخرجات واألثر على 
شرات األثر لتقييم أثر السواء. والمجال الرئيس: التال: هو التوصل إلى نظام النتقاء المشروعات ومؤ 

 استثمارات الصندوق.

وعلى المستوى المؤسس:، من الحاسم تحليل حافظة الصندوق لتحديد ما يتف: من مؤشرات األثر  -55
 واألهداف. ويشمل اإلطار االستراتيج: للصندوق ثالثة أهداف استراتيجية على النحو التال:: 

 ن الفقراء؛: زيادة القدرات اإلنتاجية للستان الريفيي1الهدف  (1)

 : زيادة الفوائد الت: يجنيها الستان الريفيون الفقراء من المشارتة ف: األسواق؛2الهدف  (2)

: تعزيز االستدامة البيئية وصمود األنشطة االقتصادية للستان الريفيين الفقراء ف: وجه 3الهدف  (3)
 تغيُّر المناخ.

. 2والهدف  1المستدامة، ال سيما الهدف  وهذه األهداف بدورها مرتبطة ارتباطا  مباشرا  بأهداف التنمية
وينبغ: أن ُتعبِّر مؤشرات األثر واألهداف المتصلة بها عن األهداف االستراتيجية والغايات المستخدمة ف: 

 إطار أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب االختيار المناسب تحليل الحافظة على النحو الذي سبق بيانه.

ووفقا  للنموذج المستخدم ف: التجديد التاسع لموارد الصندوق، ينبغ: أن يتون المستوى المستهدف ألي فترة  -56
ف: المائة من الحافظة من أجل ضمان تحليل عدد تاٍف من المشروعات.  15من فترات تجديد الموارد 

أي قبل تنفيذ المشروع. ومن ولت: يتسنى إسناد األثر بطريقة مناسبة، يجب تصميم تقييمات األثر مسبقا ، 
شأن ذلك أن يزيد احتماالت الحصول على افتراضات تتيح اإلسناد، وتصميم عمليات جمع البيانات على 
نحو يعالج المسائل ذات الصلة. وسوف تنصب األولوية بالتال: على االختيار المسبق للمشروعات الت: 

لى السع: إلى تحقيق تتلة حرجة من تقييمات األثر ثارها. ويحتاج الصندوق بطبيعة الحال إآسيجري تقييم 
ف: المدى القريب، وستستخدم تقييمات األثر المصمَّمة الحقا  ف: حاالت بعينها يتون من المفيد فيها 
استخدام تلك التقييمات. وعالوة على ذلك، سيستخدم تحليل البيانات الثانوية ف: تقييمات األثر حيثما أمتن، 

ضمن الملحق تفاصيل تنواع محدَّدة األسئلة، مثل األسئلة المرتبطة بالقضايا البيئية. ويعلى أ وف: اإلجابة
 محدَّدة بشأن خطط التجديد العاشر لموارد الصندوق أثناء هذه الفترة االنتقالية.

وسوف تشمل المشروعات الت: سيجري اختياريها إلجراء تقييم آلثارها المشروعات الت: تتشف عن إمتانات  -57
م )ُنهج ابتتارية أو ثغرة واضحة ف: األدلة( والت: يتون من الممتن عمليا  تقييم أثرها والت: يتون للتعل
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 وتنطوي علىللحتومة دور فيها. وسيجري تتوين فريق عامل للتأتد من المشروعات المختارة تمثل الحافظة 
مشروعات ف: الحافظة. ومن ثغرات ف: حاجة إلى تقييمات إضافية بغرض بلورة فهم لتيفية استيعاب تلك ال

المتوقع أن ُتعبِّر المشروعات المختارة ف: نهاية المطاف عن النطاق المواضيع: واإلقليم: الذي تغطيه 
 مشروعات الصندوق.

