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متهيد
هذا الدليل يتضمن املنهجية األساسية التي يسير عليها مكتب التقييم في إجراء عمليات
التقييم ،مبا في ذلك تقييم املشروعات والتقييمات املواضيعية وتقييم البرامج القطرية
والتقييمات املؤسساتية .كما يعرض الدليل العمليات الرئيسية املستخدمة في تصميم وإجراء
تقييمات املشروعات والبرامج القطرية التي تُعتبر حاليا ً من أكثر أنواع التقييمات التي يجريها
مكتب التقييم.

ويستند الدليل إلى ممارسات التقييم الدولية السليمة املتبعة من قبل فريق التعاون في مجال
التقييم التابع ملصارف التنمية املتعددة األطراف؛ وشبكة تقييم التنمية بلجنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي؛ وفريق األمم املتحدة املعني بالتقييم.
كما يراعي الدليل آخر املستجدات في البيئة اخلارجية ،واملتمثلة في ازدياد االهتمام بالتقييمات
املشتركة بني الوكاالت اإلمنائية ،وأهمية استعمال موارد التقييم الوطنية ،وتنفيذ إعالن باريس
بشأن فعالية املعونة ،وبرنامج عمل أكرا ،وكذلك التغييرات األخيرة داخل الصندوق ،وبخاصة
التغييرات التي متخضت عنها خطة عمل الصندوق للنهوض بفعاليته اإلمنائية .والغرض الرئيسي
للدليل هو كفالة االتساق والدقة والشفافية في التقييمات املستقلة وحتسني فعالية وجودة
عمل مكتب التقييم في نهاية املطاف.

وهذا الدليل موجه بالدرجة األولى إلى موظفي مكتب التقييم واخلبراء االستشاريني الذين
يدعمونه في تنفيذ برنامج عمله السنوي .على أن هذه الوثيقة تفيد كذلك الزمالء في دائرة
إدارة البرامج في الصندوق والشركاء املعنيني بتقييمات مكتب التقييم على الصعيد القطري،
حيث يوضح النهج العام الذي يسير عليه مكتب التقييم في إجراء التقييمات املستقلة واألدوار
واملسؤوليات ذات الصلة خالل تلك العملية.

وقد أُعدت الوثيقة بطريقة تشاركية ،وهو ما تطلب إجراء مناقشات واسعة بني موظفي مكتب
التقييم ومجموعة مختارة من اخلبراء االستشاريني من ذوي اخلبرة الواسعة ممن تعاونوا من قبل
مع مكتب التقييم في إجراء التقييمات .وعالوة على ذلك فقد ُعقدت عدة جوالت من النقاش مع
إدارة الصندوق وموظفيه .كما جرى استقاء آراء مدراء مشروعات مختارة مدعومة من الصندوق
في جميع األقاليم أثناء إعداد الدليل.
واستفاد مكتب التقييم من التعليقات الثاقبة والتوجيهات املفيدة من فريق كبار املستشارين
ضم سبعة من اخلبراء الدوليني ،هم البروفيسور ( Robert Picciottoاملدير العام
املستقلني الذي
ّ
السابق جملموعة التقييم املستقلة في البنك الدولي) رئيساً؛ والسيدة ( Cheryl Grayمديرة
مجموعة التقييم املستقلة في البنك الدولي)؛ والسيد ( Shiva Kumarأستاذ زائر من كلية
التجارة الهندية في حيدر آباد)؛ والسيد ( Hans Lundgrenرئيس قسم التقييم في منظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي)؛ والسيدة ( Saraswathi Menonمديرة مكتب التقييم
في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورئيسة فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم)؛ والسيدة Zenda Ofir
(أخصائية تقييم ،جنوب أفريقيا)؛ والسيد ( Rob D. Van den Bergمدير التقييم في مرفق البيئة
العاملية) .وأخيرا ً وليس آخرا ً فقد نوقش هذا الدليل كذلك في املنتدى التدارسي للجنة التقييم
التابعة للمجلس التنفيذي للصندوق قبل وضعه في صيغته النهائية.

وتُرجم الدليل إلى اللغات العربية والفرنسية واألسبانية لتيسير استخدامه في جميع األقاليم
اجلغرافية التي تغطيها عمليات الصندوق .وتتاح نسخة إلكترونية من الدليل بجميع اللغات
األربع في القسم اخلاص بالتقييم في املوقع الشبكي للصندوق.

Luciano Lavizzari
Luciano Lavizzari

مدير مكتب التقييم
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. .1انظر برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ( ،)2006تقرير األهداف
اإلمنائية لأللفية.

. .2انظر املعهد الدولي لبحوث
سياسات األغذية (،)2007
التركيز على أشد الفقراء
واجلوعى في العالم.
. .3انظر Ravaillon et al.
(2007), New Evidence on
the Urbanisation of Global
Poverty. Washington DC,
World Bank.

. .4يبني
) Datt and Ravallion (1996أن
منو القطاع الريفي في الهند قد
ساهم في احلد من الفقر في
املناطق الريفية واحلضرية على
السواء ،وأما النمو االقتصادي
في املناطق احلضرية فلم يسهم
ال بالقليل في احلد من الفقر
إ ّ
ويقدم ) Warr (2001أدلّة
الريفي.
ِّ
على أن النمو في الزراعة في
عدد من بلدان جنوب شرق آسيا
قد أحدث تخفيضا ً كبيرا ً في
الفقر ،ولكن ذلك ال يقابله منو
في التصنيع .ويكشف
) Gallup et al. (1997أن كل زيادة
بنسبة  1في املائة في الناجت
احمللي اإلجمالي الزراعي للفرد
يفضي إلى منو بنسبة  1.61في
املائة في دخل العشرين في املائة
األشد فقرا ً من السكان ،وهو
ما مي ّثل تأثيرا ً أكبر بكثير عن أثر
الزيادات املماثلة في التصنيع أو
قطاعات اخلدمات.
. .5يبلغ مستوى التمويل في
برنامج عمل الصندوق لعام
 2008ما مقداره  650مليون
دوالر أمريكي ،منها  10في املائة
في شكل متويل باملنح.

. .6هذه االبتكارات قد تكون في
مجاالت من قبيل التكنولوجيا
والترتيبات املؤسسية
والهندسة االجتماعية.

