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  2015- 2013إطار قياس النتائج 

  اإلجراء المطلوب
 لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع الثالثةدورة التطلب إدارة الصندوق من السادة المندوبين المشاركين في 

 الوارد في 2015-2013 اإلطار المقترح لقياس النتائج للفترة بشأنتعليقاتهم واقتراحاتهم إبداء لموارد الصندوق 

وستدرج هذه التعليقات واالقتراحات في تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد . هذه الوثيقة

كانون األول / على هيئة المشاورات لمزيد من االستعراض في دورتها المقررة في ديسمبررضوستعالصندوق 

  .2012شباط / في دورة فبرايراثم على مجلس المحافظين للموافقة النهائية عليه 2011
 

  مقدمة - أوال

طار على وينصب التركيز في هذا اإل. يشكل إطار قياس النتائج ركيزة نظام إدارة النتائج في الصندوق -1

النواتج اإلنمائية الرئيسية؛ ويحفز تحسين األداء االستباقي؛ ويشجع التعلم على نطاق المنظمة؛ ويعمم 

على كافة مستويات المؤسسة؛ ويشكل اآللية الرئيسية للشفافية والمساءلة داخل الصندوق “ ثقافة النتائج”

مالية الدولية األخرى، يحدد إطار قياس وتمشياً مع أفضل الممارسات المتبعة في المؤسسات ال. وخارجه

) من قبيل الهدف اإلنمائي األول لأللفية(النتائج أهدافاً لمساهمة الصندوق في تحقيق األهداف العالمية 

ويحدد . ويقيس تلك المساهمة من خالل النتائج التي تحققها البرامج والمشروعات القطرية التي يدعمها

لجودة العمليات واإلدارة الداخلية التي تفضي إلى تحقيق نتائج جيدة على اإلطار أيضاً أهدافاً ومؤشرات 

 .األرض

هذه الوثيقة مواصلة تطوير إطار قياس النتائج لتعزيز قدرة الصندوق على التتبع واإلبالغ فيما وتقترح  -2

لفعالية وتركز الوثيقة على أبعاد ا. 2015يتعلق بتحقيق رؤيته االستراتيجية وأهدافه وأولوياته لعام 

اإلنمائية والتشغيلية لهذا اإلطار، والعوامل التي تعكس وتشكل أثر الصندوق على الفقر الريفي وانعدام 

 المكون المتعلق بالفعالية والكفاءة التنظيمية في إطار ويناقَش). 4 إلى 1المستويات من (األمن الغذائي 

بالتفصيل في ) 5المستوى (لعمليات اإلنمائية قياس النتائج، وهو الجزء الذي يتناول المنطلق المؤسسي ل

 . في هذه الوثيقة31 إلى 29، وتتناولها أيضاً الفقرات من 1وثيقة منفصلة

 أعضاء هيئة المشاورات الخاصة توجيهات التحسينات المقترح إدخالها على إطار قياس النتائج عن وتعبر -3

 الذي اعتمد مؤخراً، والرؤية 2015- 2011بالتجديد التاسع؛ واإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 

 التي نوقشت في الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 2015االستراتيجية للصندوق لعام 

؛ والمستويات الحالية 2التقييم في الصندوقالتاسع؛ وتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم ولوظيفة 

والدروس المستفادة من  بأهداف الصندوق بشأن تحقيق األثر؛ ألداء البرامج والمشروعات فيما يتصل

ن السابع والثامن لموارد الصندوق؛ والتطورات األخيرة في ي التجديديت في فتر النتائجي قياستنفيذ إطار

                                                      
التقدم المحرز في فترة التجديد الثامن للموارد، والمقترحات لفترة التجديد التاسع، والتي :   اإلدارة بغرض تحقيق الكفاءة في الصندوق 1

 2011تشرين األول /دورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق التي ستعقد في أآتوبرستعرض على ال
)REPL.IX/3/R.2.(  
  .R/99/2010EB  ،pdf.6-R-99-2010-EB/e/99/eb/gbdocs/org.ifad.www://http.6 ثيقةالو 2 
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ُأطر قياس النتائج في المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى والجهود الجارية لتنسيق تلك اُألطر 

 . أفضل الممارساتعلى أساس

وسوف يحتفظ إطار قياس النتائج في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق بالكثير من عناصر اإلطار  -4

الحالي، بما في ذلك هيكل سلسلة نتائج المستويات الخمس الذي يشمل الفعالية اإلنمائية والفعالية المؤسسية 

يجري إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة التقييم بالنتائج وعلى غرار ُأطر قياس النتائج السابقة، س. والكفاءة

سنوياً من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق وكذلك من خالل استعراض منتصف المدة لفترة 

 .التجديد التاسع

اً  التحسينات المقترح إدخالها على إطار قياس النتائج أساستتألفوفيما يتعلق بالفعالية اإلنمائية والتشغيلية،  -5

 :تدابير ومؤشرات إضافية من أجلمن 

 توفير تقييم أوسع وأعمق لألثر اإلنمائي؛ •

تحسين رصد األداء فيما يتعلق بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية، والشراكات، والرصد والتقييم على  •

 مستوى المشروعات، والعمليات في الدول الهشة؛

 .قزيادة التركيز على أهداف توسيع النطاق في الصندو •

وتقترح الوثيقة أيضاً زيادة تركيز إطار قياس النتائج على التخطيط واإلبالغ عن أداء الصندوق في زيادة  -6

 . REPL.IX/3/R.2  القيمة مقابل ما ينفق من أموال كما هو مبيَّن في الوثيقة

لصندوق إجابة ويقترح ا. ما يقيسه اإلطار وكيفية إجراء القياسات: وتتحدد قوة إطار قياس النتائج بعاملين -7

للسؤال الثاني مسترشداً في ذلك بالتجربة الدولية األخيرة لتحسين تقييم األثر التي تركز على ما يصلح 

وسوف تستتبع هذه اإلجابة زيادة توليد البيانات األساسية الالزمة لتحليل األثر في نهاية . وما ال يصلح

وعات لجمع البيانات ورصد األداء؛ وإجراء المطاف؛ وتعزيز نُظم الرصد والتقييم على مستوى المشر

عينات من دراسات األثر المتعمقة بالتعاون مع المراكز الدولية للخبرة الفنية المتميزة؛ والتعاون مع مكتب 

التقييم المستقل في الصندوق لتعزيز عملية اإلبالغ عن أثر كل مشروع من مشروعات الصندوق من 

 .خالل استعراض إنجاز المشروعات

 تطور إطار قياس النتائج في الصندوق –انيا ث

ووضع .  مؤسسة األمم المتحدة األولى التي تخضع لتقييم خارجي مستقل2005أصبح الصندوق في عام  -8

 تقييمات األطراف أشارتالصندوق خالل فترة التجديد السابع لموارده، استجابة الستنتاجات التقييم، ما 

 إطار قياس  ويمثل، اإلدارة بغرض تحقيق النتائج وأكثرها فعاليةأحد أشمل نُظمإلى أنه يشكل األخرى 

وعزز الصندوق خالل فترة التجديد الثامن لموارده هذا النظام حتى بات . النتائج أحد مكوناتها الرئيسية

يشمل إطاراً طموحاً وشامالً يغطي النتائج اإلنمائية واألداء المؤسسي؛ ومجموعة من آليات األطراف 

وتشمل هذه . جراء تقييم منتظم لفعالية الصندوق بالتكامل مع نظام التقييم الذاتي في الصندوقاألخرى إل

اآلليات باإلضافة إلى عمليات التقييم التي يجريها مكتب التقييم المستقل، إنشاء عملية منفصلة الستعراض 

 لهذه التحسينات فقد ونتيجة. الشركاء السنوية/ح العمالءوجودة المشروعات عند اإلدراج، وإدخال مس
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 التنمية الدولية في المملكة زارةو إيجابية بدرجة كبيرة من بتقييماتحظي نظام إدارة النتائج في الصندوق 

 . 3 ومركز التنمية العالمية،األطراف، ومؤسسة بروكينغزالمتحدة، وشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة 

ويبين . صندوق اإلنمائية ويقيس األداء استناداً إلى تلك األهدافويحدد إطار قياس النتائج أهدافاً لعمليات ال -9

 قياساً باألهداف 2010- 2009 نتائج المشروعات في العمليات التي أقفلت في الفترة 1ني االشكل البي

 والقابلية للتكرار ، واالبتكار،وتتجاوز النتائج بالفعل المستويات المحددة للمالءمة. 2012المحددة لعام 

ومن األصعب إدخال تحسينات أخرى في المجاالت التي . 4النطاق، والمساواة بين الجنسينوتوسيع 

المتعلق باستدامة المشروعات وأثرها على الفقر الريفي نسبة ويتجاوز األداء . تكشف عن أداء قوي

ية الحاسمة على أنه بالنظر إلى األهم. 2012في المائة ويرجح أن يفي بالمستويات المستهدفة لعام   80

 دطروعلى الرغم من التقدم الم. جاالت المهذه سيجري تكثيف إجراءات تحسين األداء في ،لتلك القياسات

 فإن كفاءة المشروعات هي المجال األسوأ من حيث 2012المحرز واالحتماالت القوية لتحقيق هدف عام 

. طلوبة لتسريع وتيرة التقدم المحرز والحلول الم ذلكاألداء وتطلبت دراسة متعمقة لألسباب الكامنة وراء

 .وسوف يعالج ذلك في التقييم المؤسسي الجاري لكفاءة الصندوق

  1الشكل البياني 

  2012اإلنجازات مقابل أهداف عام : نواتج البرامج والمشروعات

 

                                                      
 Nancy؛ 2011، )استعراض المعونة المتعددة األطراف (Multilateral Aid Review التنمية الدولية في المملكة المتحدة، زارةو  انظر  3

Birdsall and Homi Kharas, Quality of Official Development Assistance Assessment) جودة تقييم المساعدة اإلنمائية الرسمية .(
: ؛ والنهج المشترك لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف2010.  التنمية العالمية، واشنطن العاصمةومرآزسسة بروآينغز مؤ

  . 2010 الصندوق
ر وإدارة فإن اإلشارة ترد إليه في التقارير باعتباره يشكل جزءًا من االبتكا“ توسيع النطاق”  على الرغم من أن التقييمات الالحقة تتناول  4

  .وسيجري اإلبالغ عنه بشكل منفصل في المستقبل. المعرفة
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 2015-2013 إطار قياس النتائج -ثالثا

مجموعة  وسوف يضمداء في الصندوق نظام قياس األ قمة 2015- 2013سيشكل إطار قياس النتائج  -10

  من قبلمساءلةال المؤشرات الرفيعة المستوى في مجاالت النتائج الرئيسية لرصد األداء ومن أهم عريضة

قرار إضافة مؤشرات جديدة واستبعاد بعض المؤشرات من  والهدف. إدارة الصندوق وأجهزته الرئاسية

وال يزال عدد المؤشرات في إطار . الغ لألعضاء الحفاظ على إيجاز وتركيز وتوازن منتج اإلبهوالقائمة 

وسيستمر رصد وتحليل .  مماثالً لعدده في إطار قياس النتائج السابق2015-2013قياس النتائج 

 والكثير من المؤشرات المفصلة 2015-2013المؤشرات المقترح استبعادها من إطار قياس النتائج 

 اإلدارة شكل األساس الذي تستند إليهالذي يداء الداخلي األخرى وتحليلها بانتظام من خالل استعراض األ

 .ار قياس النتائج تقارير إطوتنبع منهاليومية من أجل تحقيق النتائج 

  الرئيسية إلدارة وقياس النتائج في فترة التجديد التاسع للمواردالمحاور -ألف 

 ما  علىوأثرها البرامجية لنواتجا فترة التجديد التاسع على تعزيز لب االهتمام بشكل خاص خالسينّص -11

 :يلي

وفي جانب  من خالل زيادة التركيز على الكفاءة االقتصادية للمشروعات، في جانب منهالكفاءة، وذلك  •

مخرجات أكثر ( من خالل جدول أعمال موسَّع لتوسيع النطاق من أجل تحقيق وفورات في الحجم آخر

 ؛)لكل وحدة من المدخالت

 أهداف أكثر واقعية؛إلنمائية عن طريق تصميم مشروعات تُحدد لها هداف االفعالية في تحقيق األ •

الفقر الريفي من خالل زيادة االهتمام بمجاالت األثر التي تكشف عن قصور في األداء، مثل إدارة  •

 الموارد الطبيعية واألسواق؛

تيجيات للخروج  وذلك في األساس عن طريق تعزيز الملكية القطرية من خالل وضع استرا،االستدامة •

  وتحسين تعميم المؤسسات الجديدة في البرامج الحكومية؛،واإلنهاء التدريجي بجودة أفضل

توسيع النطاق عن طريق تكرار األنشطة والسياسات التي تدعمها المشروعات والتوسع في تلك  •

 . األنشطة

 : ما يليلمشروعات القطريةبالفعالية التشغيلية للبرامج وا الجديدة الرئيسية المتعلقة المحاوروتشمل  -12

 وحوار ، وإدارة المعرفة، وبناء الشراكات،أي المنح(تحسين دمج األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية  •

 في االستراتيجيات والبرامج القطرية؛) السياسات

  واالستعداد للتنفيذ؛،وتوسيع النطاق،تحسين تصميم المشروعات، مع التركيز بقوة أكبر على االبتكار •

  االهتمام بالظروف والمتطلبات الخاصة السائدة في الدول الهشة؛زيادة •

 ،حافظة المشروعات الجارية من أجل الحد من تأخر صرف األموالالمزيد من االستباقية في إدارة  •

 .المنح/ وإلغاء القروض،وتجاوز المواعيد الزمنية
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ذكورة أعاله بدورها إلى تدابير ، ستستند اإلجراءات المREPL.IX/3/R.2 وكما جاء بالتفصيل في الوثيقة -13

  :مع التركيز بشكل خاص على ما يليالفعالية والكفاءة التنظيمية، لتعزيز 

 زيادة فعالية التكاليف المؤسسية؛ •

 زيادة نسبة الموارد المخصصة لتجهيز البرامج ودعمها؛ •

 توسيع الالمركزية على المستوى القطري؛ •

 .تحسين إدارة الموارد البشرية •

 2015-2013طار المقترح لقياس النتائج للفترة اإل -باء 

 بهيكل سلسلة نتائج المستويات الخمسة، مع 2015-2013يحتفظ اإلطار المقترح لقياس النتائج في الفترة  -14

اإلبقاء على استمرارية المدخالت واألنشطة والمخرجات التي تفضي إلى تحقيق النواتج واألثر؛ وهي 

وفيما يلي عرض موجز للهيكل المنقَّح إلطار قياس . ا حسب اللزومسلسلة يديرها الصندوق أو يدعمه

 .1النتائج الذي يبينه الشكل رقم 

 ولكن الفضل في تحقيقها ال ، النواتج اإلنمائية التي يسهم فيها الصندوق1تمثل مؤشرات المستوى  •

ومن المهم . يينيعزى إلى الصندوق وحده نظراً ألنها ثمرة عمل جماعي من البلدان والشركاء اإلنمائ

تتبع هذه النواتج العالمية ألنها تعبر عن الغايات اإلنمائية التي ترمي عمليات الصندوق إلى المساهمة 

 .في تحقيقها، وتعطي صورة مهمة عن السياق الذي يعمل فيه الصندوق

حقيق أي مساهمة الصندوق في ت( النواتج اإلنمائية على المستوى القطري 2تقيس مؤشرات المستوى  •

 .التي تحققها البرامج التي يدعمها الصندوق) 1النواتج اإلنمائية على المستوى 

 المخرجات التي تحققها البرامج المدعومة من الصندوق والتي تتبلور في 3تبع مؤشرات المستوى تت •

 .2شكل نواتج على المستوى القطري في إطار المستوى 

للصندوق، مع التركيز على جودة تصميم البرامج  الفعالية التشغيلية 4ترصد مؤشرات المستوى  •

وتفضي التحسينات إلى تحسين اإلنجاز وجودة المخرجات وتؤدي . والمشروعات القطرية، ودعم التنفيذ

 . من إطار قياس النتائج3 و2بالتالي إلى تحسين النواتج اإلنمائية التي تقاس عند المستويين 

المحرز في تنفيذ اإلصالحات الداخلية، مع التركيز بقوة  إلى رصد التقدم 5تهدف مؤشرات المستوى  •

 . على الكفاءة المؤسسية

طراد كلما قلص تأثيره بات؛ وي5 و4ويسيطر الصندوق سيطرة فورية ومباشرة على مؤشرات المستويين  -15

ارتفع مستوى التسلسل الهرمي وصوالً إلى مؤشرات المستوى الكلي التي تتأثر في األغلب بعوامل غير 

