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  التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق

   استعراض–أوال 

. ات وبرامج الصندوق إلى ثالثة أقسامينقسم التقرير السنوي الثاني عن ضمان الجودة في مشروع -1

ويعرض القسم الثاني النتائج العامة الستعراض . ويتضمن هذا القسم استعراضا لعملية ضمان الجودة

 وتقديراتها استنادا إلى استخدام مؤشرات إطار قياس 2009 عملية خالل عام 32ضمان الجودة في 

ميم الناجمة عن خبرة الصندوق في استعراضات ضمان  ويحدد القسم الثالث جملة من قضايا التص.النتائج

  . 2010ر عام يا التي تستحق اهتماما أكبالجودة خالل عامين وهي القضا

دورات وجرت ست . 2008كانون الثاني /اير ين2دخلت عملية ووظيفة ضمان الجودة حيز النفاذ بدءا من  -2

وتنص عملية ضمان الجودة .  مشروعا61 تم خاللها استعراض ،استعراضية لضمان الجودة حتى تاريخه

تصميمات المشروعات كخطوة نهاية باستعراض الموضوعة على أن يقوم مكتب نائب رئيس الصندوق 

تنطوي عملية استعراض و 1.قبل المضي قدما في مفاوضات القرض والعرض على المجلس التنفيذي

  : الثانيسمالقضمان الجودة على ثالثة أهداف رئيسية سيتم اإلبالغ عنها في 

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

 ومبادئه لسياسات الصندوق المشروعالتنفيذي مع التركيز بشكل خاص على مالءمة تصميم 

  ؛التوجيهية

قياس النتائج عند اإلدراج في ذخيرة   إطارفيمؤشرات النتائج التقدير بموجب تحديد   )ب (

  عات؛المشرو

  .تقدير عملية تعزيز الجودة  )ج (

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

  .تحقيق األهداف اإلنمائية للمشروعات

 ،حزيران/ وفي يونيو،كانون الثاني/ينايرفي (وتجري استعراضات ضمان الجودة ثالث مرات سنويا  -3

وبسبب ). انظر الملحق األول( تقريبا أسبوعين، ويستغرق كل استعراض منها )أيلول/وفي سبتمبر

 فقد ،منصب نائب الرئيسشغر  من هانجم عنما  و،االنتخابات الرئاسية التي شارك فيها نائب الرئيس

، Gunilla Olssonفمثال ترأست . رؤساء مؤقتونالثالث استعراضات ضمان الجودة دورات رأس 

 وترأس نائب ،كانون الثاني/األولى في ينايرالدورة  للتغيير واإلصالح في الصندوق ةالتنفيذيالمديرة 

 ،نيسان/شباط وأبريل/ بين شهري فبراير اإلفراديةالرئيس المنتخب استعراضات ضمان الجودة/الرئيس

آب /نيسان وحتى أغسطس/من أبريلترأس رئيس الصندوق جميع استعراضات ضمان الجودة في حين 

وأخيرا . حزيران واالستعراضات اإلفرادية خالل األشهر الفاصلة/الثانية في يونيوالدورة منت والتي تض

ضمان الجودة لدورة ، مساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة البرامج الرئيس المؤقت Kevin Cleaverغدا 

                                                      
  .2007آانون األول / خطوط توجيهية لوظيفة وعملية ضمان الجودة، ديسمبر-الجودة في الصندوق  ضمان 1
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ندوق على أنه في  اتفقت األمانة العامة لضمان الجودة مع رئيس الصالدورةوقبيل تلك . أيلول/في سبتمبر

 فإن رئيس ،خارجي لضمان الجودة بتأجيل عرض مشروع ما على المجلس التنفيذيمراجع حال أوصى 

وكانت تلك حالة مشروع سبل العيش . الصندوق سيتخذ القرار النهائي بشأن الموافقة على المشروع

لضمان أن تبقى عملية و بأنه  ومن المفهوم على أية حال.الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية من الهند

 فإن استعراضات ضمان الجودة سوف تكون برئاسة مكتب الرئيس ونائب ،ضمان الجودة في منأى

  .الرئيس على أن يترأس الرئيس الجزء األكبر من االستعراضات

 للرجوع 2، الجدول انظر الملحق الثاني( مراجعا خارجيا في العملية 15حتى تاريخه شارك ما مجموعه  -4

وكان هؤالء المراجعون يشغلون من قبل مناصب في اإلدارة العليا ويتمتعون ). 2009لى القائمة عام إ

 عاما من العمل في تجهيز المشروعات وتنفيذها في البلدان النامية لصالح 40 و20بخبرة تتراوح بين 

ء المراجعين على أساس وتم تعيين هؤال. وكاالت األمم المتحدة والبنك الدولي ووكاالت المعونة الثنائية

خبراتهم الواسعة في العمل في بلدان المشروعات وما يتمتعون به من قدرات لغوية حيث يصدر الكثير 

واستجابة لمالحظة من .  عالوة على اإلنجليزية،من وثائق المشروعات باللغتين الفرنسية واإلسبانية

جعي هذا العام زيادة في عدد المراجعات  مرا، تمثل قائمة التنفيذي على تقرير العام الماضيالمجلس

 وزيادة في عدد المراجعين من الدول النامية من مراجعين اثنين إلى ،النساء من مراجعة واحدة إلى ثالث

من النساء المراجعات عدد زيادة  يخطط الصندوق لالستمرار في ،ولتحقيق المزيد من التنويع. سبعة

  .الوقتور مع مروالمراجعين من البلدان النامية 

  2009لضمان الجودة عام العامة  النتائج –ثانيا 

  استعراض عام

على ثالث دورات منفصلة ) لمزيد من التفاصيل انظر الملحق الثاني( مشروعا 32عرض ما مجموعه  -5

 مشروعات ة وأربع،شباط/وقد تم استعراض تسعة مشروعات في دورة فبراير. لضمان الجودة هذا العام

كما جرى استعراض ضمان الجودة . أيلول/دورة سبتمبرفي  مشروعا 11 و،يرانحز/في دورة يونيو

ومن بين . لثمانية مشروعات في استعراضات إفرادية خالل األشهر التي تخللت تلك الدورات

بتمويل )  بالمائة من مجموع المشروعات19حوالي ( مشروعات منها 6حظيت  32المشروعات الـ 

وباإلجمال، فقد أظهرت استعراضات ضمان .  أخرى كممول رئيسيمؤسسة مالية دوليةمن مشترك 

 ة وتضمنت العديد من اإلشارات المشجعة على وجود تحسينات معتبر، تصاعدياىالجودة لهذا العام منح

منذ إدخال استعراضات تعزيز الجودة وضمان الجودة في أواخر عام اإلدراج في جودة المشروعات عند 