اخللفية
حتققت نتائج
حتديات احل ّ
د من الفقر الريفيّ .
متباينة بعد االلتزام الذي قطعه اجملتمع اإلمنائي
خالل مؤمتر قمة األلفية بتخفيض نسبة
األشخاص الذين يرزحون حتت وطأة الفقر املدقِع
ويعانون اجلوع إلى النصف فيما بني عامي
 1990و .2015فمن ناحية ،انخفضت نسبة
السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد
يوميا ً من  28في املائة إلى  19في املائة في
احلد من
التقدم احملرَز في
البلدان النامية .ولكن
ّ
ُّ
اجلوع وسوء التغذية كان أقل كثيراً ،وما زالت
التقدم
هناك فروق إقليمية شاسعة .ويقابل
ُّ
الهائل احملرز في جنوب وشرق آسيا
تقدما ً بطيئا ً
ّ
أو حتى تراجعا ً في أماكن أخرى 1.واتسعت
الفوارق في الدخل وازدادت نسبة الفقراء
املعدمني الذين يعيشون في أفريقيا جنوب
2
الصحراء وأمريكا الالتينية.
ويتجسد تغيُّر ديناميات الفقر في ازدياد نسبة
السكان الفقراء الذين يعيشون في املناطق
احلضرية ،ولكن الفقر ،وبخاصة الفقر املدقِع،
يشكل ظاهرة ريفية ستظل كذلك
ما زال
ّ
3
لعقود عدة .ويعتمد معظم فقراء الريف
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة،
ولذلك فإن النمو الزراعي يساعد على احلد من
الفقر أكثر من النمو في أي قطاع آخر 4.وال يقل
األمن الغذائي أهمية في التنمية املنصفة
واملستدامة في وقت تشهد فيه أسواق السلع
العاملية اضطرابات لم يسبق لها مثيل .وحتتاج
املناطق الريفية املعرّضة لويالت تغيُّر املناخ
اهتماما ً خاصاً.

الزراعة واملعونة في جدول األعمال اإلمنائي العاملي.

يزداد االعتراف باألهمية احملورية للزراعة في
التنمية بعد عقود من نقص وهبوط استثمارات
احلكومات والقطاع اخلاص والوكاالت اإلمنائية
في الزراعة .ويسلِّط تقرير التنمية في العالم:
الزراعة من أجل التنمية الصادر عن البنك
الدولي لعام  2008الضوء على دور الزراعة
باعتبارها محرّك النمو لالقتصاد األوسع وكمورد
06

رزق ألغلبية السكان الذين يعيشون على أقل
من دوالر واحد يوميا ً وكمصدر لتوفير اخلدمات
البيئية .ويشير التقرير إلى أن منو الناجت احمللي
اإلجمالي في الزراعة أشد فعالية في احلد من
الفقر املدقِع من منو الناجت احمللي العائد إلى
قطاعات أخرى وذلك مبقدار الضعف على األقل.
على أنه بالرغم من االتفاق الواسع على أهمية
الزراعة في النمو واحلد من الفقر فإن دعم
القطاع ما زال منخفضا ً انخفاضا ً مطبقاً،
وتؤدي سياسات احلماية إلى عرقلة النمو الزراعي
ّ
واالبتكار .وتفاقم نقص االستثمارات احلكومية
في ظل اجتاهات املساعدة اإلمنائية الرسمية
للزراعة التي انخفضت من  8مليارات دوالر
أمريكي في عام  1984لتصل إلى نحو  3مليارات
دوالر أمريكي في عام  .2006كما ال يبدو واضحا ً
أن املصادر اجلديدة لتمويل املعونة (املؤسسات
اخلاصة والبلدان املتوسطة الدخل الكبرى،
وغيرها) ستساعد على إصالح املوازين.
دور الصندوق .على ضوء ما سبق فإن مهمة
الصندوق باتت أكثر أهمية عن ذي قبل.
فالصندوق مؤسسة مالية دولية ووكالة
متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة.
وتتمثل مهمته في املساهمة في احلد من الفقر
الريفي من خالل دعم الزراعة وأنشطة التنمية
الريفية في البلدان النامية .والوسائل الرئيسية
التي يستخدمها لتحقيق ذلك هي املشروعات
والبرامج املموّلة بالقروض على الرغم من أن
لديه أيضا ً نافذة صغيرة لتمويل املنح 5.كما
يشترك الصندوق بدور متزايد في األنشطة
غير اإلقراضية ،من قبيل حوار السياسات ،وبناء
الشراكات ،وإدارة املعرفة.
وبالنظر إلى حجمه الصغير نسبيا ً فإن
الصندوق يركِّ ز على استهداف فقراء الريف
وتشجيع االبتكارات التي تراعي مصالح
الفقراء 6التي ميكن تكرارها وتوسيعها من
جانب شركاء آخرين من قبيل احلكومات
والوكاالت املانحة والقطاع اخلاص .ويضطلع

الصندوق مبهمة عاملية ويعمل في خمسة
أقاليم جغرافية 7ويلتزم التزاما ً كامال ً باألهداف
اإلمنائية لأللفية 8.والصندوق باعتباره أحد
املو ِّقعني على إعالن باريس بشأن فعالية املعونة
( )2005فإنه يؤيد مبادئ امللكية القطرية،
والتنسيق ،والشراكة ،واملواءمة ،واملساءلة عن
مجددا ً برنامج عمل أكرا.
أكده
النتائج ،وهو ما ّ
َّ
احملدد في اإلطار
والهدف األسمى للصندوق
َّ
االستراتيجي  2010-2007هو متكني نساء
ورجال الريف الفقراء في البلدان النامية من
ويحدد اإلطار
زيادة الدخل واألمن الغذائي.
ِّ
االستراتيجي ستة أهداف رئيسية ستكفل
وصول رجال ونساء الريف الفقراء بشكل أفضل
وبصورة مستدامة إلى )1( :املوارد الطبيعية)2( ،
التكنولوجيا الزراعية
احملسنة )3( ،اخلدمات املالية
َّ
الريفية )4( ،أسواق املدخالت واخملرجات )5( ،فرص
العمل الريفي غير الزراعي وتنمية املشروعات،
( )6عمليات برمجة السياسات احمللية والوطنية.
التقييم في الصندوق .تسترشد منهجية
وعمليات التقييم 9املستقلة في الصندوق
احملددة في سياسة التقييم التي أقرها
باملبادئ
َّ
اجمللس التنفيذي في أبريل/نيسان  .2003كما
تستند تلك العمليات إلى اإلطار املنهجي
لتقييم املشروعات الذي استعرضته جلنة
التقييم 10في دورتها الرابعة والثالثني في
 .2003/2002وتُنَ ّفذ تقييمات البرامج القطرية
على أساس منهجية وضعت بالتشاور مع
مجموعة التقييم املستقلة في البنك الدولي
في عام  .2005ويسعى هذا الدليل إلى تنقيح
وحتديث وتوحيد اخلطوط التوجيهية احلالية
من أجل الوصول إلى معايير اجلودة العالية في
تقييمات الصندوق ضمن إطار سياسة التقييم
املتفق عليها.
وتستند هذه السياسة إلى املبادئ األربعة
املتمثلة في املساءلة ،والتعلُّم ،واالستقاللية،
ظم كل تقييم
والشراكة .وهذه املبادئ تن ّ
يجريه مكتب التقييم ،ولذلك فإن األساليب
والعمليات التي يستخدمها مكتب التقييم
يجب أن تدعم تعزيز تلك املبادئ .ويتط ّلب
ذلك إدارة دقيقة ألن تعزيز أحد تلك املبادئ قد
يؤثّر على املبادئ األخرى .ومثال ذلك أن مكتب
التقييم ملتزم بكفالة املشاركة طيلة عملية
التقييم لتشجيع الشمولية وامللكية في
استنتاجات وتوصيات التقييم .على أن احترام