على أن محور االهتمام الجديد الذي يركز فيه الصندوق على توسيع النطاق سيساعد . تبطة بالصندوقمر

 .5على تعزيز تأثير تلك المؤشرات الدنيا على النواتج

                                                      
التقدم المحرز في فترة التجديد الثامن للموارد، والمقترحات لفترة التجديد التاسع :   انظر اإلدارة بغرض تحقيق الكفاءة في الصندوق 5

 2011تشرين األول /لموارد الصندوق في أآتوبرالتي ستعرض على الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع 
  .)REPL.IX/3/R.2الوثيقة(
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  1الشكل 

  سلسلة النتائج: 2015-2013اإلطار المقترح لقياس النتائج للفترة 

 

 حد من الفقر العالمي والتنمية الزراعيةنواتج ال: 1المستوى 

في ضوء إعادة تأكيد تركيز الصندوق على الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي والتغذوي من خالل  -16

 2012-2010 في إطار قياس النتائج للفترة 1التنمية الزراعية والريفية، ال تزال مؤشرات المستوى 

 2015-2013 في الفترة 1طرأ أي تغيير على مؤشرات المستوى مالئمة لفترة التجديد التاسع؛ ولذلك لن ي

 ).1انظر الجدول (

  1الجدول 

  )1المستوى (نواتج الحد من الفقر العالمي والتنمية الزراعية 

 القيمة األساسية سنة األساس المصدر المؤشرات

المستوى 

المستهدف 

 2015لعام 

       نواتج الحد من الفقر العالمي والتغذية -1-1
ة اله 1-1-1 ائي األول لأللفي شون   : دف اإلنم ذين يعي سكان ال ال

ن   ل م ى أق ي دوالر1.25عل ًا  أمريك سبة ( يومي الن
 أ)المئوية

 21 42 1990 البنك الدولي

انتشار نقص التغذية بين : الهدف اإلنمائي األول لأللفية 1-1-2
 أ)النسبة المئوية(السكان 

 10 16 2005-2007 البنك الدولي

النسبة المئوية لألطفال  :الهدف اإلنمائي األول لأللفية 1-1-3
 الناقصي الوزن دون سن الخامسة

 17 26 2008 البنك الدولي

      نواتج التنمية واالستثمارات الزراعية في العالم -1-2

 جاري التتبع 117 2007 البنك الدولي ب)100=2001-1999(مؤشر إنتاج المحاصيل  1-2-1
النسبة المئوية السنوية (مضافة الالقيمة الزراعية  1-2-2

 ب)للنمو
 جاري التتبع 4 2007 البنك الدولي

 جاري التتبع مليار دوالر 4.9 2008 البنك الدولي مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدَّمة إلى الزراعة 1-2-3

  نواتج الحد من الفقر العالمي والتنمية الزراعية :1المستوى 

  مساهمة الصندوق في النواتج اإلنمائية واألثر :2المستوى 

  المخرجات الملموسة للبرامج والمشروعات القطرية :3توى المس

   الفعالية التشغيلية للبرامج والمشروعات القطرية:4المستوى 

  الفعالية والكفاءة التنظيمية: 5 المستوى

وق
صند

 ال
ف
هدا
 بأ
تج
نوا
 ال
صال

 ات
ادة
زي

  

وق
صند

 ال
ور
ة د
ياد
ز
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  ).2010نيويورك،  (ر األهداف اإلنمائية لأللفيةتقري األمم المتحدة، أ: المصادر

  ).2011واشنطن العاصمة،  (2011مؤشرات التنمية في العالم  البنك الدولي، ب  

  

 النواتج اإلنمائية واألثر الذي تحققه البرامج المدعومة من الصندوق: 2المستوى 

ويستخدم الصندوق ثالثة .  نواتج وأثر المشروعات التي يدعمها الصندوق2تقيس مؤشرات المستوى  -17

 مدى اتساق أهداف المشروع مع أولويات السكان -المالءمة : هيير مقبولة دولياً لقياس األداء، معاي

 مدى جودة أداء المشروعات من حيث اإلنجاز - الريفيين الفقراء وأصحاب المصلحة اآلخرين؛ والفعالية 

وعالوة على ذلك فإن .  في تحويل الموارد إلى نتائج مدى الكفاءة االقتصادية-قياساً بأهدافها؛ والكفاءة 

األثر على الفقر الريفي؛ واالستدامة؛ واالبتكار؛ : األبعاد الخاصة بالصندوق التي سيجري قياسها هي

 .المرأةوتوسيع النطاق؛ والمساواة بين الجنسين وتمكين 

ة اإلنجاز في كل المشروعات ومن وتقاس النتائج استناداً إلى تلك المعايير من جانب الصندوق عند نقط -18

وتستخدم تقارير إنجاز المشروعات في التقييم . جانب مكتب التقييم المستقل في عينة من المشروعات

وبينما تحسَّنت جودة ومعدالت تقديم تقارير إنجاز المشروعات بدرجة كبيرة . “عند اإلنجاز”الذاتي لألداء 

كما جاء في القسم الرابع وحسب ما  (2012 األداء في عام في السنوات األخيرة، يزمع الصندوق تعزيز

 ). تعزيز نظام التقييم الذاتي، المرفقة بهذه الوثيقةبهدف عمل هو مبيَّن بالكامل في خطة 

 ستدرج 2012-2010 في إطار قياس النتائج 2وبينما سيستمر اإلبالغ عن كل مؤشرات المستوى  -19

 لزيادة التركيز على قياس األثر وكذلك توسيع 2015-2013مؤشرات إضافية في إطار قياس النتائج 

النطاق والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية، والمساواة بين الجنسين، نظراً لما تتسم به من أهمية في توسيع 

 .أثر عمليات الصندوق وتعزيز اإلنتاجية ومرونة سبل العيش والنُظم اإليكولوجية في المناطق الريفية

ديداً بقياس األثر، من المقترح رصد مؤشرين إضافيين من خالل مسوح نظام إدارة النتائج وفيما يتعلق تح -20

 : 6 واإلبالغ عنهماواألثر

دخل وأصول األسر المستهدفة عن طريق تطبيق مؤشر غير مباشر، وهو الرقم القياسي لملكية  •

 األصول األسرية؛ 

 :ك باستخدام المؤشرات التاليةاألمن الغذائي والتغذوي لألسر واألفراد المستهدفين وذل •

 مدة موسم الجوع؛ -

 ونقص الوزن ، والمزمن،مستوى سوء التغذية بين األطفال مصنَّفاً إلى سوء التغذية الحاد -

 .حسب نوع الجنس

                                                      
  .2012  يبين الملحق بالكامل التحسينات المقرر إدخالها على نظام إدارة النتائج واألثر في عام  6

 أمريكي

 جاري التتبع  %19 2008 البنك الدولي نسبة الميزانية المخصصة للزراعة والتنمية الريفية 1-2-4
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وفي ظل عدم وجود بيانات أساسية ملموسة عن تلك المؤشرات في هذه المرحلة، سيجري تتبع تلك  -21

تتجه النية إلى تحديد أهداف لها خالل فترة التجديد وع للموارد، المؤشرات خالل فترة التجديد التاس

 .العاشر

 :ما يليتوسع النطاق والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتشمل مقترحات تعزيز األداء في رصد  -22

أو توسيع النطاق إلى مؤشرين، أحدهما /باالبتكار والتعلم وتقسيم المؤشر المركب الحالي المتعلق  •

 لتعلم، ومؤشر منفصل للتكرار وتوسيع النطاق؛لالبتكار وا

 .إضافة مؤشر لألثر على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية •

المشترك الذي سيضطلع  كجزء من العمل 2012وسيجري تحسين مؤشرات توسيع النطاق في مطلع عام  -23

 .ز في هذا الصددغبه الصندوق ومؤسسة بروكين

عدد األشخاص ”، وهو 2012-2010 النتائج الحالية للفترة  في إطار قياس3المستوى يعدَّل مؤشر سو -24

) المخرجات/مكانية الوصولإلمؤشر (“ الذين يتلقون خدمات من المشروعات المدعومة من الصندوق

على قياس  لزيادة التركيز )األثر/مؤشر للنواتج(“ عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر”ليصبح 

 .الفقر أةلتخفيف في وطامساهمة الصندوق في 

 ،، بما في ذلك المؤشرات المرحَّلة بدون تعديل2 قائمة المؤشرات المقترحة للمستوى 2ويعرض الجدول  -25

وتطرح كل أهداف األداء بالنسبة ألهداف إطار قياس النتائج .  والمؤشرات الجديدة،والمؤشرات المعدَّلة

 .لفترة التجديد الثامن لموارد الصندوق
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  2الجدول 

 )2 المستوى( في النواتج اإلنمائية واألثر مساهمة الصندوق

 المصدر المؤشرات

سنة 

 األساس

القيمة 

 أاألساسية

 ب(%)

المستوى 

المستهدف لعام 

 ب (%)2015

ة للمشروعات المصنَّفة       (مؤشرات النواتج    2-1 النسبة المئوي
     عند اإلنجاز) بتقدير ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل

 100 98 2010 تقارير إنجاز المشروعات المالءمة 2-1-1

 90 80 2010 تقارير إنجاز المشروعات الفعالية 2-1-2

 75 69 2010 تقارير إنجاز المشروعات فاءةالك 2-1-3

 90 81 2010 تقارير إنجاز المشروعات األثر على الفقر الريفي 2-1-4

 90 90 2010 تقارير إنجاز المشروعات المساواة بين الجنسين 2-1-5

 75 73 2010 تقارير إنجاز المشروعات استدامة الفوائد 2-1-6

 90 86 2010 تقارير إنجاز المشروعات )معدل(االبتكار والتعلم  2-1-7

 90 85 2010 تقارير إنجاز المشروعات )معدل(التكرار وتوسيع النطاق  2-1-8

  - 2010 تقارير إنجاز المشروعات )جديد(البيئة وإدارة الموارد الطبيعية  2-1-9

 80 73 2010 تقارير إنجاز المشروعات )جديد(األداء الحكومي  2-1-10

     )جديدة(مؤشرات األثر  2-2

 جاري التتبع - - نظام إدارة النتائج واألثر )جديد(الرقم القياسي لملكية األصول األسرية  2-2-1
- مؤشرات فرعية 3(مستوى سوء التغذية لدى األطفال  2-2-2

، مصنفًا )زمن ونقص الوزنمسوء التغذية الحاد وال
 )جديد( حسب الفتيات واألوالد

 جاري التتبع -  - ثرنظام إدارة النتائج واأل

 جاري التتبع - - نظام إدارة النتائج واألثر )جديد(مدة موسم الجوع  2-2-3

     عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر  2-3

/ نظام إدارة النتائج واألثر )جديد(عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر  2-3-1

 عينة من مسوح األثر

2010 36 

 مليون

  مليون90

  .مؤشرات رصد وتقييم المشروعات في الصندوق:  نظام إدارة النتائج واألثر:ملحوظة

 وسيجري اإلبالغ 2010 األرقام الواردة في تقارير إنجاز المشروعات ونظام إدارة النتائج واألثر هي تقديرات مؤقتة لعام أ

  . وهي قابلة للتغيير2011عنها في تقارير الفعالية اإلنمائية لعام 

  . إلى حد ما أو أفضل عند اإلنجاز المئوية إلى مشروعات الصندوق التي حصلت على تقدير مرضٍ تشير النسبب
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 مخرجات البرامج والمشروعات القطرية: 3المستوى 

 مؤشراً تغطي ستة قطاعات تعبر عن 12 من 2012- 2010 في إطار قياس النتائج 3يتألف المستوى  -26

نظام إدارة النتائج واألثر إلى المشروعات الجارية، وهي وتشير بيانات .  الصندوقاتمحتوى عملي

وفي ضوء الطابع المدفوع بالطلب في مشروعات الصندوق، يتم . مصنَّفة في معظمها حسب نوع الجنس

وبالنظر إلى أن هذه المؤشرات توفر معلومات مفيدة عن . تتبع نتائج هذه المؤشرات بدون أهداف محددة

وفي ضوء التركيز القوي على الخدمات المالية الريفية في البرامج . ء عليهااإلبقا فسوف يجري ،النتائج

 مليون دوالر أمريكي وتبلغ فيها القيمة اإلجمالية 495 تناهز وفورات التي تشمل ،المدعومة من الصندوق

هما المبلغ الذي يوفره ، ن مليون دوالر أمريكي، سيضاف مؤشرا338  منلحافظة القروض أكثر

 المشروع، ومبالغ القروض المقدَّمة إلى المستفيدين، مخصوماً منها مدفوعات السداد منالمستفيدون 

 ). القروض المستحقة السداد(

  3الجدول 

  )3المستوى (مساهمة الصندوق في مخرجات البرامج والمشروعات القطرية 

 المصدر المؤشرات
سنة 

 أاألساس

القيمة 

 األساسية

المستوى المستهدف 

 2015لعام 

     الموارد الطبيعيةإدارة 

عة   3-1 شترآة الخاض ة الم وارد الملكي ي م أراض
 جاري التتبع  مليون5.5 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )بالهكتار(لممارسات اإلدارة المحسَّنة 

المساحة الداخلة في مشروعات الري المقامة أو  3-2
 جاري التتبع  ألف373 2010 نظام إدارة النتائج واألثر ) بالهكتار(الخاضعة لإلصالح 

     التكنولوجيات الزراعية

تكنولوجيات /األشخاص المدربون على ممارسات 3-3
 جاري التتبع  مليون4.51 2010 نظام إدارة النتائج واألثر إنتاج المحاصيل الزراعية 

 جاري التتبع  65:35  نظام إدارة النتائج واألثر  نسبة الذآور إلى اإلناث

تكنولوجيات /ن على ممارساتبواألشخاص المدرَّ 3-4
 جاري التتبع   مليون1.2 2010 نظام إدارة النتائج واألثر اإلنتاج الحيواني

 جاري التتبع 44:56 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )النسبة المئوية(نسبة الذآور إلى اإلناث 

      الخدمات المالية الريفية

نسبة الذآور إلى جانب  (الطوعيونالمدخرون  3-5
 جاري التتبع مليون 7.86 2010نظام إدارة النتائج واألثر  )إلى اإلناث

 جاري التتبع 47:53  نظام إدارة النتائج واألثر نسبة الذآور إلى اإلناث

إلى جانب نسبة الذآور (المقترضون النشطون  3-6
 جاري التتبع  مليون2.70 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )إلى اإلناث

 جاري التتبع  43:57  نظام إدارة النتائج واألثر  إلى اإلناثنسبة الذآور

 بماليين -قيمة القروض والمدخرات المعبأة  3-7
 جاري التتبع 495 2009 نظام إدارة النتائج واألثر )جديد(الدوالرات األمريكية 

 جاري التتبع 338 2009 نظام إدارة النتائج واألثر )جديد(قيمة حافظة القروض اإلجمالية  3-8
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 المصدر المؤشرات
سنة 

 أاألساس

القيمة 

 األساسية

المستوى المستهدف 

 2015لعام 

     التسويق

 جاري التتبع  ألف18 2009 نظام إدارة النتائج واألثر )آيلومتر(إصالحها /الطرق التي يتم إنشاؤها 3-9

 جاري التتبع  ألف13 2009 نظام إدارة النتائج واألثر تعزيزها/مجموعات التسويق التي يتم تكوينها 3-10

     رىغالمشروعات الص

بون على األعمال التجارية األشخاص المدرَّ 3-11
 جاري التتبع  ألف716  نظام إدارة النتائج واألثر وتنظيم المشروعات

 جاري التتبع 39:61 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )النسبة المئوية(نسبة الذآور إلى اإلناث 

المشروعات التي تحصل على الخدمات غير  3-12
 جاري التتبع  ألف57 2010 ألثرنظام إدارة النتائج وا المالية الميسَّرة

     السياسات والمؤسسات

بون على مواضيع اإلدارة األشخاص المدرَّ 3-13
 جاري التتبع مليون  2.13 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )مع نسبة الذآور إلى اإلناث(المجتمعية 

 جاري التتبع 33:67 2010 نظام إدارة النتائج واألثر )النسبة المئوية(نسبة الذآور إلى اإلناث 

 جاري التتبع  ألف 28 2010 نظام إدارة النتائج واألثر المجتمعية التي يتم إعدادها/خطط العمل القروية 3-14

  .2011 وسيجري اإلبالغ عنها في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام 2010أ أرقام نظام إدارة النتائج واألثر هي تقديرات مؤقتة لعام 

 

 لية التشغيلية للبرامج والمشروعات القطريةالفعا: 4المستوى 

بينما يؤثر الكثير من العوامل الخارجية على مساهمة الصندوق في تحقيق النتائج على المستوى القطري  -27