وتضم التطورات التي تسلط الضوء على فعالية هاتين العمليتين . على التوالي 2008 وبدايات عام 2007

  :ما يلي

 عندما أوصى استعراض ضمان الجودة بإعادة تصميم ثالثة ،2008خالفا لما كان عليه الحال عام  •

، فقد تمت الموافقة هذا العام على جميع ) بالمائة من إجمالي المشروعات10(مشروعات 

 .ناء مشروع واحد لعرضها على المجلس التنفيذي بدون أي تأخيرالمشروعات باستث
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في حاالت كثيرة هذا العام، أدت التوصيات المنبثقة عن استعراضات تعزيز الجودة إلى إدخال  •

 .تصميم المشروعاتعلى تغييرات كبيرة 
تضم قائمة هذا العام ستة مشروعات تحظى بتمويل مشترك من مؤسسات مالية أخرى بحكم  •

). مثل مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي(ا الممول الرئيسي كونه

قا األرضية لتوسيع وفي حالة ثالثة مشروعات منها، فقد وفرت مكونات مولها الصندوق ساب

عالوة على ذلك، فقد خضعت جميع هذه المشروعات لكل من استعراض تعزيز . نطاق المشروع

ضمان الجودة مع المؤسسات الشريكة المساهمة في استعراض ضمان الجودة الجودة واستعراض 

 .التي عبرت عن اتفاقها وتقديرها للتوصيات التي خرجت بها االستعراضات
تميز بالتفوق لتطوير سالسل ت انهج) نيبال وسري النكا( ضم مشروعان ،وألول مرة هذا العام •

نهج تشغيل التأجير كابتكار ) جورجيا(ع ثالث وتبنى مشرو. القيمة والتعاون مع القطاع الخاص

، الذي شارك في تمويله البنك الدولي ومرفق )قيرغيزستان(أما مشروع . لصندوقمن ابتكارات ا

، فقد  الحيوياتصال مع صندوق الكربونعلى الذي جعل الصندوق وألول مرة والبيئة العالمية، 

من أفضل ) والبنك الدولي(ضمان الجودة ضم تحليال للفقر ولالستهداف مما اعتبره استعراض 

 .الممارسات
. وكما يمكن أن نرى من النقاط أعاله، فهنالك تحسينات ملموسة في جودة المشروعات على وجه العموم -6

باإلضافة إلى ذلك، فقد الحظت استعراضات ضمان الجودة زيادة في عدد المشروعات التي تعتبر جزءا 

رغم من بقاء بعض األسئلة المتعلقة بكيفية تحديد هذا المفهوم والترويج ، مع ال"توسيع النطاق"من عملية 

التابع للتنمية  Wolfensohnله على أفضل وجه، وهذه األسئلة هي اآلن قيد االستعراض من قبل مركز 

 .Brookingsلمعهد 

ت يرجأالتي  مقارنة مع تلك 2009 موجزا لنتائج استعراضات ضمان الجودة في عام 1ويضم الجدول  -7

 2009 لعام يبرنامج اإلقراضالوهو يشير إلى أنه نظرا لسحب مشروع واحد فقط من . في العام السابق

 فهنالك تحسينات ملموسة في جودة تصميمات المشروعات المعروضة ،وربما يتم استكماله في العام القادم

إلجراءات المتخذة ويتمثل أثر توصيات ضمان الجودة في ا .على استعراض ضمان الجودة هذا العام

تحت هذه المشروعات الثالثة التي تم الحكم عليها في العام الماضي على أنها تتضمن بعض العيوب في 

 مما يتطلب تحريا إضافيا وتبسيطا للتصميم قبل أن تكون جاهزة لعرضها على المجلس ،التصميم

في حالة واحدة (في التصميم وقد خضعت هذه المشروعات الثالث كلها إلى تعديالت رئيسية . التنفيذي

وبالتالي تم ) تبنى المشروع معايير التصميم الموجودة من عملية للبنك الدولي الذي كان شريكا في تمويله

 لهذا العام هو مشروع ي والمشروع الذي تم سحبه من البرنامج اإلقراض.عرضها على المجلس التنفيذي

وقد كان توسيعا لنطاق مشروع سابق ناجح . يلهللبنك الدولي طلب من الصندوق المشاركة في تمو

إال أنه ولسوء الحظ لم يستكمل البنك الدولي تصميمه لمكونات . NERCORMPللصندوق وهو مشروع 

المشروع مما نجم عنه عدم القدرة على القيام باستعراض ضمان الجودة للموافقة على عرضه على 

، إال أن 2009ن البرنامج اإلقراضي للصندوق لعام ومع أن هذا المشروع قد سحب م. المجلس التنفيذي

 خالل الدورة التالية لنظام تخصيص 2010الصندوق قد ينضم مجددا إلى مشروع البنك الدولي هذا عام 

 .الموارد على أساس األداء
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 وتشير ،تشير النتائج العامة خالل السنتين الماضيتين إلى تحسينات كبيرة في جودة تصميم المشروعات -8

ا وإلى حد كبير إلى أن عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة قد كان لهما األثر المرجو منهما على أيض

 المشروعات يخضع لتغييرات م من جميع هذه التحسينات، ما زال ثلثاإال أنه وبالرغ. جودة المشروعات

القادم بغية الحد ويخطط الصندوق للعمل مع مراجعي تعزيز الجودة العام : معتبرة قبل المضي به قدما

 .من هذه األعداد

 1الجدول 
 2009 و2008 -نتائج استعراض ضمان الجودة 

 فئات المشروعات النهائية

2008   
النسبة المئوية 

لمجموعة 
 المشروعات 

2009   
النسبة المئوية 

لمجموعة 
 المشروعات

 31 30  تعديالت ثانوية عليهاللمضي قدما معمشروعات جاهزة 

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

60 66 

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

10 0 

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

ان الحال عليه في العام الماضي، فقد حدد مراجعو ضمان الجودة بعض أوجه الضعف في تصميم وكما ك -9

 ولكنهم كانوا قادرين على معالجة هذه النواقص والتخفيف من أثرها من خالل ،حوالي ثلثي المشروعات

 :إلىالهادفة سلسلة من التوصيات 

 التماس ضمانات إضافية أثناء مفاوضات القرض؛ •
 ءات محددة يتم اتخاذها خالل السنة األولى من التنفيذ؛تحديد إجرا •
دراسات إضافية لمعالجة الجوانب المختلفة المتعلقة بالتصميم خالل /تحديد إجراء استعراضات •

 .السنتين األوليين من التنفيذ أو كجزء من استعراض منتصف المدة
 النتائج اإلنمائية، –وهي جودة وسيتم التطرق أدناه إلى ثالثة جوانب أخرى تتعلق بعملية ضمان ال -10