مبدأ االستقاللية ينبغي أال ّ يسمح للمشاركة
وامللكية باالستئثار بعملية التقييم .وباملثل
فإن مبدأ التعلُّم ينبغي أال ّ ينتقص من مبدأ
املساءلة ألن االستقالل السلوكي يتط ّلب
إصدار وثائق تقييمية دقيقة بانتظام.
وتكتسي استقاللية وظيفة التقييم في
الصندوق أهمية خاصة .وينعكس ذلك في عدد
من أحكام سياسة التقييم التي تنص على
جملة أمور منها )1( :أن يكون مدير مكتب
التقييم مسؤوال ً أمام اجمللس التنفيذي وليس
لرئيس الصندوق؛ ( )2أن ي ُ َعد برنامج عمل
وميزانية مكتب التقييم بشكل مستقل عن إدارة
الصندوق ويُعرَض مباشرة على اجمللس التنفيذي
ومجلس احملافظني العتماده؛ ( )3أن يفوّض رئيس
الصندوق ملدير مكتب التقييم سلطة اتخاذ
جميع قرارات املوارد البشرية املتعلقة مبكتب
التقييم؛ ( )4أن يفوّض مدير مكتب التقييم في
إصدار تقارير التقييم إلدارة الصندوق ،وأجهزته
الرئاسية ،وعموم اجلمهور بدون التماس موافقة
أي مسؤول خارج مكتب التقييم.
ويُجري مكتب التقييم مختَلف أنواع التقييمات،
مبا في ذلك تقييمات املشروعات ،والبرامج
القطرية ،والتقييمات املواضيعية ،والتقييمات
املؤسساتية .كما يُجري املكتب التقييمات
املرحلية وتقييمات إجناز املشروعات .وتُعتَبر
التقييمات املرحلية إلزامية مبوجب سياسة
التقييم .ويتم إجراء التقييمات املرحلية في
نهاية فترة تنفيذ املشروع قبل شروع الصندوق
والبلد املقتَرض في تصميم مرحلة الحقة
لنفس العملية .وأما تقييمات إجناز املشروعات
فيتم إجراؤها بعد إقفال املشروع.
دليل التقييم .يعود الفضل في وضع هذا
الدليل إلى جهود مكتب التقييم الرامية إلى
مواصلة تنسيق منهجياته مع املمارسات
السليمة املعمول بها في األوساط املعنية
بتقييم التنمية الدولية .وهو يشكِّ ل بذلك
خطوة صوب تنفيذ إعالن باريس .وجاء إعداد هذا
املوحد واملواكب آلخر التطورات استجابة
الدليل
َّ
لالعتقاد باحلاجة إلى زيادة الدقة واالتساق
واإلنصاف في أنشطة التقييم .كما يسعى
الدليل إلى الوفاء مبقتضيات الشفافية املرتبطة
بجودة التقييم.
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. .7آسيا واحمليط الهادي ،وأفريقيا
الشرقية واجلنوبية ،وأمريكا
الالتينية والكاريبي ،والشرق
األدنى وشمال أفريقيا ،وأفريقيا
الغربية والوسطى.
. .8وبخاصة األهداف اإلمنائية
لأللفية  ،1و  ،3و .7

. .9انظر الوثيقة
،EB 2003/78/R.17/Rev.1
سياسة التقييم في الصندوق.

..10انظر الوثيقة
 ،EC 2003/34/W.P.3إطار
منهجي لتقييم املشروعات
 املعايير واألسئلة األساسيةلتقييم املشروعات.

ويهدف دليل التقييم في املقام األول إلى تقدمي
خطوط توجيهية ملوظفي مكتب التقييم واخلبراء
االستشاريني املشتركني في أعمال التقييم.
وروعيت في هذا الدليل آخر التغييرات التي
أسفرت عنها خطة عمل الصندوق للنهوض
بفعاليته اإلمنائية ،مبا في ذلك اإلطار االستراتيجي
 ،2010-2007واستراتيجية االبتكار ،واستراتيجية
إدارة املعرفة ،وسياسة االستهداف ،والبدء في
تنفيذ النموذج التشغيلي اجلديد في الصندوق
(مبا في ذلك اإلشراف املباشر ودعم التنفيذ وتعزيز
احلضور القطري) ،واآلليات اجلديدة لتعزيز اجلودة
وضمان اجلودة ،وأنشطة التقييم الذاتي (مبا
في ذلك اعتماد إطار قياس النتائج املؤسسية)،
وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية املستندة
إلى النتائج.

 ..11انظر تشجيع التقييم
الفعال ملنع الصراع وأنشطة
َّ
إرساء السالم :نحو توجيهات
للجنة املساعدة اإلمنائية.
منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي ،سبتمبر/
أيلول .2007

 ..12مبا في ذلك مدراء
مشروعات مختارة.

 ..13تألف هذا الفريق من
البروفيسور Robert Picciotto
(املدير العام السابق جملموعة
التقييم املستقلة في البنك
الدولي) ،والسيدة Cheryl
( Grayمديرة مجموعة التقييم
املستقلة في البنك الدولي)؛
والسيد ( Shiva Kumarأستاذ
زائر من كلية التجارة الهندية
في حيدر آباد)؛ والسيد
( Hans Lundgrenأمني
شبكة التقييم اإلمنائي التابعة
للجنة املساعدة اإلمنائية في
منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي)؛ والسيدة
( Saraswathi Menonمديرة
مكتب التقييم في برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ورئيسة فريق
األمم املتحدة املعني بالتقييم)؛
والسيدة ( Zenda Ofirالرئيس
السابق للرابطة األفريقية
لتقييم التنمية املستدامة)؛
والسيد Rob D. Van den Berg
(مدير مكتب التقييم في مرفق
البيئة العاملية).