وينسب في كثير .  فإن اإلدارة الداخلية لألداء تمارس هي األخرى تأثيراً كبيراً،وسيطرته على تلك النتائج

 وعدم ،نواتج اإلنمائية في دراسات التقييم إلى ضعف تصميم المشروعاتمن األحيان تدني مستوى ال

وال بد من إدارة هذه العمليات الداخلية بطريقة .  وتعقد عملية اإلدارة، وما إلى ذلك،فعالية اإلشراف

 تركز على جودة تصميم البرامج ودعم 4وبالتالي فإن مؤشرات المستوى . سليمة حتى تحقق أثراً خارجياً

وهذه العمليات هي التي يسيطر عليها الصندوق سيطرة فورية ومباشرة، وتوفر المؤشرات عند . ذالتنفي

وينبع الكثير من مؤشرات هذا المستوى من مبادرة . هذا المستوى معلومات حيوية لإلدارة اآلنية لألداء

تحقيق النتائج اإلنمائية داء التي اتخذها الفريق العامل المعني باإلدارة من أجل األلتقييم  المشترك نظامال

 . التابع للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف والذي يشترك الصندوق في عضويته
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  4الجدول 

  )4المستوى (الفعالية التشغيلية للبرامج والمشروعات القطرية 

 سنة األساس المصدر المؤشرات
القيمة 

 (%)األساسية

المستوى 
المستهدف 

 لعام
2015(%) 

     جقطرية عند اإلدراجودة البرامج ال 4-1
ستندة           4-1-1 ة الم تراتيجية القطري النسبة المئوية لبرامج الفرص االس

 أ أو أفضل4إلى النتائج التي تصنَّف في المرتبة 
ضمان جودة برامج الفرص 

 باالستراتيجية القطرية
2010 100 100 

 أو 4لرتبة لالنسبة المئوية للبرامج القطرية المصنَّفة في  4-2
  :ذ من حيثأفضل عند التنفي

    

اإلسهام في زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي وتمكين  4-2-1
 النساء والرجال الريفيين الفقراء

 90 78 2011 استبيان العمالء

صحيفة مسائل البرامج   االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 4-2-2
  القطرية

2011 93 100 

 70 55 2011 لعمالءاستبيان ا )جديد(االنخراط في حوار السياسات الوطنية  4-2-3
 لم يحدد بعد لم تحدد بعد 2012 استبيان العمالء )جديد(بناء الشراآات  4-2-4
 وأ 4لرتبة لالنسبة المئوية للمشروعات التي تصنَّف في  4-3

  أفضل عند اإلدراج
    

  يحدد بعدمل ال يوجد 2010/2011 ضمان الجودة )جديد(المتوسط اإلجمالي  4-3-1
 لم يحدد بعد ال يوجد 2010/2011 ضمان الجودة )جديد(الدول الهشة فقط المتوسط اإلجمالي للمشروعات في  4-3-2
 لم يحدد بعد ال يوجد 2010/2011 ضمان الجودة  المساواة بين الجنسين 4-3-3
 ال يوجد ال يوجد 2010/2011 ضمان الجودة )جديد(الرصد والتقييم  4-3-4
النسبة المئوية للمشروعات التي تحصل على تقديرات إيجابية  4-3-5

  )معدل(النطاق في توسيع 
 80 73 2010/2011 ضمان الجودة

     إدارة الحافظة 4-4
الفاصل الزمني بين الموافقة على المشروع وصرف الدفعة  4-4-1

 )بالشهور(األولى 
نظام إدارة حافظة 

 دالمشروعات
2010/2011 17 14 

 75 50 2010/2011نظام إدارة حافظة المشروعات   هـمؤشر االستباقية 4-4-2
 15 18 2010/2011نظام إدارة حافظة المشروعات  ة للمخاطرالمشروعات المعرضَّ 4-4-3
 18 22 2010/2011نظام إدارة حافظة المشروعات )النسبة المئوية(تجاوز المدة المحددة للمشروعات  4-4-4
 20 28 2009/2010نظام إدارة حافظة المشروعات )باأليام(الوقت المطلوب لتجهيز طلبات السحب  4-4-5
 18 15.7 2011منتصف نظام إدارة حافظة المشروعات )جديد(ألموال النسبة المئوية لصرف ا 4-4-6
النسبة المئوية للمشروعات التي يصنَّف فيها أداء الصندوق  4-4-7

 بأنه ُمرض إلى حد ما أو أفضل
التقرير السنوي عن نتائج 
 وأثر عمليات الصندوق

2010/2011 71 80 

     رصد وتقييم المشروعات 4-5
عات التي توجد بيانات عنها في نظام النسبة المئوية للمشرو 4-5-1

النسبة (وح األساسية المماثلة إدارة النتائج واألثر أو المس
 )جديد() المئوية التراآمية

 40 23 2011منتصف  تباسجالت المك

النسبة المئوية للمشروعات التي تقدِّم إلى نظام إدارة النتائج  4-5-2
 )جديد(واألثر دراسة استقصائية عن األثر 

 95 70 2011منتصف  تبات المكسجال

النسبة المئوية التي تحصل (جودة تقارير إنجاز المشروعات  4-5-3
 )جديد()  أو أفضل4على تقدير 

استعراض تقارير إنجاز 
 المشروعات

2010/2011 80 90 

  . ثر تشير إلى تقدير إيجابي أو أك4 أو أفضل وتحول إلى نسبة مئوية؛ والدرجة الفاصلة التي تبلغ 4الدرجة السابقة التي كانت تبلغ  أ
  . تقديرات ضمان الجودة لكل مشروع قبل عرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه ب
  .مج القطريةا صحائف قضايا البرج
  . البيانات التي يولدها نظام إدارة حافظة المشروعاتد

  .النسبة المئوية للمشروعات التي تواجه مشاكل واتُخذت إجراءات تصحيحية بشأنها هـ
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 الحاجة إلى زيادة االهتمام باألداء في المجاالت ذات 4 في مؤشرات المستوى المقترحةوتلبي التحسينات  -28

االهتمام الكبير خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، وكذلك الحاجة إلى األخذ بأفضل الممارسات 

لويات  وفيما يلي التحسينات المقترحة بالنسبة لألو.المؤسسات المالية الدولية األخرىالمعمول بها في 

 :الناشئة

أو توسيع /االبتكار والتعلم و ”2012-2010مؤشر إطار قياس النتائج سيعدَّل  -توسيع النطاق  •

 يركز حصراً على توسيع النطاق؛ل“ النطاق

 ينغزسيجري تحسين مؤشرات توسيع النطاق كجزء من الدراسة التي أجرتها مؤسسة بروك •

 ؛2012ع في مطلع عام باالشتراك مع الصندوق حول هذا الموضو

 من المقترح إضافة مؤشرين جديدين في تقييم - بناء الشراكات واالنخراط في حوار السياسات  •

البرامج القطرية في إطار مجموعة التنفيذ؛ وسيقاس هذان المؤشران من خالل مسوح العمالء 

 السنوية؛

مجموعة تقييم جودة  ستدرج مؤشرات جديدة في إطار -الدول الهشة ونُظم الرصد والتقييم  •

 .المشروعات عند اإلدراج

“ نسبة صرف األموال”قترح إدخال مؤشر مؤسسات المالية الدولية األخرى، يوفيما يتعلق بالمواءمة مع ال -29

بينما تقترح مؤشرات لتقييم جودة خطوط أساس نظام ) 4-4المستوى (في إطار مجموعة إدارة الحافظة 

رصد ”ر وتقارير إنجاز المشروعات في إطار مجموعة جديدة تسمى إدارة النتائج واألثر ومسوح األث

 ).5-4المستوى (“ وتقييم المشروعات

 الفعالية والكفاءة التنظيمية في الصندوق: 5المستوى 

 على الكفاءة المؤسسية للصندوق في مجاالت من قبيل إدارة الموارد المالية، 5تركز مؤشرات المستوى  -30

وأثبتت معظم المؤشرات القائمة بالفعل في إطار قياس النتائج خالل فترة . طروالموارد البشرية، والمخا

التجديد الثامن للموارد أنها مفيدة، ومن المقترح اإلبقاء على تلك المؤشرات خالل فترة التجديد التاسع 

اقشة من) REPL.IX/3/R.2(وتتضمن وثيقة منفصلة . ضماناً لالستمرارية وإمكانية المقارنة بمرور الوقت

 .لة حول التدابير التي سيتخذها الصندوق لتحسين كفاءتهمفّص

وفيما يلي أدناه المجموعة المنقحة من مؤشرات الكفاءة المؤسسية إلى جانب القيم األساسية والمستويات  -31

واقترحت تغييرات في قياس الكفاءة اإلدارية بإضافة مؤشرات لتقييم ). 5الجدول  (2015المستهدفة لعام 

ة في إدارة الحافظة اإلجمالية والنسبة بين التكاليف اإلدارية السنوية والمبالغ المصروفة، والنسبة الكفاء

 .بين تكاليف موظفي فئة الخدمات العامة ومجموع تكاليف الموظفين

وباإلضافة إلى ذلك فقد ُأدخلت تحسينات على المؤشر الحالي المستخدم في قياس الموافقات الجديدة حيث  -32

.  األموال التي يديرها الصندوق للوكاالت األخرى، وبالتالي زيادة شمول وقوة ذلك المقياسبات يشمل

وسوف تقيَّم التكاليف اإلدارية للصندوق بدقة أكبر لزيادة إمكانية مقارنتها مع المؤسسات المالية الدولية 

تقديرات المتاحة فضالً وتشمل المؤشرات الجديدة بيانات أساسية تعبر عن آخر المعلومات وال. األخرى

متغير على امتداد ثالث سنوات  االقتضاء متوسط دواستخدم عن. القيمةعن اتجاه التغيير المقترح في 
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خر البيانات األساسية المتعلقة بنهاية االتفاق مع المجلس التنفيذي على آوسيجري . القيم األساسيةلحساب 

ة المستهدفة لفترة التجديد التاسع في سياق مناقشة توقعات  الدقيقالعدديةويات تفترة التجديد الثامن والمس

 خالل الدورة السابعة بعد المائة للمجلس في 2015-2013متوسطة األجل للصندوق للفترة الميزانية 

 .2012كانون األول /ديسمبر

  5الجدول 

  )5المستوى (الفعالية والكفاءة التنظيمية 

القيمة  سنة األساس المصدر المؤشرات
 ساسيةاأل

المستوى 
المستهدف لعام 

2015 

     تحسين حشد الموارد واإلدارة 5-1

 100 ال يوجد 2011منتصف  سجالت المكاتب النسبة المئوية المحققة من تعهدات تجديد الموارد 5-1-1

     تحسين إدارة الموارد البشرية 5-2

النسبة المئوية للموظفين المشارآين : مؤشر مشارآة الموظفين 5-2-1
 ي أهداف الصندوقبصورة إيجابية ف

 75 69.4 2010  الموظفينمسح

 جاري التتبع 40 2011 سجالت المكاتب النسبة المئوية للقوة العاملة من الدول األعضاء في القائمتين باء وجيم 5-2-2

 35 28 2011 سجالت المكاتب  فما فوقها5-النسبة المئوية للنساء في الوظائف الفنية من الرتبة ف  5-2-3

 100 144 2011 سجالت المكاتب )باأليام( الوظائف الفنية شواغرملء المدة الالزمة ل 5-2-4

     تحسين إدارة المخاطر 5-3

عدد اإلجراءات المتأخرة بشأن توصيات المراجعة الداخلية ذات  5-3-1
  األولوية العالية

 15 21 2010 سجالت المكاتب

     تحسين الكفاءة اإلدارية 5-4

     لجديدة أو المنقحةا )السابقة(المؤشرات 

 )2011خط األساس  (:صة موارد الميزانية المخصصة لكل منح 5-4-1

o 1 المجموعة 

o  2المجموعة 

o  3المجموعة 

o  4المجموعة 

   

62 

7 

23 

8 

 

65 

9 

20 

6 

النسبة بين الوظائف المدرجة في الميزانية ومجموع الوظائف  5-4-2
 )2011خط األساس : (المدرجة في الميزانية في

o 1 ةالمجموع 

o  2المجموعة 

o  3المجموعة 

o 4وعة المجم 

   

 

57 

7 

25 

11 

 

 

61 

9 

22 

8 

النسبة بين وظائف المكاتب القطرية المدرجة في الميزانية ووظائف  5-4-3
  )جديد() 2011خط األساس (الُشعب اإلقليمية المدرجة في الميزانية 

   

38 

 

45 

      الجديدة أو المنقحة )الالحقة( المؤشرات

ة         5-4-4 ة الفعلي ا في ذ    (النسبة بين النفقات اإلداري ة من        بم ات الممول ك النفق ل
صندوق             ) رسوم اإلدارة  سنوي الممول من ال نح ال وبرنامج القروض والِم

د           ي ي رامج والمشروعات الت ل     يباإلضافة إلى قيمة الب صندوق بتموي رها ال

 12.5 14.7  متوسط ثالث سنوات  سجالت المكاتب
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 من وآاالت أخرى

     

ة      النسب 5-4-5 ة   ة بين النفقات اإلداري ا ف   (الفعلي ة من         بم ات الممول ك النفق ي ذل
ى     ) رسوم اإلدارة  ة عل ات الفعلي ا النفق ي  ”مخصومًا منه دعم التقن دول  “ ال لل

  األعضاء وبرنامج العمل المتكامل

 السنوات الثالثمتوسط  سجالت المكاتب
2008-2010 

12.5 10.6 

سب 5-4-6 وم اإلدارة     الن ا رس ضافًا إليه ة م ة اإلداري ات الميزاني ين نفق ة ب
   ة الجاريةومجموع الحافظ

 متوسط السنوات الثالث سجالت المكاتب 
2008-2010 

2.16 1.8 

ة        النسب 5-4-7 ة الفعلي ة من            (ة بين النفقات اإلداري ات المموَّل ك النفق ا في ذل بم
 والمبالغ السنوية المصروفة) رسوم اإلدارة

متوسط السنوات الثالث  سجالت المكاتب
2008-2010 

22.1 18.8 

ين     5-4-8 اليف الف  الالنسبة ب ة ومجموع           تك ات الخدمات العام ة لموظفي فئ علي
  تكاليف الموظفين

 25 30.4  سجالت المكاتب

ة               النسب 5-4-9 ا من مصادر خارجي صندوق بتعبئته ة بين الموارد التي يقوم ال
 لتمويل المشروعات التي يدعمها أو المشارآة في تمويلها) دولية ووطنية(

متوسط السنوات الثالث  سجالت المكاتب
2008-2010 

1.3 1.8 

 
أساليب العمل بالدرجة األولى كأدوات /وباإلضافة إلى ما سبق سيستخدم الصندوق مؤشرات الشُعب -33

وسيجري وضع هذه المؤشرات واالقتصار على اإلبالغ عنها في . لإلدارة الداخلية في الدوائر والشُعب

المؤشرات في تقرير على أنه سيجري اإلبالغ عن التقدم المحرز بشأن تلك . تقارير األداء الفصلية

 الذي عن التقدم هذه المؤشرات معاً صورة شاملة تعطيومن المتوقع أن . الفعالية اإلنمائية للصندوق

 .بلوغ أهداف الكفاءةفي يحرزه الصندوق 

  تعزيز نظام التقييم الذاتي في الصندوق- رابعا

 مدى قوة نظام القياس الذي يستند إليه تتوقف قيمة بيانات إطار قياس النتائج المتعلقة بإدارة النتائج على -34

ويوجد لدى الصندوق نظام شامل للتقييم الذاتي لقياس التقدم المحرز في كل مؤشرات إطار قياس . اإلطار

؛ كما يوجد لديه نظام للحصول )يمكن الرجوع إلى وصف هذا النظام وخطط تحسينه في الملحق(النتائج 

امج القطرية للصندوق؛ وعملية منفصلة لضمان جودة تقييم تصميم على آراء الشركاء اإلنمائيين في البر

وتقارن النتائج الواردة في تقارير إنجاز المشروعات فيما يتعلق بمؤشرات قياس . المشروعات والبرامج

 بتث التي يجريها مكتب التقييم المستقل ويتم التات وآثارها مع التقييملمغلقةاالنواتج اإلنمائية للعمليات 

 على أساس تلك التقييمات التي تساعد، من بين أمور أخرى، على إثراء وتحديد سياق تقييم النواتج منها

 .واآلثار وزيادة دقة عمليات االستعراض والتعلم

وتحسَّنت جودة تقارير إنجاز المشروعات التي تشكل أحد المكونات الحاسمة في نظام التقييم الذاتي تحسناُ  -35