 .الجودة عند اإلدراج، فعالية عملية تعزيز الجودةتقديرات 

 النتائج اإلنمائية

مزيد من الإجراء تقييم مسبق الحتماالت تحقيق المشروعات لألهداف اإلنمائية المحددة لها بتوجيه يسمح  -11

 وتحقيقا لتلك الغاية فإن مراجعي .بيرةلمشروعات التي يتبين أنها محفوفة بمخاطر كلاالهتمام والمواد 

 يقدمون أفضل تقديراتهم الحتماالت تلبية كل ، باإلضافة إلى تركيزهم على جودة التصميم،ضمان الجودة

 2.مشروع ألهدافه اإلنمائية

                                                      
 فإن فريق ضمان الجودة في البنك الدولي قارنها بالتقييمات ،باستخدام نهج مشابه للتنبؤ بالنتائج أثناء تقديرات الجودة عند اإلدراج 2

  . في المائة من الحاالت90ص إلى أن أعضاء الفريق قد حالفهم الصواب في نحو النهائية التي أجراها فريق التقييم المستقل وخل
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 منذ عام م استعراضها مشروعا ت61 من أصل 49ومن المحتمل استنادا إلى توقعات المراجعين أن يحقق  -12

ومما يثير االهتمام .  بالمائة82 بنسبة  مرضية اإلنمائية مما سيسفر عن نتيجة إجماليةاه أهداف2008

 التوقعات المسبقة إلى حد كبير مع استنتاجات التقييم الالحق الذي أجراه مكتب التقييم في الفترة تطابق

 التقييم بتحقيق وهو ما وصفه مكتب( بالمائة 82 والتي أشارت إلى تحقيق الفعالية بنسبة 2002-20083

 4).النتائج المحددة للمشروع

 تقديرات الجودة عند اإلدراج

 قام المراجعون بتقييم كل مشروع استنادا إلى أربعة مؤشرات في إطار ،في إطار عملية ضمان الجودة -13

 إلى تحسن متواضع في كل 2009 و2008 لعامي 2وتشير االستنتاجات الواردة في الجدول . قياس النتائج

وعلى الرغم من أن .  باستثناء المؤشر المتعلق باالبتكار والتعلم وتوسيع النطاقبين هذين العامينمؤشر 

 استدامة هذه حولهذه النتائج مشجعة، كما ورد في تقرير العام الماضي، فهنالك بعض المخاوف 

ن وعلى الرغم من أ. المؤشرات كمصدر للتنبؤ عن جودة المشروعات عند اإلدراج وعن نتائجها

المؤشرات األربعة في إطار قياس النتائج تعطي لمحة متعمقة عن امتثال المشروعات مع األهداف 

وعندما . االستراتيجية للصندوق، فإنها ال تعطي مؤشرا واضحا على النتائج اإلنمائية المتوقعة واالستدامة

ئج في المبادئ التوجيهية تم إدخال تقديرات الجودة عند اإلدراج استنادا إلى مؤشرات إطار قياس النتا

 . بعد لكن هذا االستعراض لم يتم،لضمان الجودة، فقد تم االتفاق على تقدير فعاليتها فيما بعد

 2الجدول 
 تقديرات الجودة عند اإلدراج

مؤشرات إطار 
 الوصف قياس النتائج

متوسط 
 التقديرات
2008 

متوسط 
 التقديرات
2009 

تقديرات مرضية 
 أأو أفضل

 )ئويةالنسبة الم(
2008 

تقديرات مرضية 
 أأو أفضل

 )النسبة المئوية(
2009 

 94 87 4.7  4.5 فعالية المجاالت المواضيعية 1المؤشر 
 88 87 4.7 4.6 األثر المتوقع على تدابير الحد من الفقر  2المؤشر 
 81 83 4.4 4.4 االبتكار والتعلُّم وتوسيع النطاق 3المؤشر 
 84 80 4.5  4.4 استدامة الفوائد 4المؤشر 

 84 80 4.6 4.5 التقدير العام
 تمثِّل تقديراً مرضياً 6 تقديراً غير مرضٍ بدرجة كبيرة، والدرجة 1 درجات، حيث تمثِّل الدرجة 6 -1تقديرات الجودة عند اإلدراج تستند إلى مقياس من ) أ(

 . أو أفضل من مجموع عدد المشروعات4 تقدير وتشير النسبة المئوية إلى عدد المشروعات التي تحصل على. بدرجة كبيرة

 فعالية عملية تعزيز الجودة

 استعراض العام الماضي هاأكدت النتائج المنبثقة عن استعراض هذا العام مجددا تلك التي تمخض عن -14

ويبدو أن الجوانب الفنية واالمتثال لسياسات الصندوق .  اآلثار اإليجابية لعملية تعزيز الجودةالذي حدد

                                                      
تقييم الفعالية من قبل مكتب التقييم هو أقرب مؤشر متوفر للمقارنة مع تقديرات النتائج اإلنمائية المستخدمة هنا ومن قبل فريق التقييم  3

تند تقديرات ضمان الجودة بشكل دقيق على النتائج اإلنمائية، فإن تقديرات وتجدر المالحظة أنه بينما تس. المستقل التابع للبنك الدولي
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق تأخذ عوامل أخرى بعين االعتبار، مما قد يفسر التقارب بين التقديرات السابقة 

  .والالحقة
  .2008 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق المقيمة في عام ، التقرير السنويEC 2009/59/W.P.2 نقالً عن الوثيقة 2الجدول  4
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ستهداف والتمايز بين الجنسين والمظاهر البيئية هي على وجه الخصوص الجوانب التي تحظى واال

 ضمان الجودة باإلشارة إلى مراجعووفي الوقت نفسه، استمر . باهتمام كاف خالل هذه االستعراضات

 :المجاالت التالية التي يمكن أن يتم فيها إدخال بعض التحسينات على عملية تعزيز الجودة

جب على المراجعين أن يخرجوا بتوصيات أكثر تحديدا بشأن تعزيز الجودة بحيث يتمكن يتو  )أ (

 مدراء البرامج القطرية من الوصول إلى فهم أفضل للخيارات التي يجب أن ينظروا فيها؛
يجب أن يكون هناك تركيز أقل على االمتثال لسياسات الصندوق وأكثر على الجوانب   )ب (

د المشروعات، نهج اإلجمالي المقترح، وترتيبات التنفيذ، وتعقُّمثل مالءمة ال(االستراتيجية 

 ؛)واالتساق بين مكوناتها المختلفة، وتعبئة القطاع الخاص، واحتمالية تحقيق األهداف اإلنمائية
غالبا ما تنطوي توصيات تعزيز الجودة على تحريات ميدانية إضافية هامة ولكن، وحيث أن   )ج (