ويركِّ ز الدليل على تقييمات املشروعات والبرامج
القطرية ألنها تشكِّ ل أغلبية التقييمات التي
يجريها مكتب التقييم .ومن املتوقع كذلك أن
تلتزم هذه التقييمات باألحكام العامة الواردة
في هذا الدليل حلني إعداد مواد توجيهية إضافية
للتقييمات املواضيعية والتقييمات على مستوى
املؤسسة .وسيتم حتديد منهجيات وعمليات
تناسب كل حالة على حدة تبعا ً لطبيعة ونطاق
تلك التقييمات .وعالوة على ذلك ،يوصى املقيِّمون
بتكميل أحكام الدليل بالتوجيهات املتاحة من
جلنة املساعدة اإلمنائية 11عند إجراء تقييمات
املشروعات أو تقييمات البرامج القطرية في
الدول التي متر مبرحلة صراع أو التي في مرحلة ما
بعد الصراع.
ولئن كان الدليل يسعى إلى غرس قدر من
االتساق في تقييمات مكتب التقييم فإنه
يترك حيزا ً واسعا ً أمام اإلبداع واالبتكار واملرونة.
ومثال ذلك أن الفصل الثاني يتضمن قائمة
بتقنيات وأساليب املمارسة السليمة في جمع
البيانات ،ولكنه يترك اختيار النهج وتطبيقه في
نهاية املطاف للمقيِّمني استنادا ً إلى الظروف
احملددة للتقييم ذي الصلة.
والسياقات
َّ
ومن املتوقع أن ييسر وضع وتنفيذ هذا الدليل
مشاركة مكتب التقييم في عمليات التقييم
املشتركة مع املنظمات اإلمنائية األخرى ،ذلك
أن التقييمات املشتركة باتت تستخدم بشكل
متزايد كوسائل لتخفيض تكاليف املعامالت
التي تتكبدها البلدان الشريكة ،وتوسيع نطاق
التقييمات ليشمل جميع الشركاء اإلمنائيني
الرئيسيني في البرامج التي يجري تقييمها،
والتمكني من تبادل املعارف واخلبرات على نطاق
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أوسع .ومن املتوقع كذلك أن تلتزم التقييمات
املتجسد في
املشتركة مببدأ املساءلة املتبادلة
ِّ
إعالن باريس والذي أكده مجددا ً برنامج عمل أكرا
لعام .2008
وقد أُعد هذا الدليل على أساس تشاركي من
خالل التفاعل مع موظفي مكتب التقييم
واخلبراء االستشاريني وكذلك الزمالء في دائرة
إدارة البرامج والشركاء في امليدان 12.وسعيا ً نحو
االستفادة من التطورات األخيرة في منهجيات
التقييم اإلمنائي وممارساته في املنظمات األخرى
فإن موظفي مكتب التقييم يشتركون كذلك مع
فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم ،وفريق التعاون
في مجال التقييم الذي شكلته املصارف اإلمنائية
املتعددة األطراف ،وشبكات تقييم األثر ،وشبكة
التقييم التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية في
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.
ويستفيد الدليل من قواعد ومعايير فريق األمم
املتحدة املعني بالتقييم ،ومعايير املمارسات
السليمة لفريق التعاون في مجال التقييم،
ومبادئ التقييم الرئيسية للجنة املساعدة
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي.
وراعى مكتب التقييم أثناء إعداد الدليل تعليقات
فريق اخلبراء الدوليني الذي يضم كبار املستشارين
املستقلني 13.ويتمثَّل الدور الرئيسي للفريق في
تقدمي التوجيه واملدخالت ملكتب التقييم والتأكيد
لألجهزة الرئاسية في الصندوق بأن الدليل
يتماشى مع معايير املمارسة السليمة في مجال
تقييم التنمية الدولية .وشمل الفريق ممثلني
من املؤسسات املالية الدولية ،واألمم املتحدة،
وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية في امليدان االقتصادي ،وخبراء في
التقييم من البلدان النامية .وأخيرا ً فقد ُعقدت
مشاورات مع جلنة التقييم التابعة للمجلس
التنفيذي للصندوق قبل وضع اللمسات األخيرة
على الوثيقة.
وينقسم الدليل إلى الفصول التالية :الفصل
الثاني يتضمن عرضا ً مجمال ً لألسس املنهجية.
ويشمل الفصل الثالث تفاصيل عن منهجية
تقييم املشروعات ،ويتناول الفصل الرابع نفس
املوضوع ولكن بالنسبة لتقييمات البرامج
القطرية .وتضم املالحق ،من بني أمور أخرى ،أمثلة
للممارسات السليمة املتعلقة بإطار التقييم،
ووثيقة النهج ،والتمهيد ،وامللخص التنفيذي،
واالتفاقية عند نقطة اإلجناز ،وما إلى ذلك.
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األسس املنهجية

ألف  -معايير التقييم
باء  -تقدير األثر
جيم  -نظام التصنيف
دال  -التجميع
هاء  -مسألة «األسباب»
املقيمني
واو  -الفروق بني ِّ
زاي  -تتبع األدلة
حاء  -اإلسناد واالفتراضات
طاء  -التقييم وفهم طبيعة األحداث بعد
وقوعها
ياء  -املساءلة عن التعلُّم
كاف  -التقنيات والوسائل
الم  -حتديد املعايير
ميم  -التقييمات املشتركة
نون  -الشفافية
يتناول هذا الفصل األسس املنهجية التي
يستخدمها مكتب التقييم في تقييم املشروعات
والبرامج القطرية .ويساعد الوعي بهذه النُهج بني
املقيِّمني على احلد من تباين النُهج وصيغ اإلبالغ
بني املقيِّمني وعمليات التقييم.

ألف  -معايير التقييم

تتسق معايير التقييم املطبَّقة على عمليات
تقييم املشروعات وتقييمات البرامج القطرية
مع املمارسات السليمة الدولية وتكفل اتساق
منهجية التقييم في الصندوق مع منهجيات
الوكاالت املانحة .وتتماشى تلك املعايير مع
احملددة في معجم املصطلحات
املمارسات
َّ
األساسية في التقييم واإلدارة القائمة على
النتائج للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
14
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.
وتستخلص هذه املعايير أسئلة عامة 15تعبِّر عن
اإلطار املنهجي لتقييم املشروعات الذي نوقش
مع جلنة التقييم في سبتمبر/أيلول  2003وتراعي
اخلبرة املكتسبة من تنفيذ هذا اإلطار ،واإلطار