وطرأ تحسن كبير على .  في المائة تقريبا100ً النسبة حالياً وتبلغ ،قديم التقاريركبيراً، كما تحسن معدل ت

 لرصد نتائج وأثر العمليات المدعومة 2003جودة ونطاق نظام إدارة النتائج واألثر الذي أنشئ في عام 

عن  تقارير 2010 في المائة من المشروعات الجارية في عام 85وقدَّم . من الصندوق واإلبالغ عنها

“ المستوى الثاني” مشروعاً تقديرات 90وقدَّم ما يقرب من ) قياس المخرجات(“ المستوى األول”مؤشرات 

 لألثر اًمسوح أساسية، وأجرت ستة مشروعات مسوح مشروعاً من إجراء 68، وانتهى )قياس النواتج(

 .عند اإلنجاز



  REPL.IX/3/R.4  

16 

ة التقييم في الصندوق الذي عرض على لوظيفوووفقاً للتقرير النهائي الستعراض األقران لمكتب التقييم  -36

بدأ العمل بمعظم مكونات نظام التقييم الذاتي أو شهدت هذه ” فقد 2010نيسان /المجلس التنفيذي في أبريل

وأكد استعراض األقران أن . “، وهو تطور يمثل إنجازاً كبيرا2006ًالمكونات تعزيزاً كبيراً منذ عام 

واستجابة لتوصيات . ز على تحسين النظام القائم ينبغي أن تركِّالتحسينات في وظيفة التقييم الذاتي

). انظر الملحق(تعزيز نظام التقييم الذاتي بهدف عمل ألقران أعدت إدارة الصندوق خطة استعراض ا

 خطة العمل التي تضمنت تفاصيل التكاليف واُألطر 2011تموز /وعرضت على لجنة التقييم في يوليو

موعة واسعة من تدابير التحسين، بما في ذلك التدابير المطلوبة لتحسين نُظم الزمنية الالزمة لتنفيذ مج

ويرد . الرصد والتقييم على مستوى المشروعات، ونظام إدارة النتائج واألثر، وتقارير إنجاز المشروعات

 .أدناه عرض عام لإلجراءات الرئيسية المتخذة

 الرصد والتقييم على مستوى المشروعات

ن نُظم رصد وتقييم المشروعات ستركز جهود الصندوق على تعزيز تدريب موظفي إدارة سعياً إلى تحسي -37

المشروعات والشركاء المنفذين وبناء قدراتهم، ال سيما في المرحلة االستهاللية وفي المراحل األولى 

. افلتنفيذ المشروعات من خالل العمل بانتظام مع خبراء الرصد والتقييم خالل بعثات التصميم واإلشر

 خطط المشروعات تبين بوضوح دور الرصد والتقييم وأنها توفر الموارد  أنوسيزداد االهتمام بالتأكد من

 . الكافية الالزمة

 نظام إدارة النتائج واألثر

 ستجري متابعة أدق باالشتراك مع حكومات 4وفقاً لما جاء في مقترحات تحسين مؤشرات المستوى  -38

 لألثر امسوحارة المشروعات لزيادة عدد المشروعات التي تجري الدول األعضاء المقترضة وأفرقة إد

 بمعايير الجودة والمتطلبات لضمان وفائهاعند اإلنجاز؛ وسوف تتلقى المشروعات دعماً لبناء القدرات 

ومن  7وسوف يعزز الصندوق قدرته على تقييم األثر من خالل استعراض تجربته الجارية. ذات الصلة

ز الخبرة األخرى، مثل المبادرة الدولية لتقييم األثر والشراكة معها في إجراء خالل التعلم من مراك

 .دراسات متعمقة لألثر

 رير إنجاز المشروعاتاتق

مجال لتحسين هناك على الرغم من تحسن جودة تقارير إنجاز المشروعات ومعدل تقديمها، ال يزال  -39

 المزيد من البيانات عن األثر؛ وتحسين فهم وسوف يتحقق ذلك أساساً من خالل استخدام. جودتها ودقتها

وتحديد العالقات السببية التي تقف وراء النواتج واآلثار الملحوظة؛ واستخالص الدروس التي يمكن 

االستفادة منها في التصميمات المقبلة، وسوف يتحسن ذلك كله بدوره من خالل التحسينات التي سيجري 

وتحقيقاً لهذه الغاية ستزداد .  أعاله32ثر حسب ما جاء في الفقرة إدخالها على نظام إدارة النتائج واأل

                                                      
ووقَّعت وزارة . الفقر  وذلك مثًال من خالل برنامج التنمية المستدامة للواحات المموَّل من الصندوق ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة  7

، وفرع معمل عبد اللطيف جميل في أوروبا، ومدرسة باريس لالقتصاد اتفاق شراآة إلجراء دراسة عشوائية االتنمية الريفية في موريتاني
ذه الدراسة وتنفذ ه. ألثر مكون التدريب على محو األمية في برنامج التنمية المستدامة للواحات على تمكين المرأة وتحريرها االقتصادي

والدعم المالي من الصندوق والدعم اللوجستي الكامل من ) org.ieimpact3.www://http/(بمنحة من المبادرة الدولية لتقييم األثر 
  .برنامج التنمية المستدامة للواحات وحكومة موريتانيا
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ميزانيات تقارير إنجاز المشروعات وسيجري استكشاف أساليب جديدة لتعزيز تبادل الدروس على 

 . أعمق وأوسع في الصندوقياتمستو

  مصادر البيانات- خامسا

ن خالل وسائل جمع البيانات القائمة بالفعل في ستتاح المعلومات الالزمة لإلبالغ عن إطار قياس النتائج م -40

نظام إدارة النتائج واألثر، وتقارير إنجاز المشروعات، والتقارير عن حالة المشروعات، (الصندوق 

 العمالء، وبيانات الجودة عند اإلدراج من استعراضات ضمان الجودة، والتقارير السنوية عن ومسوح

، سيتم الحصول على البيانات من المصادر الخارجية 1رات المستوى وفيما يتعلق بمؤش). النتائج واألثر

 للبنك تقرير التنمية في العالم لألمم المتحدة، وتقرير األهداف اإلنمائية لأللفيةالمتاحة للجمهور، من قبيل 

ندوق  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واإلحصاءات التي يتم جمعها من صوتقرير التنمية البشريةالدولي، 

 .النقد الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

، ستستمد مؤشرات النواتج في مرحلة إنجاز المشروعات أساساً من 2وفيما يتعلق بمؤشرات المستوى  -41

 والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التي تصدر على التوالي 8تقارير إنجاز المشروعات

وبالمثل ستشتق مؤشرات األثر الجديدة المقترحة من . تب التقييم المستقل سنوياًمن إدارة الصندوق ومك

وسيجري التحقق بشكل أوسع .  التي تُعد باستخدام نظام إدارة النتائج واألثرالمسوحخالل تجميع تقارير 

انظر الفقرة (ا من بيانات نظام إدارة النتائج واألثر باستخدام عينة من مسوح األثر الدقيقة التي يتم إجراؤه

 .لتقدير عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر) 32

ويستخدم الصندوق عملية . ، يستخدم الصندوق مجموعة من المصادر4وفيما يتعلق بمؤشرات المستوى  -42

لضمان الجودة في تقييم جودة برامج الفرص االستراتيجية القطرية، بينما تقاس جودة البرامج القطرية في 

 مسوح العمالء؛ وفيما يتعلق بجودة المشروعات عند اإلدراج، يستخدم تقييم مستقل باستخدام التنفيذ أثناء

للجودة عند اإلدراج، بينما تقاس جودة المشروعات في أثناء التنفيذ باستخدام نظام إدارة حافظة 

 .المشروعات

 2015- 2013 اإلبالغ عن نتائج إطار قياس النتائج - سادسا

ارسة المعمول بها حالياً، من المقترح إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة التقييم بنتائج إطار قياس وفقاً للمم -43

وسوف يستكمل ذلك في مجاالت .  سنوياً من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق2015-2013النتائج 

الذي يعده مكتب صندوق بالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ال) 2المستوى ( الرئيسية النواتجنتائج 

وسيستند التقريران إلى استعراض متعمق للحافظة السنوية من أجل تقييم أداء . التقييم المستقل

المشروعات باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات والبيانات المصنَّفة حسب األقاليم والبلدان 

 2015- 2013ياس النتائج وسوف تواصل إدارة الصندوق رصد أداء كل مؤشرات إطار ق. والمشروعات

                                                      
ومراعاة لذلك ستعرض النتائج ). 30-25(العدد الصغير نسبيًا للمشروعات المنجزة سنويًا   هناك بعض التباين العشوائي بسبب  8

  . المتعلقة بالمشروعات المنجزة باستخدام متوسط متحرك على امتداد سنتين
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 من خالل عملية محادثات األداء في المنظمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند يلى أساس فصلع

 .اللزوم
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  خطة عمل بهدف تعزيز نظام التقييم الذاتي

  مقدمة ومعلومات أساسية - أوال

لى طلب من المجلس التنفيذي، أجري استعراض أقران لمكتب التقييم المستقل في الصندوق بناء ع -1

 وبعد 2010.1نيسان /ووظيفة التقييم فيه، وعرض تقييم نهائي بهذا الشأن على المجلس في أبريل

خطة استعراض معمق، خرج فريق خبراء استعراض األقران بعدد من التوصيات، بما فيها إعداد وتقديم 

األولويات وتقدم األسباب  وسوف تضع خطة العمل هذه 2.لتعزيز نظام التقييم الذاتيل محددة التكاليف عم

 من وقت الموظفين في إطار معقول للموارد بغية المزيد من التمويل وتخصيص المزيدالموجبة لتوفير 

تم وقد .  اإلنمائيةائجتحقيق النت نظام التقييم الذاتي بحيث يتزايد استخدامه في المساعدة على تعزيز

معظم مكونات نظام التقييم الذاتي "...الخروج بهذه التوصية في سياق النتيجة التي تم التوصل إليها بأن 

وبالتالي فقد ركز ." إنجازا كبيرايمثل مما ، 2006 منذ عام تعزيزاًًً كبيراأو شهدت قد بدأ العمل بها 

 على تدعيم نظام التقييم  يركزأن نظام التقييم الذاتي يجباستعراض األقران على أن التحسن المقترح في 

 . عليهالكبيرةمزيد من التغييرات الإدخال  عوضا عن  وتحسينه وزيادة الدقة فيهأصالالذاتي الموجود 

 )109الفقرة (

خطة عمل محددة التكاليف لتخصيص وفي استجابتها، وافقت إدارة الصندوق على أن تقوم بإعداد  -2

إدارة وخاصة من خالل تحسين  لتعزيز نظم التقييم الذاتي،  من وقت الموظفينضافي والمزيدالتمويل اإل

 وقد تم إعداد هذه الورقة استجابة لتوصية 3إنجاز المشروعاتعملية تقارير استخدام  جودةالمعرفة و

ذه ولدى عرض خطة العمل محددة التكاليف، ستوفر ه.فريق الخبراء ووافقت إدارة الصندوق عليها 

، وتحليال للمجاالت التي )2المقطع (الورقة استعراضاً لنظم التقييم الذاتي الموجودة أصال في الصندوق 

، )4المقطع (، وتقديرات التكاليف )3المقطع (تحتاج إلى إدخال تحسينات عليها أو زيادة الدقة فيها 

 ). 5قطع الم(ومصفوفة توجز اإلجراءات المقترحة وغيرها من التكاليف ذات الصلة 

  أدوات التقييم الذاتي– اثاني

وبدء ). انظر الملحق لمزيد من التفاصيل(تطور نظام التقييم الذاتي في الصندوق على مدى السنين  -3

بوضع بعض األدوات مثل تقارير وضع المشروعات وعملية استعراض الحافظة في أواخر التسعينات 

 النتائج واألثر للتدخالت التي يمولها الصندوق في عام  كذلك فقد تم تطوير نظام إدارة،من القرن الماضي

إال أن هذه النظم خضعت لتحسينات معتبرة على مدى السنين وخاصة بعد تبني سياسة التقييم . 2004

وانطوت هذه التحسينات على تعزيز عملية استعراض . 2003واستقاللية مكتب التقييم في الصندوق عام 

                                                      
1 EB 2010/99/R.6،استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق .  
اءت التوصيات بإعادة التأكيد على استقاللية وظيفة التقييم في الصندوق، وتعزيز اإلشراف والمساءلة لمكتب التقييم المستقل،  ج2

ية التقييم في الصندوق ومنهجية فريق التعاون في مجال التقييم وتحسين تشغيل نظام التقييم الذاتي من خالل خلق االتساق بين منهج
التابع لمصارف التنمية متعددة األطراف، وتعزيز حلقة التعلم والتغذية الراجعة، واستخدام نطاق أوسع من نهج ومنهجيات التقييم، 

  .تيوتحسين كفاءة مكتب التقييم المستقل وإدخال مزيد من التعزيز على نظام التقييم الذا
3 EB 2010/99/R.6/Add.2 16، الفقرة.  
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، 2004لمتابعة تنفيذ توصيات التقييم التي وافقت عليها إدارة الصندوق عام الحافظة، وعلى عملية جديدة 

وفي أعقاب التقييم الخارجي المستقل، تم إعداد إطار استراتيجي . واستخدام تقارير إنجاز المشروعات

 إدخال عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة 2008، وتبع ذلك عام 2007جديد وإطار لقياس النتائج عام 

 من خالل إدماج 2009كذلك فقد تم توسيع وتحسين إطار إدارة النتائج بصورة كبيرة عام . د الدخولعن

النتائج المتحصل عليها من عملية الجودة عند الدخول وتقارير وضع المشروعات ونتائج المشروعات 

ا من خالل تقارير األثر المبلغ عنه/المبلغ عنها من خالل نظام إدارة النتائج واألثر ونتائج المشروعات

 .إنجاز المشروعات

يعتبر نظام التقييم الذاتي في الصندوق جزءاً ال يتجزأ من إطار قياس النتائج الذي يتم من خالله إدماج  -4

كذلك فإنه يربط األنشطة التشغيلية واإلدارية وأنشطة . تركيز النتائج في جميع مظاهر عمل الصندوق

وأما المظهران الرئيسيان إلطار . جية األعلى مستوى في الصندوقالدعم باألهداف اإلنمائية االستراتي

) 2( قياس جميع مظاهر دورة المشروع وليس فقط األنشطة عند نهاية الحلقة، )1: (قياس النتائج فهما

وتأتي معظم المعلومات ذات الصلة بمشروعات . ربط أنشطة إدارة ودعم العمليات باألهداف اإلنمائية

القطرية من نظام التقييم الذاتي، وعندما يكون ذلك ممكناً، تتم مقارنة النتائج بتلك التي الصندوق وبرامجه 

 .خرج بها مكتب التقييم المستقل

 والمبادرة بالحضور القطري للصندوق وتوسيعه منذ عام 2007لعب إدخال اإلشراف المباشر في عام  -5

األداتان للصندوق معلومات أحدث عن  أدوراً هامة في تعزيز نظم التقييم الذاتي، إذ وفرت 2004

المشروعات التي يمولها والتي بدورها ساعدت على تعزيز نظام التقييم الذاتي كذلك فقد خضعت عمليات 

التقييم الذاتي وبخاصة تقارير إنجاز المشروعات إلى اتفاقية االتساق بين دائرة إدارة البرامج ومكتب 

 بعد 2011 وتم تحديثها في عام 2006نيسان عام / في أبريل التي وقعت أول األمر4التقييم المستقل

التوصية التي خرج بها استعراض األقران والقائلة بأن على مكتب التقييم المستقل أن يعتمد أكثر على 

  .تقارير إنجاز المشروعات التي تم التثبت من صحتها لإلبالغ عن نتائج التقييم

 : األساسية لتقدير األداء يمكن تصنيفها في ثالث مراحل رئيسيةوفي إطار التقييم الذاتي، فإن األدوات -6

  تعزيز الجودة وضمان الجودة قبل الموافقة؛: التصميم  )أ (

 الرصد والتقييم، واإلشراف، ونظام إدارة النتائج واألثر واستعراضات الحافظة؛: التنفيذ  )ب (
ي وافقت عليها كل من تقارير إنجاز المشروعات واستعراض األخذ بتوصيات التقييم الت: اإلنجاز  )ج (

 .حكومة وإدارة الصندوق

 .ويرد أدناه وصف موجز لألدوات المختلفة -7

                                                      
  .2006 نيسان/اتفاقية بين دائرة إدارة البرامج ومكتب التقييم حول اتساق نظم التقييم الذاتي والتقييم المستقل في الصندوق، أبريل  4
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   تعزيز الجودة وضمان الجودة- ألف