يات ر تبقى الموارد غير كافية للقيام بالتح،ي ثلثي ميزانية اإلعدادبعد إنفاق حواليتم االستعراض 

أي (ويمكن لوجود مرفق تجهيزي للمشروعات . اإلضافية، وبالتالي يتم تأخيرها إلى مرحلة التنفيذ

أن يسهم في معالجة هذه ) تخصيص مبلغ صغير من المخصصات القطرية إلعداد المشروعات

 القضية؛
 المتثال لعوامل النجاح الرئيسية للصندوق؛لبالغ فيه زال هنالك تركيز م ما  )د (
 بشكل كاف للقضايا هيمكن إحالة جميع المسائل المتعلقة باالمتثال، مثل تصميم المشروع وتطرق  )ه (

التوريد، إلى والبيئة، واالستهداف، والتمايز بين الجنسين، والمتعلقة بعوامل النجاح الرئيسية، 

وكبديل عن ذلك يمكن في حال احتفظت شعبة . لمشروعآخره، إلى الشعبة المسؤولة عن ا

 أن يكون ذلك منفصال عن استعراضات تعزيز ، ويجبالمشورة التقنية بدور ضمان االمتثال

 .الجودة

من ( أن استعراضات تعزيز الجودة يجب أن تكون عملية متواصلة ةمتزايدبصورة ويبدو من الواضح  -15

عالوة على .  تكون مجرد استعراض في نقطة معينة من الزمنبدال من أن) االستهالل إلى ضمان الجودة

عوضا عن كونه "  من الفريقاجزء" يجب أن يكون المشورة التقنيةذلك، فإن المستشار الذي تعينه شعبة 

ومن المرغوب به في استعراضات تعزيز الجودة أن . مجرد شخص خارجي لفرض سياسات الصندوق

في (االستراتيجية وقضايا األثر التي يتم النظر فيها في ضمان الجودة تركز على نمط النتائج اإلنمائية 

 .)الحقيقة يجب أن يكون تعزيز الجودة استعراضا يسبق ضمان الجودة

.  فعلى المستشارين في تعزيز الجودة أن ينضموا إلى فرق التصميم في الميدان،وحيثما كان ذلك مجديا -16

، برزت 2009أيلول /ضمان الجودة التي عقدت في سبتمبر/وخالل حلقة العمل المعنية بتعزيز الجودة

 يوم 20إلى حوالي يصل والذي الوقت الذي يستثمره مراجعو تعزيز الجودة لكل مشروع مسألة 

 بصورة مختلفة من خالل تخصيص عشرة أيام من العشرينويمكن استخدام هذه األيام . شخص/عمل

 في حين يستخدم مدراء البرامج القطرية الموارد ،شروعلكل مالتقنية وقت المستشار من شعبة المشورة 

المشورة  المدخالت التي ترد من شعبة من ذوي الخبرة لرفدالمتبقية لالستعانة بمراجعين خارجيين 

 تعزيز الجودة بالخلفية تمتع مستشاريوهنالك أيضا مجال للتركيز بصورة أكبر على ضمان . التقنية

ربما من خالل االستعانة ( توفير مشورة مالئمة لفرق التصميم المهنية الضرورية وبالخبرة في

 للقيام المشورة التقنيةبمستشارين خارجيين بهدف التقليل من استخدام المستشارين ذوي الخبرة من شعبة 
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كذلك الحظ ضمان الجودة تحسنا ملموسا في جودة استعراضات تعزيز الجودة عندما ) بمراجعة االمتثال

وأخيرا هنالك . مثل هذه الممارسةيتوجب توسيع د مدراء الشُعب اإلقليمية، وبالتالي كانت برئاسة أح

ألنها أصبحت مجرد عملية  (النضوجمجال لتقليل التركيز على استخدام الصيغة الموضوعة لتقدير 

 .، وتقصير وتبسيط تقارير تعزيز الجودة)امتثال

ضمان الجودة كجزء من /يرة عن تعزيز الجودةوكما تم اإلشارة إليه أعاله، فقد نظمت حلقة عمل قص -17

وفي أعقاب حلقة العمل هذه تم التوصل إلى االتفاق لعقد ندوة تدارسية أكثر إسهابا . اإلعداد لهذا التقرير

تم  للتحري بعمق أكثر في القضايا التي نظرت فيها حلقة العمل وتلك التي 2010كانون الثاني /في يناير

كما تم االتفاق أيضا على إجراء استعراضين لتعزيز الجودة العام القادم حيث . أعالهعليها ط الضوء يسلت

 بهدف الوصول إلى إجماع عن نمط القضايا االستراتيجية ذات شاركةيقوم مراجعو ضمان الجودة بالم

 وعلى القضايا التي يجب أن تحظى بتركيز أكبر في استعراضات ،األهمية الستعراضات ضمان الجودة

  .جودة المستقبليةتعزيز ال

  جوانب التصميم التي ما زالت في حاجة إلى تحسينات–ثالثا 

 هنالك عدد من جوانب ،على الرغم من االستنتاجات المواتية التي توصل إليها استعراض هذا العام -18

وسيتم توجيه عناية خاصة للقضايا الواردة في استعراضات تعزيز . التصميم التي يمكن مواصلة تحسينها

 كما سيتضمن تقرير العام القادم تحديثا عن التقدم المحرز في .2010دة وضمان الجودة في عام الجو

 .ويرد في الفقرات التالية موجزا قصيرا عن هذه القضايا. التطرق لهذه القضايا

  الجوانب االستراتيجية لتصميم المشروعات –ألف 

عدد من بامي خالل عملية تصميم المشروعات تنمأشار مراجعو ضمان الجودة هذا العام إلى االهتمام ال -19

 دأي الترتيبات المؤسسية، تعقُّ (القضايا االستراتيجية التي تمت مواجهتها خالل استعراض العام الماضي

المشروعات، استراتيجيات تعبئة القطاع الخاص، مالءمة مكونات المشروعات، استراتيجيات 

. ات حسب الموضوع المحرز حيث يرد فيه تواتر التوصيكذلك يعكس الجدول أدناه التقدم). االستهداف

هذه الجوانب ترد و .دخال تحسينات إضافيةوجود مجال إل سلطوا الضوء أيضا على إال أن المراجعين

في حلقة العمل الخاصة بتعزيز التي ستدرس  و،ما زالت بحاجة إلى المزيد من االهتمامالتي 