االستراتيجي للصندوق  ،2010-2007والتغييرات
املنفذة في إطار خطة العمل ،واجلهود
الرئيسية
َّ
املبذولة لتنسيق نُظم التقييم الذاتي والتقييم
املستقل في الصندوق.
ويبني اجلدول  1معايير التقييم الرئيسية
التي يستخدمها مكتب التقييم لتقدير أداء
املشروعات وأثر عمليات الصندوق وتعاريفها.
وتتمثَّل معايير التقييم الرئيسية الثالثة في
املالءمة والفعالية والكفاءة .كما يستخدم
محددا ً لقياس األثر على
مكتب التقييم معيارا ً
َّ
الفقر الريفي ،وهو يشمل خمسة مجاالت من
مجاالت األثر ،هي الدخل واألصول األُسرية؛
والرصيد البشري واالجتماعي والتمكني؛ واألمن
الغذائي واإلنتاجية الزراعية؛ واملوارد الطبيعية
والبيئة؛ واملؤسسات والسياسات .وتشمل املعايير
األخرى االستدامة ،واالبتكارات ،وأداء الشركاء.
ويعرِّف مكتب التقييم «األثر» بأنه التغييرات
التي تطرأ وقت التقييم على حياة فقراء الريف
(سواء أكان األثر إيجابيا ً أم سلبيا ً ومباشرا ً أو غير
مباشر ومقصودا ً أم غير مقصود) نتيجة لتدخالت
الصندوق .كما يشمل هذا التعريف تقييم
اآلثار املتوقعة للتدخالت املدعومة من الصندوق
حسب االقتضاء .وتركِّ ز تقييمات إجناز املشروعات
وتقييمات البرامج القطرية التي يجريها مكتب
التقييم 16على التأثير الطويل األجل (أي األثر)
املرتبط بالعملية .على أن مكتب التقييم يركِّ ز
في التقييمات املرحلية التي يجريها عادة ُقرب
موعد إقفال املشروع لتلبية متطلبات املساءلة
والتعلُّم من الدروس املستخلصة على اآلثار
احملتملة ،باإلضافة إلى اآلثار القصيرة واملتوسطة
األجل املتحققة بالفعل .كما يقيم املكتب أيضا ً
استدامة الفوائد التي حتققها العمليات املموَّلة
من الصندوق بعد انتهاء مرحلة الدعم
املالي اخلارجي .ويتطلب ذلك تقييم مدى تعرُّض

09

..14انظر الوثيقة املعنونة
”التقييم وفعالية املعونة“
( )2002الصادرة عن فريق
العمل التابع للجنة املساعدة
اإلمنائية (املعروف حاليا ً باسم
شبكة التقييم) بالتعاون مع
املؤسسات املالية الدولية
األخرى وبعض مؤسسات األمم
املتحدة اخملتارة.

..15ترد األسئلة الرئيسية
املرتبطة بتقييم املشروعات في
الفصل الثالث؛ وأما األسئلة
املرتبطة بتقييمات البرامج
القطرية فيتناولها الفصل
الرابع من الدليل.

..16تقييمات البرامج القطرية
تقيم وتص ِّنف كذلك املشروعات
ِّ
املمولة من الصندوق.
الفردية
َّ

النتائج اإلمنائية للمخاطر التي قد تؤثر على

استمرارية الفوائد على األجل األطول.

ويكرِّس الصندوق أولوية اهتمامه لترويج وتكرار

وتوسيع االبتكارات التي تراعي مصالح الفقراء.

من خالل األهداف املشتركة فحسب ،بل وكذلك
على أساس املسؤوليات احملددة وااللتزامات

املتبادلة في حتقيق النتائج املرجوة.

وجتدر اإلشارة إلى ثالث مالحظات تتعلق

ويُعد هذا التركيز سمة واضحة ملهمة الصندوق،

مركب
باجلدول  .1أوالً ،أداء املشروع هو مؤشر
َّ

عمليات الصندوق وكذلك إمكانية توسيعها من

املشروع ال يتواءم دائما ً مع أداء الصندوق حيث

يفسر أن تكرار احللول اإلمنائية اجملرَّبة في
وهو ما
ِّ

جانب احلكومات واجلهات املانحة والقطاع اخلاص
وأصحاب املصلحة اآلخرين يتخذ موقع الصدارة
في معايير التقييم في الصندوق.

ملدى مالءمته وفعاليته وكفاءته .وثانياً ،أداء
إن التأثيرات األخرى (وبخاصة أداء احلكومات

الشريكة وكذلك العوامل اخلارجية) تؤثر كذلك
على أداء املشروع .وثالثا ً فإن تعزيز املساواة

كما تشمل منهجية التقييم تقدير أداء الشركاء

بني اجلنسني واستهداف الفقر ال يقيّمان أو
يصنفان على حدة ،بل يشكِّ الن بدال ً من ذلك

املعنية .ويعد ذلك مهما ً ألغراض املساءلة ،فضال ً

املعمول بها في مكتب التقييم.

الرئيسيني ،مبا في ذلك الصندوق واحلكومة

حتدد الشراكات
عن التعلُّم والشفافية ،حيث ال َّ

بعدين متكاملني مع مختلف معايير التقييم

اجلدول  :1تعاريف ومعايير التقييم املستخدمة في مكتب التقييم
املعايير

التعريف

أ

أداء املشروع
•املالءمة

•الفعالية
•الكفاءة

مدى اتساق أهداف تدخل إمنائي مع احتياجات
املستفيدين واالحتياجات القطرية واألولويات
املؤسسية وسياسات الشركاء واجلهات املانحة.
كما تستتبع املالءمة تقييم اتساق املشروع في
حتقيق أهدافه.

مدى حتقيق أهداف التدخل اإلمنائي أو مدى توقع
حتقيقها ،مع مراعاة أهميتها النسبية.
مقياس ملدى حتويل املوارد/املدخالت (األموال،
واخلبرة ،والوقت ،إلخ) إلى نتائج بطريقة
اقتصادية.

األثر على الفقر الريفي

•الدخل واألصول األسرية
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يُعرَّف األثر بأنه التغييرات التي تطرأ أو من
املتوقع أن تطرأ على حياة فقراء الريف (سواء
أكانت إيجابية أم سلبية ،ومباشرة أو غير
مباشرة ،ومقصودة أو غير مقصودة) نتيجة
التدخالت اإلمنائية.

دخل األسرة يو ِّفر وسيلة لتقييم تدفق الفوائد
االقتصادية املتراكمة لفرد أو جماعة ،بينما
ترتبط األصول مبجموعة من البنود املتراكمة
ذات القيمة االقتصادية.

اجلدول ( 1تابع) :تعاريف ومعايير التقييم املستخدمة في مكتب التقييم
املعايير

التعريف

أ

•الرصيد البشري واالجتماعي والتمكني

الرصيد البشري واالجتماعي والتمكني يشمل
تقييم التغييرات التي تطرأ على متكني األفراد،
وجودة منظمات ومؤسسات القواعد الشعبية،
والقدرة الفردية واجلماعية للفقراء.

•املوارد الطبيعية والبيئة

يشمل التركيز على املوارد الطبيعية والبيئة
تقييم مدى مساهمة املشروع في التغييرات
التي تطرأ على حماية املوارد الطبيعية والبيئة
وإصالحها أو استنفادها.

•األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية

ترتبط التغييرات في األمن الغذائي بتوافر
سبل الوصول إليه،
الغذاء وإمكانية واستقرار ُ
بينما تقاس التغييرات في اإلنتاجية الزراعية
من حيث الغلة.