 استعراض ضمان الجودة الذي 5: هما عملية التصميم والموافقةخاللاألداتان الرئيسيتان للتقييم الذاتي  -8

.  الجودة الذي ينسقه مكتب الرئيس ونائب الرئيستديره شعبة السياسات والمشورة التقنية، وعملية ضمان

وتهدف العمليتان إلى تحسين تصميم المشروع مع األخذ بعين االعتبار تجارب المشروعات والدروس 

المشابهة المستقاة خالل التنفيذ، وقد تم إدخال هاتين األداتين في وقت ليس ببعيد وبالتالي فهما ليستا 

ومع البقاء ضمن . لذا لم يتم إدراجهما في خطة العمل محددة التكاليفبحاجة ألية تحسينات كبيرة، و

حدود الموارد المتاحة حاليا فربما تنظر إدارة الصندوق في إمكانية المواءمة أكثر بين مؤشرات تصنيف 

 .تعزيز األداء مع أجزاء أخرى من نظامي التقييم الذاتي والمستقل

    نظام رصد وتقييم المشروعات- باء

 رصد وتقييم المشروعات التي يمولهاهي الحال بالنسبة ألية مؤسسة مالية دولية أخرى، يشكل كما  -9

وعلى الرغم من أن جودة الرصد والتقييم .  أساس نظم الصندوق لرصد النتائج واإلبالغ عنهاالصندوق

على مستوى المشروعات قد أظهرت بعض التحسن مع مرور الوقت، إال أن أداء المشروعات التي 

يدعمها الصندوق ليست مرضية على نحو متساوٍ، كما هو الحال بالنسبة للمشروعات التي تدعمها 

مع " المانح"إذ ينظر إلى مهمة الرصد على الغالب كمطلب من مطالب . المؤسسات الدولية المالية األخرى

 وعلى أنها مسؤولية  بتنفيذ المشروعات، وغالباً ما تعتبر عملية خارجة عن عملية التنفيذلهاصلة ضعيفة 

وحتى عندما تكون المعلومات متاحة، ال يتم استخدامها . شخص واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص

وتتضمن بعض المشاكل المتكررة والمتعلقة بالرصد . على الدوام لتحسين أداء المشروعات أو تخطيطها

 : والتقييم ما يلي

م مع ما ينتج عن ذلك من عدم كفاية الميزانية  ضعف األولوية المعطاة لوظيفة الرصد والتقيي  )أ (

  .المخصصة لعملياتها

االفتقار إلى الموظفين المؤهلين حيث ال يتمتع العديد منهم إال بفهم محدود للرصد والتقييم وأطر   )ب (

 .النتائج
 .ضعف إدماج عملية الرصد والتقييم في عمليات اإلدارة بما في ذلك التخطيط السنوي للعمل  )ج (
 .أو سرعة تغييرهم/ الرصد والتقييم وانعزال موظفي  )د (
 .التركيز على جمع البيانات مع عدم القيام بأي تحليل لها أو القيام بتحليل محدود فقط  )ه (

 2002استمر الصندوق باستخدام المبادئ التوجيهية الشاملة التي أصدرها مكتب التقييم المستقل عام  -10

وتغطي المبادئ التوجيهية لرصد وتقييم . للمساعدة على الرصد والتقييم على مستوى المشروعات

تطرق أيضاً إلى وسائل تالمشروعات جميع مظاهر الرصد والتقييم من التصميم إلى اإلنجاز، كما أنها 

وتلتزم إدارة الصندوق بمساعدة الحكومات المقترضة على تحسين نظم . مختلفة لجمع المعلومات وتحليلها

ولتحقيق هذه الغاية يتضمن تمويل الصندوق . عاتالرصد والتقييم خاصة على مستوى المشرو

                                                      
  .يم استعراض فريق إدارة البرنامج القطري وهو شكل من أشكال استعراض األقران يجرى أيضاً خالل التصم 5
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للمشروعات على الدوام تقريباً تكاليف تقديرية تتعلق بتطوير نظام للرصد والتقييم والتنفيذ، باإلضافة إال 

 .ذلك فإن الشعب اإلقليمية تساعد المشروعات بمنح مخصوصة ومشورة تقنية ودعم تقني للرصد والتقييم

  ائج واألثر نظام إدارة النت- جيم

 وقد تم .2003كانون األول / في ديسمبر6وافق المجلس التنفيذي على إطار نظام إدارة النتائج واألثر -11

وأثر المشروعات ) اإلجمالية(لسماح للصندوق بالقيام بالرصد واإلبالغ األفضل لنتائج لتطوير هذا النظام 

 واألثر ثالثة مستويات لسلسلة النتائج  وتشمل مؤشرات نظام النتائج7.والبرامج التي يدعمها الصندوق

ويؤشر هذا الدمج بين نظام إدارة النتائج واألثر في .  واألثرالنواتجتعكس على وجه العموم المخرجات و

 أن مؤشرات هذا النظام ال تشكل إال جزءاً فقط من أنظمة الرصد  إال،نظم رصد وتقييم المشروعات

 .ع النتائج التي تحققها المشروعاتوالتقييم، وبالتالي فإنها ال تغطي جمي

مثل عدد الهكتارات التي ( وهي اإلجراءات الكمية للتقدم المادي )المخرجات(نتائج المستوى األول  -12

طرق الوصل /عدد الكيلومترات من الطرقوالمعاد إعمارها، /تغطيها مخططات الري المشادة

أي مثالً األشخاص الذين تم (ألشخاص  وأما المؤشرات التي تقيس عدد ا.)المعاد إعمارها/المشادة

ويطلب من المشروعات . فيتم تقسيمها وفقاً للجنس) المحصولي/تدريبهم على تقنيات اإلنتاج الحيواني

الجارية التي هي قيد التنفيذ لمدة عام واحد على األقل أن تبلغ عن نتائج المستوى األول، وقد كان اإلبالغ 

 حيث أبلغ .ارة النتائج واألثر متسقاً في السنوات القليلة الماضيةالخاص بالمستوى األول من نظام إد

 2010من المشروعات التي يطلب منها القيام باإلبالغ عن المستوى األول عام في المائة  85حوالي 

 ).2009للسنة التقويمية (

ى مدى كون  التغيير الوظيفي أو السلوكي وتنظر إل تحسن وهي تقيس)النواتج(نتائج المستوى الثاني  -13

تقدير الفعالية، مثل فعالية الخدمات المالية (مبادرات المشروع ناجحة في الوصول إلى نواتج معينة 

تقدير االستدامة، مثالً احتمالية (توقف دعمه بعد ومدى احتمالية استمرار فوائد المشروع ) المحسنة

. 6 إلى 1 باستخدام سلم متدرج من كيفيةوهي تمثل حكما مستنيراً ذا طبيعة ). استدامة البنى األساسية

 كمية عن "براهين"ويتم ترك خيار أساس التصنيف للمشروعات، على الرغم من الطلب منها توفير 

ويطلب اإلبالغ عن نتائج المستوى الثاني بعد استعراض منتصف المدة أو بعد أن تكون . التصنيف

 مشروعا بقليل 90 وفر أكثر من 2010 عام وفي. المشروعات قيد التنفيذ لفترة ال تقل عن ثالث سنوات

 .تصنيفات على المستوى الثاني

 وهي تقيس التأثيرات المتضافرة لتدخالت المشروع على سوء تغذية )األثر(نتائج المستوى الثالث  -14

 8،)، والمزمن، وانخفاض الوزنسوء التغذية الحاد: على خلفية ثالثة مؤشرات فرعية وهي(األطفال 

 بين الرجال(األمية : وبين المؤشرات األخرى.  أو كقياس بديل للدخل واألصول األسريةكمؤشر بحد ذاته

وبدءاً . وعلى مرافق المراحيض، ، والحصول على مياه الشرب اآلمنة"موسم الجوع"، وطول )والنساء

                                                      
6  EB 2003/80/R.6/Rev.1.  
  . التي يبادر بها الصندوق بموجب نظام إدارة النتائج واألثريقتصر الطلب على المشروعات  7
  .في المائة 10 ال يتم اإلبالغ عن سوء تغذية األطفال للمشروعات التي يكون فيها تفشي سوء التغذية بين األطفال أقل من  8
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 مشروعاً مسوحات أثر معيارية، وأجرت ستة مشروعات مسوحات 68 أجرى 2011شباط /من فبراير

أجرت تسعة مشروعات مسوحات منتصف المدة، وقد تم تحويل مسح ، اإلضافة إلى ذلكب. إنجاز

 .منتصف المدة إلى إجراء اختياري بناء على توصية من استعراض األقران

يتم اختيار المؤشرات المطبقة على المشروعات على المستويين األول والثاني من مؤشرات شاملة في  -15

ويعكس العديد من هذه المؤشرات األطر .  يوفرها دليل أعده الصندوقنظام إدارة النتائج واألثر التي

  وعند استهالل المشروع يتم االتفاق على المؤشرات.المنطقية التي يتم إعدادها أثناء تصميم المشروعات

كذلك يتم تحديد أهداف .  سيبلغ عنها بموجب نظام إدارة النتائج واألثر بين المشروع والصندوقالتي

آذار بصورة /في نهاية شهر مارس(مؤشرات وتسجيلها آنذاك وتقوم المشروعات باإلبالغ سنويا تقدير ال

، بما في ذلك عن كل من أهداف خطة العمل السنوية والميزانية )تغطي األشهر االثني عشر الماضية

السنوية على ويساعد الربط بين التقدم المادي وخطط العمل والميزانيات . السنوية والتقدم الفعلي المحرز

 . وتنفيذهتقوية توجيه النتائج في تحديد خطط عمل المشروع وميزانيته السنوية

    استعراضات إنجاز المشروعات- دال

كما نصت عليه الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، تعد الحكومة المقترضة تقرير إنجاز المشروع  -16

وبهدف وضع معايير موحدة إلعداد تقارير . روع المشإنجازالذي ترفعه عادة في غضون ستة أشهر من 

إنجاز المشروعات عبر الحافظة بأسرها، فقد أصدر الصندوق إطاراً مفاهيمياً ومخططاً مفصالً عام 

والهدف هو وضع معايير .  وفيما بعد أصدر المبادئ التوجيهية المفصلة إلنجاز المشروعات2000،9

ضمان إمكانية مقارنة النتائج مع تلك التي ولدتها نظم التقييم موحدة إلعداد تقارير إنجاز المشروعات، و

وقد تم التأكيد على الحاجة للسماح لجميع . نجاز على وجه العمومإلالذاتي األخرى، وتوجيه عملية ا

أصحاب المصلحة باالطالع الكامل على إنجازات مشروع أو برنامج معين، باإلضافة إلى أن اإلبالغ 

 .اءة وأثر عمليات الصندوق بما يتمشى مع اإلطار المنهجي للتقييم في الصندوقركز على فعالية وكف

، أجرت دائرة إدارة البرامج استعراضاً سنوياً لتقارير إنجاز المشروعات المعروضة على 2006منذ عام  -17

 ومع أنه تم لحظ بعض التأخيرات في استالم التقارير، إال أن جميع. إدارة الصندوق خالل هذه الفترة

ويغطي االستعراض جميع المشروعات . المشروعات المستكملة من الناحية العملية رفعت تقارير إنجاز

ويتم تقدير المشروعات . المستكملة، ولذا يمكن بهذا المعنى اعتباره شامالً لجهة تغطيته لحافظة الصندوق

 :فيما يخص

 ؛)لفعالية، الكفاءة والتنفيذ، األهمية، ا،األداء اإلجمالي، جودة التصميم(األداء   )أ (
الصندوق، الحكومة، المؤسسة المتعاونة، الجهات المشاركة في التمويل، المنظمات (أداء الشركاء   )ب (

 ؛)غير الحكومية
 ؛)10تقدير مؤشرات األثر الرئيسية السبعة( األثر على التخفيف من حدة الفقر الريفي  )ج (

                                                      
9  EB 2000/69/R.14.  

 واألصول األسرية، واألمن الغذائي، واإلنتاجية الزراعية، والمواد الطبيعية والبيئة، ورأس المال االجتماعي والبشري الدخل  10
  .والتمكين، والمؤسسات والسياسات، واألسواق
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يع النطاق، االستدامة، االستهداف االبتكار، إمكانية التكرار وتوس(األثر على المظاهر الجامعة   )د (

 ).والتمايز بين الجنسين

ولوضع معايير واحدة لعملية وإعداد تصنيفات قابلة للمقارنة تم تستخدام صيغة لتقدير جميع تقارير إنجاز  -18

وقد تم تنقيح صيغة التقدير لمواءمتها مع المعايير والتصنيفات . المشروعات على خلفية نفس المعايير

 وتساعد المبادئ التوجيهية المختصة للتقدير على ضمان أن يتمتع جميع .آخر دليل للتقييمالواردة في 

ونتيجة لتوصية فريق خبراء استعراض األقران وبدءاً من عام . المقيمون بنفس الفهم لجميع المعايير

نتيجة  و. واألثرالنواتج سوف يستخدم الصندوق تقرير إنجاز المشروع كأساس أولي لإلبالغ عن 2011

 .لذلك فإن تقارير إنجاز المشروعات تتمتع اآلن بدور هام حاسم سواء للتقييمات المستقلة أو الذاتية

عملية ما زالت فيها  إال أن هنالك مجاالت ،على مدى السنين تحسنت جودة تقارير إنجاز المشروعات -19

 فإن عملية تقارير إنجاز ،م على وجه العمو. لمزيد من التحسينات بحاجةإعداد تقارير إنجاز المشروعات

زالت تفتقر إلى الموارد الكافية، وتعتمد إلى حد كبير على الموارد على مستوى  المشروعات ما

وتتضمن المجاالت التي تتطلب إدخال . المشروعات والتي يرفدها دعم محدود نسبياً من الصندوق

 :تحسينات عليها ما يلي

التقييم، بحيث تعكس تقارير إنجاز المشروعات ال النتائج تحتاج المشروعات إلى فهم أكبر لمعايير   )أ (

  . واآلثارالنواتجالتي حققتها هذه المشروعات فقط، وإنما أيضاً 

وهنالك تركيز محدود للغاية على قضية نسب ، يتم توفير مزاعم األثر دون دعمها ببيانات كافية  )ب (

ق لمعدل العائد الداخلي االقتصادي على وفيما يتعلق بالكفاءة ال يتم إجراء تقدير الح. هذه البيانات

 .الغالب
ال يتم التعبير بصورة واضحة عن العالقات السببية في عدد من تقارير إنجاز المشروعات   )ج (

 النتائج إال أن األسباب أو العوامل المتشابكة التي أدت إلى تحقيقها دسروبالتالي وفي حين أنه يتم 

نتيجة لذلك فإن من الصعب . صاح عنها بشكل واضحتبقى مبهمة بدون اإلف) أو عدم تحقيقها(

 .تبيان األداء أو عدم األداء
 بما فيها بيانات نظام إدارة النتائج – المصادر المختلفة تثليثهنالك حاجة إلثبات الحجج من خالل   )د (

 وعلى وجه العموم فإن بيانات الرصد والتقييم ال . ومسوحات األثرالنواتجواألثر على مستوى 

  .بصورة كافية في التثبت من المزاعمتستخدم 

  استعراض األداء واإلبالغ عنه –هاء 

دائرة إدارة البرامج واإلدارة العليا ستخدمها تتعتبر عملية استعراض الحافظة أداة اإلدارة الرئيسية التي  -20

ات تضمن قياس المخرجهي ت و.التقدير الذاتيوإجراء  الصندوق وإدارته العليا لرصد أداء الحافظة في

 ، والتخفيف من التوجهات المتدهورة، وتحديد المشاكل والحلول المالئمة،وتقدير الفعالية والكفاءة واألثر

ويتم تداول المبادئ التوجيهية المحدثة سنويا إال أنه وفي السنوات األخيرة . تقاء الدروس من الخبرةسوا

 .كانت التغييرات محدودة
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 والتي تعد أداة هامة للتثبت ، اإلشراف على المشروعات وتنفيذها عملية استعراض الحافظة بعمليةوتتحدد -21

من النتائج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية كما هو ضروري لضمان تحقيق غايات المشروع بصورة فعالة 

 وضع، مترافقة بتقرير 11.فهو المذكرةوأما الناتج األساسي لإلشراف من منظور التعلم المؤسسي . وكفؤة

 صممتو.  أثناء تنفيذ المشروعالبارزة سريعة من التقدم المحرز والقضايا تلمحاضم يالمشروع الذي 

عملية استعراض الحافظة إلدماج المعلومات من مصادر متنوعة وتوفير استعراض منتظم على مستويات 