 . يلي فيما،ضمان الجودة العام القادم/الجودة

  3الجدول 
 تواتر التوصيات حسب الموضوع

 2008/2009 2009 2008 الموضوع

 39 17 22 ترتيبات التنفيذ
 38 16 22 )بما فيها اإلطارات المنطقية (الرصد والتقييم

 26 6 20 التحليل/الترتيبات المؤسسية
 23 12 11 القضايا الفنية
 18 8 10 )بما فيها التمايز بين الجنسين(االستهداف 
 17 6 11 اإلشراف

 16 11 5 التسيير والفساد
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 13 4 9 التعقد
 11 5 6 وثائق المشروع
 10 6 4 التشغيل والصيانة
 3 1 2 توسيع النطاق

 5 2 3 التخفيف من المخاطر
 2 1 1 االستدامة

 1 0 1 التمويل المشترك
 1 1 0 إدارة المعرفة

 34 15 19 غيرها

 250 111 139 المجموع

 ولكن المراجعين مع ."نهج شجرة الميالد"تسميته ن ك تمت مواجهة حاالت أقل مما يم.عقد المشروعاتت -20

مدراء البرامج القطرية أشاروا إلى إمكانية أن تنبثق هذه القضية مجددا كقضية رئيسية العام القادم عندما 

شروعات التي يتم تتعارض زيادة تمويل الصندوق مع جهود إدارة الصندوق في الحد من عدد الم

 فيها مبالغة في الطموح بما يتعلق ا أيضا أهدافتضم و،وتتمثل قضايا التعقد في عدد المكونات. تجهيزها

وبالنظر إلى االرتباط بين تلك النواقص وبين استدامة المشروعات . قدرات التنفيذ والظروف القطرية

 .يات تعزيز الجودة وضمان الجودةعناية أكبر خالل عملبد من إيالئها  العلى المدى الطويل، 

 ولكن ، يشتمل كل مشروع استعرضه ضمان الجودة إطارا منطقيا.إلنمائيةاألطر المنطقية والنتائج ا -21

العديد منها ال يشمل أهدافا إنمائية واضحة وما يقابلها من مؤشرات النتائج النهائية والمتوسطة لتتبع التقدم 

لمظاهر الرئيسية مثل مناصرة الفقراء والتمايز بين الجنسين  حتى أن ا،المحرز في تحقيق األهداف

التي يمكن أن نربطها بأهداف ) مقارنة مع النتائج(واالستهداف غالبا ما تفتقر إلى مؤشرات نتائج دقيقة 

يوفر نظام إدارة النتائج واألثر مقياسا جيدا للتغيرات التي حدثت على مالمح الفقر ولكن هذه (المشروع 

، وسوف تحقق عمليات تعزيز الجودة ) غالبا ما ال يتم عزوها مباشرة ألنشطة المشروعاتالمؤشرات

وضمان الجودة وتخصيص موارد إضافية وإيالء اإلدارة اهتماما أكبر للمشروعات المحفوفة بالمخاطر 

. قية أقوىفيما لو توفرت أطر منطأكبر وكذلك التقييم النهائي للمشروعات الذي يجريه مكتب التقييم فائدة 

 ،قد تعهدت دائرة إدارة البرامج العام الماضي بتوفير المزيد من التوجيه والتدريب بشأن هذا المظهرل

 .ولكن التقدم المحرز حتى تاريخه كان بطيئا وما زال هنالك مجال لعمل المزيد

دام العديد من قضايا خاصة بترتيبات الرصد والتقييم سواء من جهة استخزالت هناك   ما.الرصد والتقييم -22

وفي غياب نظم كفؤة للرصد والتقييم ومؤشرات . المؤشرات وأيضا للفشل في ضمان االلتزام القطري

كذلك ما زالت . عملية، فلن يتم استخدام هذه النظم بصورة فعالة كأداة إدارة خالل تنفيذ المشروعات

لى نظام فعال للرصد والتقييم في الحاجة إوستتزايد . التأخيرات سائدة في اإلعداد لبيانات خط األساس

 . الصندوق أكثر على إدارة المعرفة وتوسيع نطاق المشروعاتمع تركيزالمستقبل القريب 

 أوصى تقرير العام الماضي بأن تبحث دائرة إدارة البرامج ببعض التفصيل في .مشاركة القطاع الخاص -23

تم تحديد (تدخالت القطاع الخاص التي تستخدمها الجهات المانحة األخرى عدد من النماذج الناجحة ل

وتمثل المشروعات المحددة مستوى الجهد ). بعض المشروعات على وجه الخصوص في ضمان الجودة
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وبناء على هذا االستعراض كان من المفروض . المبذول في اتباع نهج استراتيجي لتعبئة القطاع الخاص

 على الرغم ، إال أن هذا االستعراض لم يجرأكثر قوة الستخدامه في العمليات المستقبليةأن يتم تحديد نهج 

واللذين يتمتعان بنهج متميزة ) نيبال وسري النكا(من أن ضمان الجودة أشار إلى مشروعين هذا العام 

 .لسالسل القيمة وإشراك القطاع الخاص

إلى النهج المرن الذي يستخدمه الصندوق في اختيار  وقد أشار تقرير العام الماضي .الترتيبات المؤسسية -24

 إال أن التقرير أيضا سلط .الوكاالت المنفذة مما من شأنه أن يسهم في تحسين آفاق التنفيذ السريع والسلس

الضوء على إيالء اعتبار أكبر لالستدامة على المدى الطويل حالما يتم إنجاز المشروع وينتهي دور 

كذلك عبر التقرير عن مخاوفه بشأن عمق واتساع تقديرات القدرة المؤسسية . نشطةالوكالة المنفذة في األ

. إال أنه لم تتم مالحظة الكثير من التقدم هذا العام في التطرق لهذه القضايا. وتقوية المؤسسات الحكومية

 المحلية  الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة المؤسسات،ومع تنامي التركيز على توسيع نطاق المشروعات

على تكرار أنشطة المشروعات بدون دعم الجهات المانحة، هنالك مجال لتقديرات أكثر إسهابا وتركيزا 

 .وهذا مجال آخر يمكن فيه للموظفين أن يستفيدوا من المزيد من التدريب. على القدرات المؤسسية

تتم في وقتها المحدد والتي  على الرقم من االعتراف الواسع بأن الصياغة المالئمة .الجاهزية للتنفيذ -25

 إال أن استعراض ضمان الجودة ،يد واإلدارة المالية من شأنها أن تساعد على تسريع التنفيذلمظاهر التور

الحظ أنه لم يتم إحراز إال بعض التقدم المتواضع في مشروعات هذا العام بشأن النهوض بجاهزية 

 .ان التنفيذ الفوري والسريعومن المطلوب بذل جهد أكبر لضم. مشروعات للتنفيذال

 مشروعا هذا العام على إدخال أطر معينة للتسيير الجيد التي من 11 وافق ما مجموعه .التسيير الجيد -26