•املؤسسات والسياسات

املعيار املرتبط باملؤسسات والسياسات يهدف
إلى تقييم التغييرات في جودة وأداء املؤسسات
والسياسات واألُطر التنظيمية التي تؤثر على
حياة الفقراء.

معايير األداء األخرى
•االستدامة

احتماالت استمرار الفوائد الصافية املتحققة
من التدخل اإلمنائي إلى ما بعد مرحلة الدعم
بالتمويل اخلارجي .كما تشمل االستدامة تقييم
احتماالت صمود النتائج الفعلية واملتوقعة في
وجه اخملاطر بعد انتهاء مدة املشروع.

•ترويج االبتكارات املراعية ملصالح الفقراء
وتكرارها وتوسيعها

مدى مساهمة التدخالت اإلمنائية للصندوق
في )1( :إدخال نُهج مبتكرة في احلد من
الفقر الريفي؛ ( )2مدى تكرار تلك التدخالت
(أو احتماالت تكرارها) وتوسيعها من جانب
السلطات احلكومية واملنظمات املانحة
والقطاع اخلاص والوكاالت األخرى.

اإلجناز الكلي للمشروع

يوفر ذلك تقديرا ً شامال ً للمشروع استنادا ً إلى
التحليل على أساس مختلف معايير التقييم
املذكورة أعاله.

أداء الشركاء
•الصندوق
•احلكومة
•املؤسسة املتعاونة
•املنظمة غير احلكومية/منظمة
اجملتمع املدني

هذا املعيار يقيِّم مساهمة الشركاء في
تصميم املشروع وتنفيذه ورصده واإلبالغ عنه
واإلشراف ودعم التنفيذ ،والتقييم .ويقيَّم
أداء كل شريك على حدة لتقدير الدور املتوقع
للشريك ومسؤوليته أثناء دورة حياة املشروع.

أ أُخذت هذه التعاريف من معجم املصطلحات األساسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ،ومن اإلطار املنهجي لتقييم املشاريع بصيغته املتفق عليها مع جلنة التقييم في
سبتمبر/أيلول .2003
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بعد ذلك جلمع البيانات األساسية ،وبخاصة
في احلاالت التي تؤدي فيها قلة بيانات الرصد
والتقييم إلى إعاقة جهود التوصل إلى تقدير
متعمق ألثر املشروعات.
ِّ
ومن خالل مشاركته النشطة املتواصلة في
فريق التعاون في مجال التقييم ،وشبكة
الشبكات املعنية بتقييم التنمية ،وفريق األمم
املتحدة املعني بالتقييم ،واملنتديات األخرى
لتقييم التنمية ،فإن مكتب التقييم سيواصل
دوره في النقاش الدولي واملبادرات البحثية
املرتبطة بتقييم األثر .وسينفتح مكتب التقييم
على األساليب والنُهج اجلديدة وسيستوعبها
بعد وضعها والتحقق منها الستخدامها في
سياق الصندوق.
فهل ثمة حاجة إلى تقييم معيار الفعالية
مبعزل عن األثر على الفقر الريفي؟ من ناحية ،ال
أدى
ميكن منطقيا النظر إلى املشروع باعتباره قد ّ
دوره إذا لم يكن قد حقق أثرا ً مفيدا ً على الفقر
الريفي .ومن ناحية أخرى فإن معيار الفعالية
محددة ويركِّ ز في املقام
يستند إلى أهداف
َّ
األول على اآلثار املرجوة ،أي ما إذا كان التدخل
قد حقق (أو من املتوقع أن يحقق) أهدافه .وفي
املقابل فإن معايير األثر على الفقر الريفي
تشمل جميع اآلثار سواء أكانت مقصودة أم غير
مقصودة ،ومباشرة أم غير املباشرة ،وإيجابية أم
سلبية ،وهكذا فإنها تتطلب بحثا ً دقيقا ً إذا أردنا
استخدامها لتسليط الضوء على دور الصندوق
في تبني التغيير الريفي.
وعلى الرغم من اختالف هاتني اجملموعتني من
املعايير فإن ثمة اتصاال ً وثيقا ً بينهما .ومما يقلل
من مخاطر االزدواجية تركيز معيار الفعالية على
حتقيق األهداف الفورية للمشروع واآلثار األوَّلية
التي ينطوي عليها ،بينما تشمل معايير األثر
جميع اآلثار اجلانبية واآلثار األطول أجالً .وهكذا
فإن استخدام هذه املعايير يفضي إلى فهم
أعمق للصالت األمامية واخللفية للعمليات
املموَّلة من الصندوق .ونتيجة ذلك فإنها تساعد
على توجيه جهود توسيع تلك العمليات وتوجيه
تصميم مشروعات الصندوق في املستقبل.
وعالوة على ذلك فإن أهداف املشروعات املموَّلة
من الصندوق باتت بشكل متزايد أكثر تركيزا ً
وواقعية عما كانت عليه من قبل وتوضع في

مستوى ”الغرض“ في سلسلة نتائج مصفوفة
اإلطار املنطقي للمشروع .ولذلك ينبغي ،عند

تقييم الفعالية ،أن ترصد التقييمات مدى

حتقيق أو توقع حتقيق املشروع ألهدافه ،وأما

تقييم األثر فينبغي أن يتناول إجنازات املشروع
على مستوى ”الغايات“ في سلسلة النتائج.

وهناك سبب آخر إلدراج معايير األثر على الفقر

الريفي إلى جانب معايير األداء ،وهو أن ذلك ميثِّل
ضرورة استراتيجية حتمية .فاجملاالت اخلمسة
اخملتارة متكِّ ن مكتب التقييم من الربط صراحة

بني األثر على الفقر الريفي في كل مشروع

يتم تقيميه وبني األوليات املواضيعية اجلامعة

للصندوق وأجهزته الرئاسية.

وعالوة على ذلك فإن إدخال تلك اجملاالت اخلمسة

ضمن معايير األثر على الفقر الريفي يرمي إلى

تيسير جتميع التصنيفات ومواضيع التعلُّم عند
إعداد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات

الصندوق ،ومن ثم السماح بتحديد القضايا

املنهجية والدروس املستفادة واملساعدة على

حتسني الفعالية اإلمنائية للصندوق بأسره بدال ً
من كل مشروع على حدة.