 هذا االستعراض ويبلغ. البرنامج القطري، والمستوى اإلقليمي والمؤسسيوالمشروع، مستوى  - مختلفة

مناقشة الممارسات الجيدة لوته باجتماع يعقد بين الشعبة ونائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج ذر

 عن تقارير سنوية تعد الشُعب اإلقليمية ، ولتيسير هذه العملية.اإلقليميةوالقضايا ذات الصلة بالحافظة 

ل مباشر في تقارير عملية استعراض الحافظة بشك، تسهم  وفيما يتعلق باإلبالغ.الحافظة اإلقليمية

 .استعراض الحوافظ على مستوى الشعبة والمؤسسة والتقرير الخاص بالفعالية اإلنمائية للصندوق

  المتابعة واإلبالغ عن توصيات التقييم المتفق عليها –واو 

تبني لرئيس الصندوق  كفالة على مطلب 12، 2011كما تم تعديلها عام  ،الصندوقفي أبقت سياسة التقييم  -22

، وإبالغ  تنفيذها وتتبع، المتفق عليها بين الحكومة وإدارة الصندوق بعد كل تقييمالمجديةلتقييم ات توصيا

 عن وضع تنفيذ توصيات الصندوقتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نتائج إجراءات المتابعة من خالل 

 عند نقطة االتفاقدة في  التوصيات الوارالستيعاب ويمثل هذا التقرير تحليال .اإلدارة وتدابيرالتقييم 

وتوصياته واقتراحاتهم عكس فهم أصحاب المصلحة واتفاقهم على نتائج التقييم ي والذي 13اإلنجاز

 .والتزامهم بتنفيذها

  التحسينات المستقبلية المقترحة –ثالثا 

بالنسبة و.  والتعلمالمساءلة: لتحقيق غايتين اثنتينأساسا  في الصندوق  الذاتي من وظيفة التقييميستفاد -23

 ،داء خالل عملية استعراض الحافظة لمراحل متعددة من ضبط الجودةتقديرات األللمساءلة تخضع 

تقرير رئيس الصندوق إعداد  عملية تضمن ،باإلضافة إلى ذلكو.  تضمن متانة التصنيفاتفهيوبالتالي 

وتعتبر هذه . س منتظم اإلدارة متابعة توصيات التقييم على أساتدابير وضع تنفيذ توصيات التقييم وعن

وضع تنفيذ حول استعراض الحافظة وتقرير رئيس الصندوق (نظام التقييم الذاتي الخاصة بالمظاهر 

 متينة وال تتطلب أية موارد إضافية في المستقبل المنظور لتحسين جودة ) اإلدارةتدابيرتوصيات التقييم و

 الجودة هما عمليتان حديثتا التصميم انضم الجودة وتعزيز فإن عمليتي ، وكما أنف ذكره.امخرجاته

بقاء ضمن موارد المع و .عليهاتحسينات رئيسية فورية دخال  وبالتالي ليس هناك حاجة إل،نسبيا

 لتعزيز جودة تقدير أداء ، على أية حال، هنالك حاجة، والعمليات المؤسسية المحددةالمتاحةالموظفين 

                                                      
بالمشروع بحد كذلك يمكن أن تشكل المالحق التقنية مصدرا هاما للتعلم، ولكنها في األساس موجهة للقضايا التنفيذية المخصوصة  11

  .ذاته
12 EB 2003/78/R.17/Rev.1سياسة التقييم في الصندوق، و ،EB 2011/102/R.7/Rev.1 ،سياسة التقييم المعدلة في الصندوق.  

 إيضاح وتعميق فهم التوصيات، وتوثيق التوصيات التي تم اعتبارها) 1: ( يتمثل الهدفان الرئيسيان من االتفاق عند نقطة اإلنجاز في13
 لفت األنظار إلى اللمحات الثاقبة للتقييم )2(؛  ومجدية وبالتالي توليد االستجابة من أصحاب المصلحة حول إجراءات المتابعةمقبولة

  .وفرضيات التعلم إلثارة النقاشات والجدل حولها الحقا
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وأداء األنشطة الواحد، ين المشروعات المختلفة ضمن البلد  وبخاصة تقدير االنسجام ب،البرامج القطرية

 يتم استخدام عملية استعراض الحافظة للرصد الداخلي وتعزيز عملية ، وبصورة مشابهة.غير اإلقراضية

  .اإلبالغ بشأن مجاالت مواضيعية حساسة مثل التمايز بين الجنسين والقطاع الخاص

 أفضل  وبخاصة فيما يتعلق بنسبٍ،تي تتطلب تعزيزا إضافياهنالك عوامل أخرى في نظام التقييم الذا -24

ذلك أساسا من خالل ويتم  . لتحسين التصميمات المستقبليةالمولدةللنتائج المتحققة واستخدام المعرفة 

 وقياسات النتائج في نظام إدارة النتائج واألثر على المستويين الثاني  المشروعاترصد وتقييمتعزيز 

لألثر أكبر تحليالت الستكمالها ب التقديرات وتقارير إنجاز المشروعات تحتاج ،ة إلى ذلك باإلضاف.والثالث

  .استنادا إلى األدلة والبراهين

على أية حال من االعتراف بالمالحظة العامة التي خرج بها ال بد  ،وعند اقتراح توجه وحجم التغييرات -25

التقييم الذاتي موجودة أو أنه قد تم تعزيزها أن معظم مكونات نظام وهي فريق خبراء استعراض األقران 

 المستقبلية أساسا على التغييراتتركز  س،الخبراء وبما يتفق مع توصية فريق .)1الفقرة (بصورة معتبرة 

 وسيتم رفد هذه اإلجراءات بما .تحسين إدارة المعرفة وجودة واستخدام عملية تقارير إنجاز المشروعات

 :يلي

د جهودها فللبلدان المقترضة والمشروعات التي يدعمها الصندوق ورتوفير مساعدة إضافية   )أ (

هي مسعى إنما لتحسين الرصد والتقييم على مستوى المشروعات مع االعتراف بأن هذه العملية 

 ؛ األمدطويل
مكتب التقييم أدوات بهدف خلق االنسجام واالتساق بينه وبين استعراض نظام إدارة النتائج واألثر   )ب (

 ؛المدةبما في ذلك االستغناء عن تقييم األثر عند منتصف ة البرامج دائرة إدارو
 االستمرار في اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحسين جودة واستخدام تقارير إنجاز المشروعات؛  )ج (
رة  البرامج القطرية وأفرقة إداراءلمدمتاحة المشروعات الدروس الموثقة في تقارير إنجاز جعل   )د (

وبرامج الفرص الجديدة المشروعات ينخرطون في صياغة ن مم وغيرهم البرامج القطرية

 ؛ وتغطية عمليتي تعزيز الجودة وضمان الجودة لهذه الدروس، الجديدة القطريةستراتيجيةالا
تحديد السبل الستخالص المعرفة بصورة منتظمة لجعل نظام التقييم الذاتي أكثر فائدة في دعم   )ه (

 . االستراتيجية القطرية والمشروعات الجديدةاالستراتيجيات والسياسات وبرامج الفرص

  الرصد والتقييم على مستوى المشروعات –ألف 

تعتمد جودة أي نظام للتقييم الذاتي في نهاية المطاف على جودة نظام الرصد والتقييم على مستوى  -26

ذ  فعلى مستوى المشروع هنالك حاجة أكبر لتدريب موظفي إدارة المشروع وشركاء التنفي.المشروع

وال . ألدوارهم ومسؤولياتهم في تصميم وتنفيذ نظم الرصد والتقييمأدق  باإلضافة إلى فهم ،وبناء قدراتهم

والتركيز ) من، ماذا، لماذا(بد من إيالء اهتمام أكبر لديناميات الرصد والتقييم خالل تصميم المشروع 

أنه يتوجب تجنب المبالغة في إال  .على الصلة بين الرصد والتقييم وتحقيق النتائج خالل مرحلة التصميم

  .الطموح وتعقيد نظم الرصد والتقييم
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كذلك ال بد من إيالء االعتبار إلرسال خبراء الرصد والتقييم للميدان خالل بعثات اإلشراف، وخاصة  -27

 استهالل المشروع أو التنفيذ األولى بهدف العمل مع موظفي المشروع للوصول ندعوبصورة أكثر حسما 

 على الميدانية وسيكون تركيز الزيارات .ج أفضل للرصد والتقييم في عمليات تنفيذ المشروعإلى إدما

وجود خطة للرصد من الرصد والتقييم والتأكد عن  جميع موظفي المشروع بالمسؤولية شعورضمان 

افة إلى وكاالت التنفيذ باإلض/موفري الخدمات من كذلك هنالك حاجة لتحديد المعلومات المطلوبة. والتقييم

ال بد من أن يمضي موظفو الرصد والتقييم ،  وعلى وجه العموم.تحديد فتراتها الزمنية واالتفاق عليها

 ال بد من ،ذلكعالوة على  .المزيد من الوقت في تحليل البيانات واستخدامها في عمليات صنع القرارات

صارها على مستوى األنشطة أو  واألثر دون اقتالنواتجالتركيز على التحليل واإلبالغ على مستويي 

  .مستوى المخرجات

 سيركز الصندوق على ،وفيما يتعلق بتوفير المدخالت لتعزيز الرصد والتقييم على مستوى المشروعات -28

 :ما يلي

وجود خبير للرصد والتقييم في بعثة تصميم واحدة على األقل لكل  العمل بصورة منتظمة على  )أ (

 ود حاليا والمخصص لتصميم المشروع؛مشروع الستخدام مظروف الموارد الموج
 وتوفير الميزانية الكاملة للقيام ،صلة بالرصد والتقييمالوظائف ذات للد خطة المشروع يضمان تحد  )ب (

 بهذه األنشطة؛
 استهالل المشروع أو عنددعم الرصد والتقييم في الميدان لثة تخصيص موارد إضافية إلرسال بع  )ج (

 والقيام ،لرصد والتقييملدة إدارة المشروع على إعداد خطة في المراحل األولية من تنفيذه لمساع

 دراسات خط األساس؛/بمسوحات خط األساس
الزيارات الميدانية بين موظفي المشروعات المختلفة مع التركيز على التعلم وتقاسم تبادل تيسير   )د (

 .يميخبرات الرصد والتق

  نظام إدارة النتائج واألثر –باء 

قدم ، بحيث  إال أنه وفي السنوات األخيرة تغير الوضع، النتائج واألثر متدرجا استهالل نظام إدارةجاء -29

شهدت كذلك فإن جودة هذه النتائج المقدمة .  بالمائة من المشروعات نتائج المستوى األول85حوالي 

بالغ  يحتاج اإل،وكبداية.  ولكن ما زال هنالك بعض التحديات فيما يتعلق باإلبالغ عن األثر.تحسناً كبيراً

وفيما يتعلق .  األخرىالمستقل والذاتيمع عمليات التقييم له عن نظام إدارة النتائج واألثر إلى إدماج أكبر 

 وفي حال تمت متابعة هذه المسوحات . مسوحات خط األساس مشروعا65ً حوالي  استكمل،برصد األثر

جيد إلى حد ما لألثر الذي يتمكن الصندوق من الحصول على تقدير س ،ألثرلبصورة مالئمة بمسوحات 

  .حدثه على مستوى المستفيدين من مشروعاتهي

 ومن الخيارات التي من شأنها أن تساعد على خلق الروابط .تعزيز منهجية مسح األثرزيادة ، يمكن ثانياً -30

 . التركيز على التقديرات النوعية لتدخالت المشروعات ومخرجاتها،على األقل ،جزئياً ،في سلسلة النتائج

 بعض أجريت وفي الواقع .المسوحات في مناطق المشروعاتإجراء ويمكن القيام بذلك من خالل 

السلبية النواتج /قياس التغييرات) 1: (المسوحات الصغيرة السنوية في إقليم آسيا والمحيط الهادي بغرض
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اح المشروع أو  مبكرة عن نجبراهينتوفير ) 2(؛ بصورة أكبر انتظاماً أو اإليجابية على مستوى األسرة

الحصول على معلومات عن األداء في الوقت المناسب بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات ) 3(فشله؛ 

  14. لتقدير كفاءة االستهداف، كان ذلك مطلوباًفي حال ،التصحيحية

 فهم أفضل للسلسلة إلىستكون هذه المسوحات أقل تكلفة نسبيا ومن شأنها أن تساعد الموظفين للوصول  -31

كذلك قد تكون مفيدة أيضا الختبار استخدام مجموعة معيارية للمقارنة عند استكمال المشروع . السببية

  ).مجمعة سكانية في بيئة مشابهة لمنطقة المشروع ولكنها غير منخرطة في أنشطته(

 ر بيانات األثري ستتخذ إدارة الصندوق اإلجراءات التالية لتحسين توف،وعلى ضوء ما ورد أعاله -32

 .وجودتها

 وهي ، المشروع إنجاز بمسوحات األثر عند، إن لم يكن كلها،ان قيام معظم المشروعاتضم  )أ (

 وتحقيق ذلك من خالل المتابعة النشطة ،المشروعات التي قامت أساسا بمسوحات خط األساس

 ؛ بهالمشروعاتاللمشروعات والحكومات المقترضة وتوفير بعض الدعم في مجال بناء قدرات 
ات نظام إدارة النتائج واألثر بغرض إدخال بعض التحسينات الممكنة استعراض منهجية مسوح  )ب (

وبخاصة من خالل اتباع نهج أكثر انتظاما للوصول إلى التقديرات النوعية أو من خالل اختبار 

 ؛للمقارنة في نهاية فترة المشروع خلق مجموعة معيارية
توفر فيها أساسا موارد مخصصة توفير المساعدة التقنية بصورة انتقائية في الحاالت التي ال ت  )ج (

 ؛للمسوحات
  .تجربة المنهجية المتبناة بغرض تعزيز زخم مسوحات األثر  )د (

 شراكات مع غيره إرساء يمكن للصندوق أن يستفيد من ،النواتج وإلى حد أقل ،وفيما يتعلق بقياس األثر -33

 بها هذه الجهات أو  وذلك إما لضمان الوصول إلى المسوحات التي تقوم، والشركاءةعونممن وكاالت ال

 األمم منظمة البنك الدولي ويجريفعلى سبيل المثال . المشاركة معها في القيام بمثل هذه المسوحات

 ويمكن . وسوء التغذية بين األطفال والدخلسبل العيشل منتظمة مسوحات) اليونيسيف(المتحدة للطفولة 

 وبخاصة البيانات الخام ،هذه البياناتللمشروعات التي يدعمها المشروع أن تستفيد من الوصول إلى 

 في تعزيز  كذلك يمكن للنهج المستند إلى الشراكات أن يكون مفيداً.المقسمة ذات الصلة بمجال عملياتها

 من شراكة مع باحثين مختارين الوسطى حالياًالغربية و تعقد شعبة أفريقيا ، فعلى سبيل المثال.تقييم األثر

) للتمكين المستند إلى التمايز بين الجنسين( تقييمين مبدأيين في موريتانيا أنبشجامعات أوروبية وأمريكية 

 ، وفي حين أن العمل البحثي الفعلي يتم تمويله من مصادر خارجية.)الت المخازنولوص(وفي سيراليون 

. مون مساهمة عينية من خالل تخصيص بعض من وقتهم للتقييماتقدإال أن موظفي المشروعات ي

 أرست شعبة آسيا والمحيط الهادي شراكة مع وحدة تقدير الهشاشة ووضع الخرائط لها ،وبصورة مشابهة

بها، إذا تسنى  في القيام أو التشارك ،في برنامج األغذية العالمي في الهند لتقاسم مسوحات خط األساس

  .يتسغشراكات مماثلة مع مؤسسة بيل وميليندا  ويمكن تحري .ذلك

                                                      
أسرة مختارة بصورة  200 هو مسح أسري بسيط يقوم به موظفو المشروع سنويا ويغطي عينة صغيرة من" المسح السنوي للنواتج" 14

تم القيام به بصورة حصرية في القرى التي استهدفها المشروع أو في المشروعات المشاركة في تدخالت المشروع ويتضمن . عشوائية
  ).حيث يستخدم غير المستفيدين كمجموعة معيارية للمقارنة(كال من المستفيدين من المشروع وغير المستفيدين منه 
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  تقارير إنجاز المشروعات واستعراضها –جيم 

بعض مع تجاوز  ،في السنوات األخيرة ازداد معدل تقديم تقارير إنجاز المشروعات بصورة ملحوظة -34

از وفي حين أن جودة تقارير إنج.  تقريبا بالمائة100 إلى ، ليصلالتأخيرات في تقديم هذه التقارير

 وال ، إال أن هناك حاجة واضحة للمزيد من تعزيز جودة وزخم هذه التقارير،المشروعات تتحسن أيضاً