عن األثر باستخدام إسقاطات تشمل الحافظة أسوة بالتجديد التاسع وأخيرا ، سيجري اإلبالغ المؤسس:  -58
الرئيسية عن التجديد التاسع ف: جودة تقييمات األثر األساسية وف: قوة  للموارد. وسوف تتمن االختالفات

فهم حافظة الصندوق. وسوف تتيح اإلسقاطات تقديرات للمؤشرات الرئيسية المحدَّدة على المستوى 
المؤسس:. وبالنظر إلى أن تقييم األثر سيرتز على الدروس المستفادة، سيجري تجميع هذه الدروس 

 جدول أعمال تقييم األثر ف: الصندوق. 7موعة من التحليالت. ويلخص الشتل المستفادة من مج
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 جدول أعمال تقييم األثر في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

يضع إطار الفعالية اإلنمائية المبادئ التوجيهية للُمض: ُقدما  بجدول أعمال لتقييم األثر. ويمثل التجديد  -1
المذتور موضع  جدول األعمالالعاشر لموارد الصندوق مرحلة انتقالية يجب أن يضع فيها الصندوق 
نشاء هي تل مؤسس: لدمج تقييمات األثر التنفيذ. وسوف يعن: ذلك أوال  تحديد محور ترتيز تقييمات األثر وا 

ل: الذي سيجري األخذ به  ينبغ: بطبيعة الحالو  .ف: عمليات الصندوق. ويقترح هذا الملحق النهج األوَّ
الدروس المستفادة أثناء التجديد العاشر للموارد حيث  بناء علىتعديله و التفتير بعناية ف: فعالية هذا النهج 

 ورة.ال مناص من أن تنبثق مسائل غير منظ

وتما جاء ف: وثيقة اإلطار، سيسعى الصندوق، أثناء الُمض: ُقدما ، إلى توسيع ترتيزه على تقييمات األثر  -2
ف: المائة من مشروعاته. ويمثل ذلك هدفا  طويل األجل، ذلك أن  15المصممة مسبقا  وضمان تقييم أثر 

: الميدان سيستغرق وقتا . وتتطلب وتنفيذ تقييمات األثر ف ثارهاآتحديد المشروعات الت: سيجري تقييم 
متابعة لمدة تتراوح إجراء تقييمات األثر المصممة مسبقا  خط أساس سابق على االستثمار ف: الميدان، ثم 

بين سنتين وثالث سنوات بعد خط األساس حالما يتون االستثمار جاريا  ف: الميدان. ويعن: ذلك أن تقديرات 
ليل ستتون متاحة لمدة تتراوح بين ثالث وأربع سنوات بعد االستثمار األثر والدروس المستفادة من التح

ل:، أي   (.2018-2016التجديد العاشر لموارد الصندوق )فترة  لمدة تتجاوزاألوَّ

وبالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه تقييمات األثر المسبقة، سيجري خالل فترة التجديد العاشر الت: تستغرق  -3
تقييما  إضافيا  الحقا  لألثر حسب ما تسمح به الموارد، من أجل  12و 9اوح بين ثالث سنوات إجراء ما يتر 

هذه التقييمات إلى تقييمات األثر المصممة مسبقا  ستضاف ضمان اإلبالغ التاف: خالل الفترة المذتورة. و 
ف: المائة من المشروعات الجديدة. وسوف يستند اإلبالغ خالل فترة التجديد العاشر  15متصورة لما نسبته ال

تقييما ، فضال  عن تقييمات األثر المسبقة الت:  12وتقييمات  9إلى تقييمات األثر الالحقة الت: ستتراوح بين 
األثر لفترة التجديد جرى الشروع فيها تجزء من التجديد التاسع للموارد. وتم الشروع ف: ستة من تقييمات 

 16و 12التاسع وسيجري االنتهاء من بعضها أثناء فترة اإلبالغ. ومن المثال: إنجاز ما يتراوح مجموعه بين 
تقييما  لألثر ف: فترة التجديد العاشر. وسوف يشمل اإلبالغ، قدر المستطاع، تقديرات لألثر الُمجمَّع 

خر المستجدات بشأن ما وصل إليه الصندوق ف: الدفع ُقدما  باستخدام النتائج المتاحة، وتحديثا  يتناول آ
بجدول أعمال تقييم األثر، أي تقييمات األثر الجارية ف: الميدان الت: بدأ إجراؤها أثناء فترة التجديد العاشر 

 للموارد. 