جيم  -نظام التصنيف

أدخل مكتب التقييم في عام  2002نظاما ً
للتصنيف من أربع نقاط في معايير التقييم

بغرض قياس األحكام النوعية للمقيِّمني،
وحتديد ممارسات التمويل اإلمنائي السليمة

والضعيفة ،وتيسير التجميع داخل املشروعات

وفيما بينها .واعتبارا ً من عام  ،2005ومتاشيا ً
مع املمارسات املعمول بها في املؤسسات
املالية الدولية األخرى ،حتوَّل مكتب التقييم
نحو نظام للتصنيف من ست نقاط

18

يتيح

تقييما ً أدق لنتائج املشروعات .وقد يساعد هذا

النظام بشكل خاص على التغلُّب على رفض

املقيمني إسناد أفضل درجة ( )4أو أسوأ درجة ()1
ِّ

للتدخالت مما يسفر عن مجموعة من الدرجات
املتوسطة ( 2و.)3

وإضافة إلى اإلبالغ عن األداء على أساس جدول

التصنيف املؤلف من ست نقاط فقد قام مكتب

التقييم في عام  2007بإدخال فئات واسعة

..18حيث  6مت ِّثل أفضل درجة و1
مت ِّثل أسوأ درجة.

”مرضية“ و”غير ُمرضية“ لإلبالغ عن
تتراوح بني ُ
13

األداء باستخدام مختلف معايير التقييم
(انظر اجلدول  .)2وينطوي هذا النهج على
جتميع النسبة املئوية لتصنيفات املشروعات
التي تقع ضمن التصنيفات الثالثة األعلى (4 -

 )6حتت الفئة «املُرضية» والتصنيفات الثالثة
األقل (  )1- 3حتت الفئة «غير املُرضية» .ويتيح
إدخال هاتني الفئتني الواسعتني  19حتسني تتبُّع
اجتاهات األداء.

اجلدول  :2نظام التصنيف
الدرجة

التقدير

6
5

ُمر ٍ
ض إلى حد بعيد
ُمر ٍ
ض

4

ُمر ٍ
ض إلى حد ما

3
2

غير ُمر ٍ
ض إلى حد ما
غير ُمر ٍ
ض

1

غير ُمر ٍ
ض إلى حد بعيد

دال  -التجميع

يتعينَّ في بعض احلاالت جتميع تصنيفات
مختلف املعايير لتوليد تصنيفات عامة .وفي
تقييمات املشروعات ،ينطبق ذلك عند حساب
أداء املشروع واألثر على الفقر الريفي وعند
حتديد اإلجناز الكلي للمشروع .ويُحسب أداء
املشروع كمتوسط حسابي لتصنيفات املالءمة
والفعالية والكفاءة ،ولذلك فإن التصنيف
النهائي قد يشمل نقطة مئوية .ويستند
تصنيف األثر على الفقر الريفي إلى احلكم
الواعي واملوضوعي من املقيِّمني الذين يأخذون
بعني االعتبار فرادى التصنيفات املسندة خملتلف
اجملاالت في معايير األثر على الفقر الريفي.
ويُحسب اإلجناز الكلي للمشروع بطريقة مماثلة
باستخدام تصنيف املالءمة والفعالية والكفاءة
واألثر على الفقر الريفي واالستدامة واالبتكار.
وبالنسبة لألثر على الفقر الريفي واإلجناز الكلي
للمشروع فإن
املقيمني يحددون رقما ً صحيحا ً
ِّ
للتصنيف بدون أي عالمات عشرية.

..19االستعراض السنوي
للفعالية اإلمنائية الصادر عن
مجموعة التقييم املستقلة في
البنك الدولي يستخدم نظاما ً
مماثالً للتصنيف.

..20ال تستخدم مجموعة
التقييم املستقلة أوزانا ً
ترجيحية في منهجية التقييم.

كما يلزم جتميع التصنيفات في تقييمات
البرامج القطرية عند حتديد أداء حافظة
اجملمع لألنشطة
املشروعات العامة ،والتصنيف
َّ
غير اإلقراضية ،وأداء برامج الفرص االستراتيجية
القطرية من حيث املالءمة والفعالية ،وأخيراً،
عند حتديد التصنيف العام لإلجناز في مجال
14

الفئة
ُمر ٍ
ض

غير ُمر ٍ
ض

الشراكة بني الصندوق واحلكومات .ويتضمن
الفصل رابعا توجيهات بشأن جتميع التصنيفات
في إطار تقييمات البرامج القطرية.
يحسن
ومن شأن إدخال األوزان الترجيحية أن
ِّ
تعقد منهجية التقييم .وتستخدم األوزان
من
ُّ
الترجيحية في املصارف املتعددة األطراف األخرى
ملراعاة حجم القروض واالئتمانات .على أنه في
حالة الصندوق وبالنظر إلى التركيز على االبتكار
فإن اخملصصات املالية ال تنطوي إال ّ على أهمية
20
محدودة.

هاء  -مسألة «األسباب»

باإلضافة إلى احلرص على أن تكون التقييمات

املستقلة وسائل لتعزيز املساءلة ،ينبغي بذل

جهود متضافرة لفهم األسباب املباشرة وراء
األداء السليم أو لتحديد مجاالت عمليات

الصندوق التي في حاجة إلى مزيد من التحسني

واالهتمام .ومن هنا فإن تقارير التقييم ينبغي
أن توفر ما يكفي من التغطية واالهتمام

مبسألة «األسباب» وكفالة اتساق التصنيف

العددي املسند لكل حتليل من حتليالت معايير
التقييم مع أدلة التقييم .وإضافة إلى

اإلبالغ عن «ماهية» األداء ،ينبغي أن تساعد

التقييمات على تعميق فهم «األسباب»وراء

املستوى الذي وصل إليه األداء .وييسر ذلك

حاء  -اإلسناد واالفتراضات

بدوره حتديد وتوحيد الدروس التي ينبغي أخذها
بعني االعتبار عند صياغة االستراتيجيات
القطرية ،وكذلك عند تصميم املشروعات
وتنفيذها.

تشمل األنشطة املدعومة من الصندوق

املقيمني
واو  -الفروق بني
ِّ

عرضة لعوامل خارجية تؤثر على النتائج.

يشير مصطلح «الفروق بني املقيِّمني» إلى
الفروق في التقييمات واألحكام املرتبطة باألداء،
وهي فروق تنبُّع أساسا ً من اختالف موظفي
مكتب التقييم وخبرائه االستشاريني في فهم
وتطبيق منهجية التقييم .ويعتبر ذلك سببا ً
مشروعا ً يدعو إلى القلق ،ليس فقط في تقييم
معينَّ  ،بل وكذلك في جميع التقييمات ،حيث
إن الفروق بني املقيِّمني حتد من درجة املوثوقية
املتحققة عند جتميع النتائج وكذلك عند
مقارنة نتائج مختلف التقييمات.
وباإلضافة إلى جهود مكتب التقييم في توفير
توجيهات بشأن استخدام التصنيفات العددية
فإنه يعمل أيضا على تضييق تلك الفروق قدر
املستطاع .وتشمل تلك اجلهود عقد دورة إحاطة
إلزامية جلميع قيادات فريق اخلبراء االستشاريني
وأعضاء مختارين من الفريق حول منهجية
التقييم وعمليته؛ وإجراء استعراضات منتظمة
من النظراء الداخليني في مكتب التقييم
للمنجزات الرئيسية 21التي يتم إعدادها أثناء
التقييمات ،ومطالبة كل عضو من أعضاء فريق
التقييم بالتعليق على التصنيفات ومسوَّدة
تقرير التقييم النهائي؛ وإجراء حلقات عمل دورية
في مكتب التقييم لتوجيه املوظفني وخبراء
التقييم بشأن املنهجيات التي ينبغي اتباعها
وطريقة استخدامها.