األشد صالبة صياغة ال و،بد من القيام بهذه التحسينات أساسا من خالل استخدام المزيد من بيانات األثر

كان األداء  ،‘لماذا‘شرح لأي (ة استخدام براهين يمكن االعتماد عليها في التعامل مع العالقة السببيب لها

 ومع مرور .واستخالص الدروس التي يمكن استخدامها في التصاميم المستقبلية؛ )على ما هو عليه

 إال . مواءمة مع المبادئ التوجيهية أكثر فأكثر المحتوى الهيكلي لتقارير إنجاز المشروعاتغدا ،الوقت

 وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تقوم ،أيضاًأن هنالك حاجة إلدخال تحسينات على هذا المظهر 

  .جهات مشاركة في التمويل بتقديرها واإلشراف عليها

 من الجدير بالذكر أن معظم التكاليف المتعلقة بعملية ،، وفيما يتعلق بجودة تقارير إنجاز المشروعاتأوالً -35

 وقد كان الصندوق يخصص 15. المشروع يجب أن تتحملها إدارة المشروع أو الحكومات المقترضةإنجاز

 في نحصر ذلك أساساً، ولهذا الغرض ا للغاية من موارده لمساعدة إدارة المشروع محدوداًفقط جزءاً

  .تقارير إنجاز المشروعات إلى مستوى مقبولإيصال للمساعدة في توفير المشورة التقنية 

ب األمامي لدائرة إدارة البرامج  من قبل المكت مركزياً، عملية تقارير إنجاز المشروعاتتدار، ثانياً -36

فوض  ، إضافة إلى ذلك.كلها الحوافظ اإلقليمية عبرلضمان إمكانية المقارنة المتبادلة بين النتائج 

ومع . العمليةفي هذه لموظفي الصندوق  بدون أي انخراط مستشارون مستقلون إلجراء التصنيفات

 على إدارة المعرفة وجعل هذه ينصبيز بحيث ر التركيجب تغيتوي ،ة الحالية إلى النضجوصول العملي

العملية أكثر تشاركية مع اإلبقاء على الدور الذي يلعبه المكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج في التنسيق 

 تعمقاً ستنخرط الشُعب اإلقليمية في استعراضات أكثر ،وعلى وجه الخصوص. اإلجمالي وضبط الجودة

 أدخلت ، وفي حقيقة األمر.ات وستقوم بوضع التصنيفات األولية لألداءتقارير إنجاز المشروعلمسودات 

بعض الشعب بالفعل آليات لضبط الجودة تتضمن استعراض أقران أو استعراض تقوم به أفرقة إدارة 

  .البرامج القطرية

يعة ال بد من عكس بعض التغييرات األخيرة في منهجية التقييم وفي طب، ، وعلى المستوى المؤسسيثالثاً -37

وهي تتضمن المواءمة بين المبادئ . حافظة الصندوق في المبادئ التوجيهية لتقارير إنجاز المشروعات

تعلق بإطار ت هنالك حاجة إلدخال تغييرات حديثة ، وباإلضافة إلى ذلك16.التوجيهية مع دليل التقييم الجديد

 .نجاز المشروعاتإلية إعداد تقارير قياس النتائج وإدماج أكبر لنتائج نظام إدارة النتائج واألثر في عم

  .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنقيح المبادئ التوجيهية

                                                      
  .المقترض بتزويد الصندوق بتقرير إنجاز المشروع/من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية على قيام المتلقي 16-7 تنص المادة 15

  .)2009، مكتب التقييم: روما(المنهجية والعمليات : دليل التقييم.  الصندوق16
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 ،التي تم التثبت منها  المتخذ باستخدام مكتب التقييم المستقل لتقارير إنجاز المشروعاتالقرار، ومع رابعاً -38

تتسم بتكلفة  مدار العام  علىمستمرةغدا استعراض دائرة إدارة البرامج لتقارير إنجاز المشروعات عملية 

  17.أكبر وتكثيف أكثر

  : المشروعاتإنجاز عملية علىالتعديالت التالية إدخال  تم اقتراح ،وعلى ضوء ما تقدم أعاله -39

 دوالر 35 000زيادة الميزانية المخصصة لتقارير إنجاز المشروعات لكل مشروع بحيث تبلغ   )أ (

 18.اآلن إلى الموارد الكافيةتفتقر ه العملية  إذا أخذنا بعين االعتبار أن هذ،أمريكي بالمتوسط

.  دوالر أمريكي لكل تقرير إنجاز مشروع15 000ويعني ذلك ضمنا تكلفة إضافية في حدود 

 لضمان نشر الدروس المستقاة من عملية إعداد تقرير إنجاز المشروع الزيادةويمكن استخدام هذه 

 .بصورة واسعة بين أصحاب المصلحة القطريين
لجودة وتقاسم المعرفة باستخدام وسائل مثل استعراض األقران لتقارير إنجاز تعزيز ا  )ب (

 . أخرى في دائرة إدارة البرامجلتشمل جهات وتعميق وتوسيع العملية ،المشروعات
إيالء المسؤولية في التصنيفات األولية لمدراء البرامج القطرية الذين يعملون بشكل وثيق مع   )ج (

كن استكمال هذه التصنيفات فيما بعد مع األخذ بعين االعتبار  ويم،أصحاب المصلحة القطريين

 .الحاجة إلى إمكانية المقارنة المتقاطعة لكل التصنيفات
تخصيص موارد إضافية محدودة لدعم استعراض تقارير إنجاز المشروعات على مدار العام   )د (

ستقللها مكتب التقييم المكجزء من عملية التثبت الميدانية والمكتبية التي أص. 
تحديث المبادئ التوجيهية لتقارير إنجاز المشروعات وإصدار نسخة منقحة منها بحلول   )ه (

أيضاً التركيز و ،دائرة إدارة البرامجل واستخدام الموارد الموجودة المتاحة ،2012آذار /مارس

بحيث يتم ضمان فيها ار تقارير إنجاز المشروعات على إعداد خطة سنوية لكل شعبة إلصد

  .ا وتقاسمها في الوقت المحدداستكماله

)a( إدارة المعرفة  

 وبالتالي لعبت دورا ،اتخذت وظيفة التقييم الذاتي خطوات عديدة لضمان االتساق والزخم في عملياتها -40

. حاسما في الحصول على معلومات موثوقة التخاذ القرارات ولتعزيز المساءلة عن النتائج بصورة عامة

 من وبالتالي فإن التوصية المقدمة . يبقى كبيراً، إال أن باإلمكان تحسينهنإو ،إال أن مساهماتها في التعلم

تحديد السبل الستقاء المعرفة تنص على  و،فريق خبراء استعراض األقران ذات صلة إلى حد كبير

بصورة منتظمة لجعل نظام التقييم الذاتي أكثر فائدة في دعم االستراتيجيات والسياسات والمشاريع 

  .ص االستراتيجية القطرية الجديدةوبرامج الفر

 : لتعزيز تقاسم المعرفة عبر الشعب وهية العمليات التاليإرساءوقد تم بالفعل  -41

                                                      
ر إنجاز المشروعات فقط وإنما غيرها من ويتضمن ذلك الموارد الموفرة للمستشارين المستقلين لتمكينهم من استعراض ال تقاري 17

الوثائق الداعمة، بما في ذلك آخر تقارير اإلشراف وتقارير وضع المشروعات، واستعراضات منتصف المدة إلى آخره بحيث تغدو 
  .عملية االستعراض متينة من خالل تأصيل نتائج المشروع على طول فترة عمره

 ألف دوالر 20وعلى وجه العموم كان وسطي التكلفة أقل بقليل من . بهذا الصدد بشكل كبيرتتفاوت النفقات التي يتحملها الصندوق  18
الحكومة على ضمان الجودة /وينفق هذا المبلغ لمساعدة المشروع. أمريكي لتقارير إنجاز المشروعات المستكملة في السنتين األخيرتين

  .حملها عادة ميزانية المشروع فيما يتعدى كل ذلكأما تكلفة إعداد تقرير إنجاز المشروع فتت. وتقاسم المعرفة
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 على البرامج هنالك عدد من األدوات المتاحة لدائرة إدارة ،فيما يتعلق بالبنى األساسية للمعرفة  )أ (

 ،روعاتشحة تقارير وضع المشبكة اإلنترنت مما تم تطويره في السنوات األخيرة بما في ذلك إتا

 وتسمح هذه . على الشبكة ومكتبة العمليات وأداة متابعة العمليات، نظام إدارة النتائج واألثروأيضاً

مختلفة المظاهر الاألدوات لجميع مستخدمي موقع الصندوق بالوصول إلى معلومات محدثة عن 

 .لحافظةل
مشاركين من شعب ذات صلة خارج لب على الغااجتماعات استعراض حوافظ الشعب والتي تضم   )ب (

 .دائرة إدارة البرامج بحيث يتم تحري القضايا المشتركة بين الدوائر
 ،االستعراض السنوي ألداء الحافظة الذي يتضمن معلومات مسهبة حول المشروعات المستكملة  )ج (

قرير  وقد تم عرض ت. النشطة حالياالمشروعاتباإلضافة إلى ثروة من البيانات عن أداء حافظة 

 حلقة نظمت فقد 2010 وبالنسبة الستعراض عام . في المنظمة بأسرهاعلى الموظفين 2009عام 

 لألدوات المختلفة أكشاك عرض بما في ذلك ،عمل ومعرض معرفي على مدى نصف يوم

  ).مثل تقاسم قصص النجاح( ومن الميدان الخبراتوالقضايا الناشئة عن 

جمعت بين موظفي للتنفيذ حلقات عمل إقليمية اإلقليمية كلها عب ، نظمت الشوبالنسبة للشعب اإلقليمية -42

 وشكلت حلقات العمل هذه فرصا ممتازة لتقاسم المعرفة والتعلم .المشروعات من جميع البرامج الجارية

 عن بعضهم البعض منالتعلم واالستفادة بالمشروعات موظفي الصندوق وموظفي  لكل من تألنها سمح

  .ونهايواجهالتحديات التي 

 هنالك حاجة للمزيد من التركيز على إدارة المعرفة كجزء ال يتجزأ من عملية ،إال أنه وكما ذكر آنفا -43

اقتناص المعرفة بشكل أكثر فعالية من النظم القائمة بهدف إذ يتوجب عليها أن تركز على . التقييم الذاتي

ة المستقاة من تقارير إنجاز كذلك يمكن استخدام المعرف. دعم اإلجراءات والتصاميم المستقبلية

المشروعات على وجه الخصوص بصورة أكثر فعالية في تصميم المشروعات في المستقبل وفي عرض 

إدارة البرامج  ستضع دائرة ،هذه الغايةل وتحقيقاً . ولتعزيز أكبر لعملية التقييم،نتائج حافظة الصندوق

 نيفات المتاحة في صيغة يسهل الوصول إليهاتقارير إنجاز المشروعات ومواجزها والتصقاعدة بيانات 

باإلضافة إلى ذلك ستقوم بتقاسم المعلومات والبيانات . 2011كانون األول / بحلول ديسمبرللمستخدمين

  .بصورة أوسع للسماح للمزيد من المقارنات األفقية عبر وحدات المنظمة بأسرها

ل المعرفة والمعلومات عبر شعب دائرة إدارة  هنالك حاجة لتباد،وفيما يتعلق بعملية استعراض الحافظة -44

 وباإلجمال سيتم تعزيز . سواء بالنسبة ألفضل الممارسات أو الدروس المستقاة على حد سواءالبرامج

 :حلقة التعلم بصورة كبيرة من خالل جملة متتابعة من األدوات بالتركيز على مستويين اثنين

روس المستقاة من اإلبالغ السنوي عن نظام إدارة  ال بد من نشر الد.أصحاب المصلحة الداخليين  )أ (

 التقييم توصيات عن وضع والقضايا الجديدة الناشئة عن تقرير رئيس الصندوق ،النتائج واألثر

 والخصائص والمشاكل الجديدة في الحافظة الناجمة عن عملية استعراضها بشكل ،وتدابير اإلدارة

والمستشارين المنخرطين ، أفرقة إدارة البرامج القطرية و، البرامج القطرية مدراءعلىأكثر فعالية 

بصورة منتظمة في العمليات الحاسمة وشعبة المشورة التقنية بحيث يمكن تأصيل هذه الدروس في 

 .التصاميم المستقبلية
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 سيتم توفير التغذية الراجعة عن الدروس المستقاة من عمليات .أصحاب المصلحة الخارجيين  )ب (

 ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ، والحكومات،طات المشروعاتالتقييم الذاتي لسل

نشر بين ال ال بد من أن يكون التركيز على ، وعند نشر النتائج والقصص من الميدان.الشريكة

  .ةالنشر على مستوى المؤسسأهمية نفس قدر بالبلدان 

ائرة إدارة البرامج بزيارة واحدة  سيقوم الموظفون من د،عالوة على ذلك، وكجزء من عملية التقييم الذاتي -45

أو اثنتين للمشروعات األفضل واألسوأ كما تم تصنيفها في تقارير وضع المشروعات لتحديد أفضل 

 الدروس الستنباط وستكون هذه الزيارات عالية التركيز .الممارسات المتعلقة باألداء وإدارة النتائج

 وستتم إتاحة نسخ من حاالت .تعراض الحافظة للسنة التالية كما سيتم إيجاز النتائج في تقارير اس،المستقاة

  .الدراسة في مكتبات العمليات ذات الصلة

  استعراض مكونات نظام التقييم الذاتي –دال 

 عززت إدارة الصندوق بصورة إضافية المبادئ التوجيهية ،منذ اختتام عملية استعراض األقران -46

افظ السنوية عبر الشعب والح المقارنات بين استعراضات عقدستعراض الحافظة بهدف تحسين إمكانية ال

باإلضافة إلى ذلك فقد أكدت مجددا على التزامها بمساعدة وتيسير . كما اقترحه تقرير استعراض األقران

عمل مكتب التقييم المستقل في تحديد األولويات وتسلسل الطلبات إلجراء تقييم منتظم للمكونات المختلفة 

  . في الوقت الفعليعالية التركيزلذاتي واستخدام التقييمات لنظام التقييم ا

  تقديرات التكاليف وترتيبات التنفيذ –رابعا 

 أخذت إدارة الصندوق عاملين بعين ،أنشطة تعزيز نظام التقييم الذاتي وتقدير التكاليفعند اقتراح  -47

ا عن إدخال تغييرات كبيرة؛  عوضزيادة المتانة والدقة تعزيز العملية على تركيزوجوب ) 1: (االعتبار

 في تعزيز الرصد والتقييم على مستوى المشروعات مما من شأنه أن يؤدي بصورة أكبراالستثمار ) 2(

 أنشطة هذه المبادئ تطبيق  مصفوفةالصفحات التاليةوتوضح . إلى نتائج أفضل على المدى البعيد

  .والتكاليف المتعلقة بها

 دوالر 910 000 بما يعادل حوالي  المطلوبةضافيةاإلنفقات ال بلغ هذهت ،وكما هو وراد في هذه المصفوفة -48

 وسيتم استخدام . دوالر أمريكي65 000رفدها تكلفة لمرة واحدة بما يعادل ت ،أمريكي على أساس سنوي

نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات من خالل توفير ) 1: (هذا االنفاق اإلضافي أساسا لتعزيز

 دوالر 350 000(إلرساء نظام الرصد والتقييم لتقنية في مرحلة مبكرة من تنفيذ المشروع المساعدة ا

 000(مسوحات اختبار عينات ) 3(؛ ) دوالر أمريكي450 000( المشروعات إنجازعملية ) 2(؛ )أمريكي

  ). دوالر أمريكي40 000 (عملية انتقائية للتثبت الميداني) 4(؛ ) دوالر أمريكي60

د نظام التقييم الذاتي على مستوى مقر الصندوق من اإلجراءات المتخذة حديثا لتحويل كذلك سيستفي -49

 وبالتالي ، ومن شأن ذلك أن يساعد على إدارة أفضل للوثائق.المناصب االستشارية إلى مناصب وظيفية

على وسيتم صرف معظم هذه الميزانية المقترحة . على دعم تقاسم المعرفة واإلبالغ عن أثر المشروعات
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 وإذا ما قارناها بقيمة الحافظة .تعزيز النظم على مستوى المشروعات في البلدان العضوة المقترضة

 . متواضعاًد يعمبلغ الميزانيةفإن ،  مليار دوالر أمريكي4.8الحالية البالغة 
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  )مع تقدير التكاليف(موجز خطة العمل لرفع كفاءة نظام التقدير الذاتي في الصندوق  – خامسا
 التوقيت التراكمية التكاليف آثار التحسينات العمليات/الحالية األدوات/التركيز مجال