ييمات األثر وتما لوحظ، سيصمم جانب من مبادرة تقييم األثر ف: فترة التجديد العاشر نهجا  مؤسسيا  لدمج تق -4
ف: عمليات الصندوق. ويشمل ذلك بحث عدد من العوامل، مثل اختيار المشروعات، وأدوار مختلف دوائر 

 الصندوق وُشعبه، والميزانية. ويناقش تل عامل من هذه العوامل أدناه.

اإلطار.  وسيجري اختيار تقييمات األثر ف: فترة التجديد العاشر باالستناد إلى المعايير المشار إليها ف: -5
وفيما يتعلق بتقييمات األثر الالحقة، سيجري األخذ بمعيار إضاف: ف: االختيار يتمثل ف: مدى مالءمة 

ف:  تتمنأن القيمة األساسية لتقييم األثر تقييم األثر للمشروعات الالحقة. والمنطق الذي يستند إليه ذلك هو 
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وتعظيما  لهذه اإلمتانية، سترتز تقييمات  استخالص الدروس الت: يمتن أن تصب ف: تصميم مشروع جديد.
 . مشروعا  للمتابعة من المرجح أن تشملاألثر المصممة الحقا  على الحاالت الت: 

وعات الت: ستخضع لتقييم اختيار حافظة المشر فريق عامل تحت قيادة ُشعبة البحوث وتقييم األثر  وسيتولى -6
شمل أيضا  ممثال  عن ُشعبة السياسات والمشورة ة، وسيممثال  عن تل ُشعبة إقليمي يشمل الفريقوس، األثر

الفريق العامل  ينظرالتقنية وُشعبة البيئة والمناخ. ولم تحدَّد بعد التشتيلة الدقيقة لهذا الفريق العامل. وسوف 
ف: المشروعات الت: يجري تقييمها حاليا  وسيبحث عن مشروعات جديدة تف: بالمعايير المحدَّدة. وسوف 

معالجة أي مسائل للفريق العامل أيضا  تقييمات األثر الجارية للتأتد من أنها ماضية ف: مسارها، أو يتتبع ا
 ف: حاجة إلى حل. 

وفيما يتعلق باألدوار الت: سيجري االضطالع بها ف: العملية، ستتولى ُشعبة البحوث وتقييم األثر، ف: أي  -7
التقييم سواء  بطريقة مباشرة من خالل موظف: الُشعبة أو من  تقييم لألثر، تقديم الخبرة التقنية المتعلقة بإجراء

يتمتعون بالخبرة التافية. وف: حال االستعانة بشرتاء خارجيين، مثل الجامعات أو  شرتاء معينينخالل 
البحوث وتقييم األثر بدور الوسيط لضمان التواصل التاف: بين المشروع  ةالمؤسسات البحثية، ستقوم ُشعب

 من تقييمات األثراألثر. وينبغ: أن تتون األسئلة الت: ستجري اإلجابة عليها ف: أي تقييم وفرق تقييم 
، قدر المستطاع، من النظراء القطريين وفرق مشروعات الصندوق. ومن الواضح أن تقييمات األثر نابعة

 يجب أن تشمل أيضا  المؤشرات األوسع المستخدمة ف: اإلبالغ المؤسس:.

جرائها جمع البياناتعمليات خبرة تقنية ف: تصميم ( 1) يم لألثر ما يل::ويتطلب إجراء تقي  -8 ، وتحليل وا 
( القدرة على جمع البيانات الميدانية من أجل جمع المعلومات 2البيانات، واإلبالغ عن نتائج ذلك التحليل؛ )
المجالين. وينبغ: عموما  أن تتون المشروعات مسؤولة عن  الضرورية. وترتبط تتاليف تقييم األثر بهذين

تمويل جمع البيانات تجزء من ميزانية رصد المشروع وتقييمه. وبالرغم من أن الخبرة التقنية باهظة التتلفة 
مفيدة  يمثل منفعة عامة، إذ سيولد معارفتقييم األثر  المنتج الذي يفرزهف: تثير من األحيان فإن 

وخارجه. ومن المثال: تمويل ميزانية الخبرة التقنية من أموال تقييم األثر  المعن: ل البلدللمشروعات داخ
 المقدَّمة من الصندوق واألطراف الخارجية الت: تدعم المبادرة.

 
 