وتتماشى هذه اإلجراءات . رصد من قبل طرف ثالثالشأنها أن تؤكد على الشفافية ومساهمة المستفيدين و

 ومن المرغوب به بذل المزيد من الجهد في ،بصورة جيدة مع جدول أعمال الصندوق بشأن التمكين

وبالعمل مع . كذلك فقد تم إحراز تقدم في إدخال إجراءات لمنع التدليس والفساد. صياغة مثل هذه األطر

دائرة إدارة البرامج ومكتب المراجعة شعبة الخدمات المالية و فقد نسقت ،منظمة الشفافية الدولية

 . عبر المنظمة بأسرهاواإلشراف في الصندوق جهدا متضافرا

 فإن المخاطر تمثل مدى قوة معدل العائد ، في إطار الممارسات المعمول بها حاليا.تقدير المخاطر -27

االقتصادي بالنسبة للعجز في الفوائد أو زيادات في التكاليف مع التركيز على تقدير ورصد األثر المحتمل 

ولذلك فإن . ت إلى ما دون المستوى المتوقعللتأخيرات وتجاوز التكاليف المقررة وانخفاض العائدا

التركيز ينصب على تحسين موثوقية تقديرات معدالت العائد بدال من اتباع استراتيجية أوسع بكثير لتقدير 

المطلوب هو توسيع تحليل المخاطر ليشمل أحداثا مثل إخفاقات السياسات و. المخاطر والتخفيف منها

ويتطلب هذا . المحدودة على التنفيذ وفشل األسواق والعقبات السياساتيةوانعدام التيقن السياسي والقدرة 

النوع من المخاطر نهجا مختلفة وتركيزا على التدابير الوقائية والعالجية المالئمة التي ال بد من تحديدها 

 .أثناء إعداد المشروع وتنفيذه على التوالي
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ى المشروعات ليس قضية لالستعراضات  على الرغم من أن اإلشراف عل.اإلشراف على المشروعات -28

تأخير وجود نزعة إلى عند إدراج المشروع بصورة دقيقة إال أن استعراضات ضمان الجودة الحظت 

كفاية ميزانيات إعداد ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم (أنشطة التصميم الهامة إلى مرحلة التنفيذ 

التي يوفدها الصندوق وبخاصة في المراحل  مما يجعل من الضروري لبعثات اإلشراف ،)المشروعات

. المبكرة من التنفيذ أن تتمتع بالموارد المالية والخبرات التقنية للتصدي لهذه القضايا البارزة في التصميم

 بشأن كفاية ميزانيات اإلشراف في الصندوق لتمويل هاوقد عبرت استعراضات ضمان الجودة عن مخاوف

ويتراوح تمويل اإلشراف على المشروعات في . تكمال مظاهر التصميمالخبرات التقنية المطلوبة الس

والذي يتمتع باإلضافة إلى ذلك (الصندوق حاليا بحدود نصف المستوى الذي هو عليه في البنك الدولي 

بالقدرة على رفد الموارد المخصصة باالستعانة بخبرات من خالل حسابات األمانة المتعددة الخاصة 

 تنامي التركيز على إدارة المعرفة خالل تنفيذ المشروعات فيمكن لذلك أن يشكل عبئا ومع) بالمستشارين

 .إضافيا على موارد اإلشراف

.  أوصى تقرير العام الماضي ببذل المزيد من الجهود لتبسيط تقارير التصميم.تقارير تصميم المشروعات -29

العديد من التفاصيل الحاسمة في أوراق ومع مالحظة إحراز تقدم معتبر هذا العام إال أنه ما زال هنالك 

وهنالك أيضا مجال ألن يتضمن تقرير . العمل التي لم يتم عكسها بشكل مالئم في التقرير الرئيسي

وبالتالي ومرة أخرى تم الحث .  تنفيذهايةالتصميم موجزا تنفيذيا وملحقا يحدد مكونات المشروع وكيف

 .مزيد من إعادة الهيكلة الرسميةعلى أن تخضع وثائق تصميم المشروعات إلى ال

 2009 القضايا االستراتيجية لعام –باء 

 عددا من القضايا المتكررة التي تستحق المزيد من 2009تضمنت المشروعات التي تم استعراضها عام  -30

 .وفيما يلي تحديد لهذه القضايا. اهتمام إدارة الصندوق بها

استعراض ) البرازيل والسودان(في حالتين هذا العام  تكرر .المشروعات التي تضم مكونات غير زراعية -31

مشروعات تضم مكونات تتطرق إلى قضايا خارج النطاق الزراعي التي ال يتمتع فيها الصندوق إال 

 وإنما إلى أي ،والمسألة ليست فيما لو كانت هذه المكونات مناسبة لتمويل الصندوق. بخبرة فنية محدودة

 وفيما لو كان ،لى مشورة الخبراء في تصميم هذه المكوناتمدى يستطيع الصندوق الحصول ع

وجوب أن قترح وي. باستطاعته الحقا أن يوفر المدخل الفني المطلوب لإلشراف على هذه المشروعات

توفير التوجيه إلدراج مثل هذه المكونات في حين يتوجب باإلدارة العليا في الصندوق في المستقبل تقوم 

 .ر المدخل الفنيعلى تعزيز الجودة توفي

نهج سالسل القيمة في المشروعات التي يمولها الصندوق ويستدعي  هنالك استخدام متنام ل.سالسل القيمة -32

إلى  لضمان الترابط بين المكونات واألنشطة كما أنها بحاجة حسنة التصميممثل هذا النهج استراتيجية 

 األمثلة الجيدة على إدراج استراتيجية ومن. تحليل معمق للمعوقات على طول سالسل القيمة المذكورة

بهذا الصدد والنص عليها بشكل واضح في تصميم المشروع مشروع الزراعة عالية القيمة في مناطق 
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إال أنه وفي الوقت الحالي هنالك عدد أكبر من الالزم من المشروعات التي . الهضاب والجبال في نيبال

 ال يتم عرض ،لى ذلك، وحيث يتم إدراج نهج سالسل القيمةعالوة ع.  متسقةأخفقت في تحديد استراتيجية

 .أي دليل أو أي خبرة ذات صلة لتبرير المفاهيم التي يتم استقطاب التأييد لها

 تتضمن وثائق تصميم المشروعات في كثير من األحيان عبارات عن أنشطة مصممة تحديدا .االستهداف -33

، ولكن المكونات )ر، النساء، الشباب، األقليات، إلى آخرهاألسر مدقعة الفق(لمساعدة المجموعة المستهدفة 