 مستوى على والتقييم الرصد لتحسين عملية سبل تصميم  -ألف
  المشروعات

 وتقييم لرصد دليل – الريفية التنمية في األثر إدارة )1(
  المشروعات

 لمشروعات اإلقليمي والتقييم الرصد عملية دعم )2(
  بمنح ممولة

 تصميمات في والتقييم الرصد إلدراج المالئمة الميزانية توفر ضمان )1(
  المشروعات

 بعثات في أو االستهالل مرحلة في والتقييم الرصد خبرات إدراج )2(
  األولية اإلشراف

  والتقييم الرصد على تركز المشروعات بين ميدانية زيارات تيسير )3(

  التصميم مرحلة خالل ميةاالس التراكمية التكلفة )1(
  للمشروعات أمريكي دوالر 19 350 000 )2(
 التيسير تكلفة المشروع؛ ميزانية من تلبى )3(

 للصندوق االسمية

   2012 في تبدأ )1(
 في عليها يوافق التي للمشروعات )2(

2012  
 2012 عام في تبدأ )3(

 في المستخدمة النُهج مع واألثر النتائج إدارة نظام مواءمة -باء
  والمستقل الذاتي التقييم نظم
 المستوى مسوح عن واألثر النتائج إدارة نظام تقرير
 األثر ومسوح والثاني األول

 متابعة اإلنجاز؛ نقطة عند األثر مسوح بإجراء المشروعات قيام ضمان )1(
  القدرات لبناء الدعم وتوفير المشروعات

 المشروع، دورة طوال ثرواأل النتائج قياس نظام بيانات استخدام ضمان )2(
 التوجيهية والمبادئ الحافظة واستعراض التصميم كفاءة رفع/ومراجعة
   الداخلية اإلحالة وتحسين المشروعات، إلنجاز

  المختلفة المنهجية االختيارات وتحليل النتائج، قياس تعزيز )3(
 على باالعتماد كيفية، أو كمية أساليب باستخدام تجريبية تدابير اتخاذ )4(

  عليها المتفق المنهجية
 إنجاز مرحلة عند المقارنة مجموعة بمسح القيام في المشروعات دعم  )5(

 األساس خط مسوح لها تجرى التي للمشروعات بالنسبة المشروعات،

 في والمساعدة للمتابعة للموظفين مخصص وقت )1(
  األثر مسح

  أساسا للموظفين مخصص وقت )2(
 الخيارات ديدلتح للموظفين مخصص وقت  )3(

 25 000 بمبلغ االستشارية والخدمات الممكنة
  أمريكي دوالر

  أمريكي دوالر 40 000 )4(
 تتحملها (السنة/أمريكي دوالر 60 000 )5(

 20 )المشروعات

)1( 2011-2015 
  2012 األول كانون/ديسمبر بحلول )2(
  2012 حزيران/يونيو بحلول )3(
)4( 2012-2013  
)5( 2012-2015 

 تقارير جودة تحسين إلى الرامية التدابير تطبيق صلةموا -جيم
   واستخدامها المشروعات إنجاز
   المشروع إنجاز لتقرير ميزانية المشروعات معظم في ترد
 في التنفيذ دعم ميزانية من اإلنجاز دعم تمويل يمكن

   الصندوق
 المشروعات إنجاز تقارير من التحقق عملية في البدء تم

  المستقل لتقييما مكتب يجريها التي
 البرامج إدارة دائرة في مستقل استعراض إجراء

 جميع في المشروع إنجاز لتقرير محدد ميزانية خط إدراج ضمان )1(
  المشروعات تصميمات

 في التنفيذ دعم ميزانية من اإلنجاز لعملية إضافية موارد تخصيص )2(
  الصندوق

 تعكس بحيث اتالمشروع إنجاز لتقرير التوجيهية المبادئ تحديث )3(
 أفضل نحو على القائمة المؤسسية العمليات

  األقران استعراض/الجودة لمراقبة نظم إنشاء/تحسين )4(
 السواء على والمحتوى النطاق حيث من مستقلة استعراض عملية تعزيز )5(

  للموظفين اإلضافي الوقت بعض تخصيص )1(
  أمريكي دوالر 21 450 000 )2(
 يجري وظفين،للم إضافي وقت تخصيص )3(

  القائم الميزانية خط خالل من التمويل
  للموظفين اإلضافي الوقت بعض تخصيص )4(
  للموظفين اإلضافي الوقت بعض تخصيص )5(

  لالستشاريين إضافي وقت تخصيص
 أمريكي دوالر 10 000

 يوافق التي للمشروعات بالنسبة )1(
  2012 في عليها

 في تنجز التي للمشروعات بالنسبة )2(
2012  

  2012 آذار/مارس )3(
  2012 الثاني كانون/يناير في البدء )4(
 في التعزيز يبدأ/التنفيذ جاري )5(

2012 

                                                      
  .دوالر أمريكي x 000 10 السنة/استهالل لمشروعات 35 19
 .دوالر أمريكي x 000 12 السنة/خمسة مسوح اختبارية 20
 .دوالر أمريكي لكل تقرير x 000 15  من تقارير إنجاز المشروعاتاًتقرير 30 21
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 نظام لجعل منهجية بصورة المعرفة الشتقاق طرق تحديد -دال
 والسياسات االستراتيجيات دعم في إفادة أكثر الذاتي التقييم
 والمشروعاتالقطرية  االستراتيجية الفرص وبرامج
  .يدةالجد
) عمليات مكتبات (اإللكترونية للوثائق مستودعات إعداد
  بالمشروعات الصلة ذات والوثائق القطرية الوثائق تضم

 الجودة ضمان/الجودة تعزيز عمليات

 من مختارة لمجموعة دينامية أسئلة وإعداد البحث وظيفية تحسين )1(
  المواضيعية المجاالت

  إليها لوصولا يسهل بصيغة المعلومات توفر ضمان )2(
 بصورة المشروعات إنجاز تقارير باستخدام المعرفة، لتبادل جلسة تنظيم )3(

  حصرية وليست أساسية
 من المستخلصة الدروس لتحديد ميدانية تثبت لزيارات الموظفين إجراء )4(

  أداء األطراف أسوأ/أفضل

 الوثائق إدارة لدعم كامل بدوام موظفين تعيين )1(
 مظروف في المتبقي -  رامجالب إدارة دائرة في

  اإلجمالية الميزانية
 إلى المؤقت) الحافظة محلل (منصب تحويل )2(

 التكلفة من األدنى بالحد كامل بدوام منصب
  اإلضافية

  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )3(
 22أمريكي دوالر 40 000  )4(

  2011 عام منتصف )1(
 بحلول التعيين استكمل) 3(و )2(

 2011 األول نتشري/أكتوبر
 منتظمة مواعيد وتحدد
 المعلومات تبادل لجلسات
  2012 من ابتداء

  2012 من بدءا )3(
  2012 من بدءا )4(
 

 التقييمات إلجراء الزمني والتسلسل األولويات تحديد -ءها
 تقييمات باستخدام الذاتي، التقدير نظام لمكونات المنهجية
  الفعلي الوقت وفي مركزة

 منهجيات وتصميم ذاتي استعراض بإجراء البرامج دارةإ دائرة تقوم )1(
  المشروعات إنجاز

 مكتب يقترحه استعراض أي وتيسير بمناقشة البرامج إدارة دائرة تقوم )2(
 المستقل التقييم

  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )1(
  أساسية بصورة للموظفين مخصص وقت )2(
 

  2012 إلى 2011 من )1(
 التقييم كتبم يطلبه وقتما )2(

 المستقل

  

  

                                                      
 دوالر أمريكي 40 000=   دوالر أمريكي4 000  خمسة أقاليم، بواقع x بلدان اثنان 22
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  الذاتي التقييم نظام تطور

 الحافظة استعراض نظام  - ألف

 السمات الرئيسية  األداءمراحل السنة

 تقرير وضع المشروع ستحدثشعبة أفريقيا الغربية والوسطى ت 1996
 .  على أساس تجريبيواستعراض الحافظة على مستوى الشُعب

مشروعات السارية؛ وعقد إعداد تقارير وضع المشروع لجميع ال
اجتماعات الستعراض الحافظة مع مديري البرامج القطرية؛ وعقد 

 اجتماع الستعراض الحافظة على مستوى الشُعب سنويا
توفير األسس المنطقية لالنخراط القُطري؛ التركيز على المشروعات  استحداث برامج الفرص االستراتيجية القطرية 1997

 االستثمارية
م بإطالق صحيفة قضايا  تقو أفريقيا الغربية والوسطىشعبة 1998

 البرامج القطرية على أساس تجريبي
إعداد أوراق قضايا البرامج القطرية لجميع البلدان النشطة ومناقشتها 

 خالل اجتماعات استعراض الحافظة 
تنفيذ نظام استعراض الحافظة في جميع الشُعب اإلقليمية؛  1998

  محددة لهذا الغرضوإعداد مبادئ توجيهية
إعداد تقارير وضع المشروع لجميع المشروعات السارية؛ ومناقشة 

  عب مع شعبة أفريقياالتقارير الصادرة عن الشُ
تقديم التقرير المرحلي األول عن تنفيذ المشروعات للمجلس  1998

 التنفيذي
محاولة أولى لتحليل أداء الحافظة؛ استعراض لقضايا التنفيذ 

 ارة من جوانب الحافظةومجموعة مخت
تقديم التقرير المرحلي األول عن حافظة المشروعات للمجلس  1999

 التنفيذي
 إعداد تقرير سنوي عن سالمة الحافظة

 استعراض الجوانب القُطرية المضافة إلى العملية تنفيذ أوراق قضايا البرامج القطرية عبر دائرة إدارة البرامج 2003
 ضمان ملكية العملية عبر دائرة إدارة البرامج ض الحافظةإنشاء فريق استعرا 2005
اتفاقية المواءمة بين دائرة إدارة البرامج ومكتب التقييم المستقل،  2006

 2006نيسان / أبريل6
 وضع معايير مشتركة لوظائف التقييم الذاتي والتقييم المستقل

على التحليل واستخدام البيانات التجريبية؛ تعتمد طريقة اإلبالغ  التقرير األول عن أداء الحافظة  2006
تعزيز عملية االستعراض على مستوى دائرة إدارة البرامج بقدر و

 .كبير
تحويل تقرير أداء الحافظة إلى التقرير السنوي عن أداء  2008

 الحافظة
 األخيرة لتقديم التقرير إلى المجلس التنفيذي، ومنذ ذلك الحينالسنة 

  التقرير السنوي عن أداء الحافظة–رة ثيقة الستعراض اإلداو
لمجلس التنفيذي عن أداء الحافظة من خالل تقديم تقرير سنوي ل استحداث تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  2008

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق
تعزيز التقرير السنوي عن أداء الحافظة وتقرير الفعالية  2009

 اإلنمائية للصندوق
 نتائج المستوى األول لنظام إدارة النتائج واألثر في كل من إيراد

 التقرير السنوي عن أداء الحافظة وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

  واألثر النتائج إدارة نظام  - باء

 التحسينات الرئيسية السمات السنة

2003-

2004 

 من ذالتنفي لتنسيق فريق وإنشاء واألثر النتائج إدارة نظام إطالق
 أفضل بصورة واالستجابة واألثر النتائج إدارة نظام دعم أجل
 والتقييد الرصد لنظم

 األول كانون/ديسمبر (مرة ألول واألثر النتائج إدارة نظام عرض
2003( 

 بلدان خمسة في تجريبي أساس على مسوحال منهجية استحداث 2005
 2005-2004 في

 الخبرات أساس على االستبيانات تعديل األثر؛ مسح دليل تصميم
 التجريبية

2006-

2007 
 والثاني األول المستويين نتائج دليل إعداد الثاني المستوى من التقدير إطار إتمام

 اتساقا أكثر نحو على واالثاني األول المستويين نتائج عن اإلبالغ المشروعات عن الصادرة التقارير زيادة 2008
 االهتمام وزيادة شروعات؛الم عن الصادرة التقارير زيادة 2009

 قُطرية عمل حلقات وعقد منح وإعداد واتساقها؛ البيانات بجودة
 المشروعات مستوى على والتقييم الرصد نظم لتعزيز

 النتائج إدارة نظام نسخة وتصميم المسوح؛ تحليل برمجيات تحسين
 نتائح وعرض المصاحبة؛ األدلة وإعداد اإلنترنت؛ على واألثر

 الفعالية وتقرير الحافظة أداء عن السنوي التقرير في األول المستوى
 للصندوق اإلنمائية
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  المشروعات إنجاز استعراض  - جيم

 السمات الرئيسية األداة السنة

اإلطار المفاهيمي والمخطط المفصل إلنجاز المشروعات،  2000
EB 2000/69/R.14 

 عاتالمحاولة األولى لتوحيد عملية إعداد تقارير إنجاز المشرو

عقد اتفاقية مواءمة بين دائرة إدارة البرامج ومكتب التقييم،  2006
 2006نيسان / أبريل6

 وضع معايير مشتركة لوظائف التقييم الذاتي والمستقل

حزيران /المبادئ التوجيهية إلنجاز المشروعات، يونيو 2006
2006 

تصميم إطار للنهج الموحد إزاء إنجاز المشروعات؛ وتعزيز وظيفة 
قرير إنجاز المشروع؛ ومواءمة المخرجات الرئيسية والمصدر ت

الرئيسي للمعرفة والمعلومات المتعلقة بالمشروع باستخدام اإلطار 
 المنهجي للتقييم

  التقدير واالستعراض السنويان لتقارير إنجاز المشروعات 2006 منذ 
 

تضمين استعراض تقارير إنجاز المشروعات في نظام التقييم الذاتي؛ 
إمكانية مقارنة النتائج بنتائج التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

 الصندوق وغيرها من مخرجات مكتب التقييم المستقل
 إنجاز تقاريرإدخال التقدير واالستعراض السنويين ل 2011

 من تقارير إنجاز المشروعات في عملية التثبت
 المشروعات التي يقوم بها مكتب التقييم المستقل 

ادل تصنيفات دائرة إدارة البرامج مع مكتب التقييم المستقل بشأن تب
المشروعات اإلفرادية؛ وتغطية الوثائق الداعمة من أمثال تقرير 

 اإلشراف واستعراض منتصف المدة

  اإلدارة وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير  - دال

 التحسينات الرئيسية السمات السنة

 توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق لرئيس األول التقرير عرض التنفيذ لعملية الرئيسية والمالمح الشاملة؛ الموضوعات 2004
 اإلدارة وتدابير التقييم

 واالستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2005
 المواضيعي

 والموضوع؛ التوصيات وطبيعة الكيان حسب التوصيات تصنيف
 كبيرة بصورة التقرير تعزيزو

 واالستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2006
 في المتابعة وضع المجموعات؛ حسب مقسمة المواضيعي

 األربع الفئات

 عملية تحسين في للمساعدة المستخدمة المتابعة تدابير تصنيف
 المجموعات واستخدام للكيانات؛ دقة أكثر تصنيف وإجراء التعقب؛

 المواضيعية
 واالستعراض التوصيات، وطبيعة التقييم، غطيةت 2007

 الست الفئات في التنفيذ وضع متابعة المواضيعي؛
 أفضل؛ بصورة المشروع حقائق إظهار بغرض المتابعة فئات تحسين

 بغرض االستجابات مصدر إدراجو المواضيعي؛ االستعراضو
 المساءلة تعزيز

 ضواالستعرا التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2008
 التنفيذ وضع متابعةو المواضيعي؛

 والتركيز المواضيعية؛ الفئات وتبسيط اإلقليمية؛ المقارنة استحداث
 وأثر نتائج عن السنوي التقرير في المشمولة التعلم موضوعات على

 الصندوق عمليات
 للعام التنفيذ ووضع التوصيات، وطبيعة التقييم، تغطية 2009

 موضوعات ذلك في بما المواضيعي واالستعراض الجاري،
 الموجز لالستعراض قسم إدراجو التعلم؛

 واالستجابات التوصيات بشأن الموجز لالستعراض قسم استحداث
 التحليل وإتاحة األجل طويل منظور بتوفير سنوات، أربع مدى على

 اإلحصائي
 وأثر لنتائج السنوي التقرير لتوصيات االستجابة إدراج 2010

 الصندوق عمليات
 وتدابير التقييم توصيات تنفيذ وضع عن الصندوق رئيس تقرير
 وأثر نتائج عن السنوي التقرير لتوصيات االستجابة في يبدأ اإلدارة
 الصندوق عمليات

عن وضع تنفيذ  الصندوق رئيس تقرير محتوى توسيع 2011
 توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

 الصحراء جنوب أفريقيا في األداء استعراض إضافة

  