 .ذات الصلة ليست واضحة على وجه التحديد وتفتقر على الغالب إلى أهداف ملموسة

 تضمن عدد من المشروعات التي تم استعراضها هذا العام مكونات ابتكارية ال يتمتع الصندوق .االبتكار -34

ا األمر ينطوي على درجة من الخطورة فإن هذه المكونات غالبا وألن هذ. إال بخبرة سابقة محدودة فيها

). مثل مشروع التأجير في جورجيا(ما تكون غير مالئمة لتبني المزارعين الفقراء لها بصورة مباشرة 

وربما عمليات أخرى تتطرق للحاالت (أن مثل هذه األنماط من المشروعات إيضاح وسيكون من المفيد 

 .بسياسة الصندوق بشأن االستهدافتثنى من االلتزام بصورة وثيقة ، يمكن أن تس)الطارئة

 مع ا تضمنت عدة مشروعات تم استعراضها خالل هذه الدورة تمويال مشترك.التمويل المشترك -35

بغض النظر عن حصة ووقد تم التوصل إلى اتفاق مفاده أنه . المصارف اإلقليمية ومع البنك الدولي

 فإنها ستستفيد من استعراض تعزيز الجودة واستعراض ، لهذه المشروعاتالصندوق في التمويل اإلجمالي

 فإن هذه االستعراضات ،وعالوة على تقدير السالمة اإلجمالية لمثل هذه المشروعات. ضمان الجودة

سوف تضع تركيزا خاصا على مدى التزام هذه المشروعات باألهداف االستراتيجية للصندوق بشأن الفقر 

 .واالستهداف

 في حالة المشروعات التي تحظى بتمويل مشترك من .ثيق المشروعات الممولة بصورة مشتركةتو -36

 فقد وجد ضمان الجودة أن اإلعداد لوثيقة تصميم كاملة من قبل ،المصارف اإلقليمية والبنك الدولي

ق موجز وبالتالي يجب النظر في إمكانية استبدال التقرير الكامل بملح. الصندوق هو تكلفة غير ضرورية

 .يحدد األنشطة والنهج التي تهم الصندوق) فرد بحد ذاتهنيتم إدراجه في وثيقة الشريك أو حتى كتقرير م(

توفر ) كمبوديا وغامبيا والهند( هنالك على األقل ثالثة مشروعات في االستعراض الحالي .توسيع النطاق -37

لنهج من ابهدف االستفادة أمثلة ممتازة عن إضافة جهات مانحة أخرى للصندوق كشريك تمويلي 

 المشروعات على معظمومع ذلك فال تنطوي . المناصرة للفقراء التي تم تطويرها سابقا في مشروعاته

ما يعنيه هذا في ويعود ذلك جزئيا إلى الخلط ،هدف واضح أو استراتيجية واضحة لتوسيع النطاق

 عن هذا الموضوع إال أن ضمان ا يعطي تعبيرا محددWolfensohn ففي حين أن فريق مركز .المصطلح

 االمدى الذي يوفر فيه تصميم المشروع نطاق) 1: (الجودة يتطرق إلى هذه المسألة من منظورين

المدى الذي ) 2(لالستمرار في األنشطة مع المؤسسات المحلية ما أن يتم سحب دعم الجهات المانحة؛ 

وهنالك مجال ). واء جزئيا أو بشكل كاملس(يكون فيه المشروع مناسبا ألن تستلمه جهات مانحة أخرى 

واضح ألن تقوم كل عملية بالتعبير بشكل أفضل عن األهداف واالستراتيجيات التي يتم تبنيها بهذا 

  .الصدد



 EB 2009/98/R.57  الملحق األول

12 

  عملية تعزيز الجودة

 نظام تعزيز الجودة

ى النتائج يتم في إطار النظام الجديد لتعزيز الجودة، فإن برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إل -1
 من جانب لجنة استراتيجيات العمليات وتوجيه لموافقة عليها في مرحلة االستهاللاستعراضها وا

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

التقني باستعراض تعزيز الجودة الذي يجريه فريق تعزيز الجودة المؤلَّف من خبيرين فنيين من داخل 
ويقيم فريق تعزيز الجودة تقرير الصياغة من خالل استعراض . الصندوق وخبيرين فنيين من خارجه

وخالل اجتماع استعراض تعزيز . عينمكتبي لوثائق المشروع، ويقوم بإصدار مذكرة بتوصيات المراج
الجودة، يناقش مدير البرنامج القطري وأعضاء الفريق المسائل التي تتطلب توضيحاً والتي يلتمس مدير 

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

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

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

  استعراض ضمان الجودة

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

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

الجهات المسؤولة عن   اإلجراء الخطوات

 اتخاذ اإلجراء

 التوقيت

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

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

 الجودة
  :لجودةاالجتماع األول لضمان ا الخطوة الثالثة

  مناقشة األسئلة واإلجابات والتوصيات المحتملة-
المراجع ومدير البرنامج 

 القطري
ستعراض خالل األسبوع األول ال

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

 )غير موافق/موافق(
 بعد يومين من االجتماع األول مدير البرنامج القطري

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

 التنفيذي

ائب رئيس المراجعين ون
 رئيس الصندوق

ستعراض بداية األسبوع الثاني ال
 ضمان الجودة

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

مدير البرنامج القطري 
ونائب رئيس الصندوق 

 والمراجع ومدير الشعبة
مساعد رئيس الصندوق و

 لدائرة إدارة البرامج

ستعراض أثناء األسبوع الثاني ال
 ضمان الجودة

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

 ضمان الجودةستعراض ال
  الجلسة الختامية الخطوة العاشرة

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

  تعليقات مدراء البرامج القطرية على العملية-

نائب رئيس الصندوق، 
ومساعد رئيس الصندوق 

مج، لدائرة إدارة البرا
، ومدراء الشعب ومدراء

 البرامج القطرية

يوم الجمعة من األسبوع الثاني 
 ضمان الجودةستعراض ال

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

استعراض ضمان الجودة يقدم مدراء البرامج القطرية وثائق المشروعات التي تشمل تقرير التقدير، 
وجميع ورقات العمل، ومذكرة االمتثال، وتقرير فريق تعزيز الجودة، ومذكرة توصيات المراجعين، 

 تقييم أو تقارير إشراف عن ، وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وأي تقاريرالنضوجونموذج تقييم 
 . المشروعات ذات الصلة

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

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

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

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

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

ات مدير البرنامج القطري والمحامي وموظف وتشكِّل التوصيات وتعليق. المعني لكفالة جدوى التوصيات
 .القروض األساس الذي يستند إليه االجتماع الثاني لضمان الجودة

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

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

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

واستناداً إلى . وتُلتمس الموافقة على التوصيات وتُبحث وسائل تحقيقها. قد نشأت بعد االجتماع األولي
ذا االجتماع، يتم إعداد المحضر النهائي لضمان الجودة الذي يشير إلى التوصيات النقاش الذي يدور في ه

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

 .صندوق ويتم االسترشاد به في مفاوضات القرضال

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

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

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

 .البرامج حول كيفية النهوض بتصميم المشروعات

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

نة ضمان الجودة المسؤولية عن استعراض التقرير المرحلي وتقع على أما. بعد سنة واحدة من بدء النفاذ

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

 .ومالءمة استعراض ضمان الجودة
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  قائمة بمشروعات ومراجعي ضمان الجودة

  1الجدول 

  ةالمشروعات بحسب دورة ضمان الجود

 الرئيس مدير البرنامج القطري اسم المشروع البلد  

 كانون الثاني/دورة يناير
-Mattia Prayer المقاطعات المحرومة في ماهاراشترا برنامج إدماج التدخالت الزراعية في الهند 1

Galletti 
Gunilla 
Olsson 

 Maria Donnat Gunilla  الحيوانية الثروة ودعم الصغري الريفي التمويل برنامج أفغانستان 2
Olsson 

 Ulac Demirag Gunilla الزراعية القيمة سالسل في الفاعلة الجهات لدعم الوطني البرنامج غينيا 3
Olsson 

 Gunilla محمد تونسي  الريفي االقتصادي النمو مساندة مشروع بنن 4
Olsson 

 Leopold Sarr Gunilla التمويل الريفي الصغري مالي 5
Olsson 

 Norman Messer Gunilla  الريفية األعمال تطوير خدمات برنامج فاسو وركيناب 6
Olsson 

 John Gicharu Gunilla  الطبيعية للموارد المتكاملة المجتمعية اإلدارة مشروع إثيوبيا 7
Olsson 

 الجمهورية 8
 الدومينيكية

 Marco Camagni Gunilla   شرقيةالشرقية والشمالية ال الجنوبيةمشروع التنمية الريفية في األقاليم 
Olsson 

 Gunilla حميد حيدرة دعم تكثيف الزراعة وزيادة قيمتها مشروع بوروندي 9
Olsson 

 حزيران/دورة يونيو
 Carla Ferreira Kanayo الصغيرة الحيازات أصحاب لدى الزراعية األعمال بأنشطة النهوض برنامج زامبيا 1

F. 
Nwanze 

 John Gicharu Kanayo الثانية المرحلة – المراعي مجتمعات ميةتن مشروع إثيوبيا 2
F. 

Nwanze 
 Ya Tian Kanayo المحاصيل غلة زيادة مشروع باكستان 3

F. 
Nwanze 

 Ivan Cossio Kanayo القاحلة شبه بياوي والية في المستدامة التنمية مشروع البرازيل 4
F. 

Nwanze 

 أيلول/دورة سبتمبر
 Henning Pedersen Kevin الزراعة دعم مشروع جورجيا 1

Cleaver 
 Kevin عبدولي الحميد عبد مشروع تطوير الري الحقلي في األراضي القديمة مصر 2

Cleaver 
 Haudry de Soucy Kevin مشروع تعزيز األصول والترويج لالبتكارات التكنولوجية بوليفيا 3

Cleaver 
 Ya Tian Kevin إعادة التشجير واالتجار بالكربون: لوجي في تيين شانمشروع تنمية النظام اإليكو قيرغيزستان 4
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Cleaver 

 Kevin محمد تونسي الفقر من والحد الزراعة إحياء إعادة دعم مشروع ديفوار كوت 5
Cleaver 

 Ivan Cossio Kevin وسيريدو كاريري في المستدامة التنمية مشروع البرازيل 6
Cleaver 

 Hubert Boirard Kevin الزراعي القطاع إحياء ةإعاد مشروع ليبريا 7
Cleaver 

 Ronald Hartmann Kevin والجبال  الهضابمناطق في القيمة عالية الزراعة مشروع نيبال 8
Cleaver 

 Sana Jatta Kevin الزراعية األعمال لتنمية الوطني البرنامج النكا سري 9
Cleaver 

 Leopold Sarr Kevin البستنة ومحاصيل انيالحيو اإلنتاج تنمية مشروع غامبيا 10
Cleaver 

 Youqiong Wang Kevin مشروع تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والحد من الفقر في تونليه ساب  كمبوديا 11
Cleaver 

 استعراضات منتصف المدة
 Thomas Rath  Kanayo الزلزال بعد سيشوان في الزراعة إحياء إعادة مشروع  الصين 1

F. 
Nwanze 

 Nigel Brett  Kanayo  الضيق النطاق على المائية الموارد لقطاع التشاركية التنمية مشروع  بنغالديش 2
F. 

Nwanze 
 Kanayo  عمر رشا السودان في وتسويقه العربي الصمغ إنتاج إنعاش مشروع  السودان 3

F. 
Nwanze 

 Kanayo عبد العزيز مرزوق تاللال مناطق في المستدامة الزراعية التنمية مشروع  لبنان 4
F. 

Nwanze 
 Carlo Bravi  Kanayo الساحلية المناطق في  والموارد الطبيعيةالرعوية المياه إدارة مشروع  تشاد 5

F. 
Nwanze 

 Kanayo عمر رشا طرق الوصل الريفيةمشروع   السودان 6
F. 

Nwanze 
 Mattia Prayer  الشرقيفي اإلقليم الشماليالريفية مشروع سبل العيش   الهند 7

Galleti 
Kanayo 

F. 
Nwanze 

 Henning Pedersen Kevin وأرتفن وكارس أرداهان، تنمية مشروع  تركيا 8
Cleaver 

 32 مجموع عدد المشروعات
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  2الجدول 

  2009 في قائمة مراجعي ضمان الجودة

 المشروع المشمول باالستعراض مراجعو ضمان الجودة

Amnon Golan مشروعان(السودان و، )سيشوان(الصين ونيبال، وكمبوديا، وزامبيا، وتان، أفغانس( 

Arna Hartmann  ،وبوركينا فاسو، وبنن،)مشروع اإلقليم الشمالي الشرقي(الهند وتشاد  

Paolo Lucani  وغينيا، ومالي)مشروعان(البرازيل ، 

Carlos Elbirt بوليفيا، وليبريا، والجمهورية الدومينيكية 

Uma Lele باكستان، وقيرغيزستان 

Cornelis de Haan غامبيا، وإثيوبيا 

Prem Garg الهند، وبنغالديش 

Rory O’Sullivan إثيوبيا، وبوروندي 

Carolyn Sachs سري النكا 

Shawki Barghouti مصر 

Yahia Younnes Bouarfa كوت ديفوار 

  لبنان مجيد سالمة

Ahmed Sidahmed تركيا 

  