زاي  -اقتفاء األدلة

تستند مصداقية وجودة كل تقييم إلى دقة
التحليل؛ ويتمثَّل أحد االعتبارات في هذا الصدد
في أهمية كفالة اقتفاء أدلة واضحة .ومثال
ذلك أن االستنتاجات والنتائج التي يخلص إليها
تقييم معينَّ ينبغي أن ترتبط ارتباطا ً متسقا ً
بالتحليل وأن توثَّق في تقارير التقييم .وينبغي أن
تستند كل توصية إلى االستنتاجات الواردة في
التقييم .وعالوة على ذلك فإن تقارير التقييم،
لكي توضح األدلة ،ينبغي أن تتضمن إحاالت
مرجعية إلى األقسام والفقرات ذات الصلة في
الوثيقة ملساعدة القرَّاء على الوقوف بسهولة
على االستنتاجات وراء توصية معيَّنة والتحليل
الذي أفضى إلى استنتاج معينَّ .

تتطلب مسألة إسناد األثر بحثا ً دقيقاً .أوالً،
الكثير من الشركاء .وثانياً ،فإن هذه األنشطة

وبشكل خاص فإن سياسات البلدان املانحة،

والسياسات احمللية للبلدان املستفيدة،
والبرامج اإلمنائية األخرى ،والتقلُّبات

االجتماعية االقتصادية ،والتغييرات الهيكلية

والظواهر املناخية ،ميكن أن تؤثر على النتائج.

ولذلك فإن إسناد النتائج املتحققة على أرض

الواقع ملشروع أو برنامج معينَّ  ،ناهيك عن أداء
الصندوق ،ينطوي على حتديات .على أنه من
املهم مواجهة هذه التحديات لكفالة صحة

استنتاجات التقييم.

وميكن استخدام تقنية التقدير «السابق

والالحق» إلسناد اآلثار إلى تدخل معينَّ  .وهذا
النوع من التحليل يعوقه في كثير من األحيان
عدم توفر البيانات األساسية وعدم مالءمة

احملددة
نُظم الرصد والتقييم .على أن التقنيات
َّ
(مثل استدعاء الذاكرة ،وتصنيف الثروة ،ورسم

اخلرائط اجملتمعية) ميكن أن تلقي بالضوء على

احلالة قبل اعتماد املشروع/البرنامج/السياسة،
ومن ثم تيسير التقدير «السابق والالحق».

وتتطلب املعاجلة األشمل ملسألة إسناد األثر

حتديد افتراضات مقبولة متثِّل احلالة أو التصور

الذي من املفترض أن يسود في حالة عدم وجود

أي تدخل إمنائي .واستخدام االفتراضات املقبولة

مطلوب لتأكيد املساهمة اإلمنائية للتدخل (أي
مدى إسناد النتائج اإلمنائية امللحوظة لعملية

محددة) .ومن هنا فإن مكتب التقييم ،بعد مراعاة
َّ
مخصصات امليزانية الشاملة واألُطر الزمنية

للتقييم ،يسعى إلى دراسة نتائج تدخالته

املرتبطة بتلك اجملموعات الضابطة ذات الصلة.
وهذا النهج معروف أيضا باسم النهج «مع

أو بدون» حتليل .وميكن استخدامه للمساعدة
على بلورة فهم ألثر العمليات املدعومة من

..21تتم َّثل أساسا ً في وثيقة
ومسودة التقرير
نهج التقييم
َّ
النهائي.

سبل العيش (وذلك مثال ً من
الصندوق على ُ
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حيث الدخل والوضع التغذوي وإمكانية الوصول
إلى املوارد ،إلخ) عن طريق تقييم نتائج التدخالت
على اجملموعات املستهدفة ومن خالل مقارنتها
مع حالة السكان خارج اجملموعة املستهدفة
في األقاليم التي تكون في وضع مماثل .وينبغي
اختيار اجملموعات الضابطة ومعاجلتها في
بداية التقييم .وبُغية كفالة موثوقية التحليل،
ينبغي أن تكون اجملموعة الضابطة متماثلة
قدر اإلمكان مع اجملموعة التي يغطيها
املشروع اجلاري تقييمه ،وينبغي اختيارها من
املناطق املتماثلة من حيث ظروفها الزراعية
اإليكولوجية ،واخلدمات االجتماعية ،وترتيبات
وسبل الوصول إلى األسواق،
البنية األساسيةُ ،
وما إلى ذلك.

طاء  -التقييم وفهم طبيعة
األحداث بعد وقوعها

هناك ثالث إشكاليات أخرى يتعينَّ على املقيِّمني
معاجلتها:
•كيفية تقييم أداء استراتيجية أو عملية إذا
كان السياق قد تغيَّر وذلك مثال ً من حيث
إطار السياسات أو الترتيبات املؤسسية في
البلد املعني.
•كيفية تقييم األداء إذا كانت مفاهيم
التنمية قد تغيَّرت منذ بداية االستراتيجية
أو العملية.
•كيفية تقييم األداء إذا كانت سياسات
الصندوق أو عملياته أو سمات منوذجه
التشغيلي قد تغيَّرت أثناء التنفيذ.

قد يوحي املنطق السليم ،فيما يبدو ،بأن تقييم
األداء السابق ينبغي قياسه مبقاييس األمس
وجتاهل فهم طبيعة األشياء بعد وقوعها .على
أنه من املنطقي كذلك احلكم على النتائج
استنادا ً إلى آخر املعلومات املتعلقة باملنجزات
الفعلية ومعايير السياسات .وال ميكن تصنيف
األداء إذا كان تصميم املشروع أو البرنامج ال
ميكن املساس به وإذا كان مبنأى عن التعديل
أثناء التنفيذ .وبالنظر إلى أبعاد التعلُّم في
عمليات الصندوق فإن إمكانية تعديل وسائله
وممارساته ينبغي أن تشكِّ ل جانبا ً مهما ً في
تقييماته لألداء .وفي الوقت ذاته ،فإن تعديل
تصاميم املشروعات والبرامج ليس باجملان،
ويتطلب موافقة من الشركاء ،وبخاصة اجلهات
املقترضة .ولذلك ينبغي على املقيِّمني إجراء
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تقدير سليم جلدوى التعديل لكفالة اإلنصاف
في تقديرات األداء.

وبعبارة أخرى فإن التعلُّم ينبغي متييزه عن

املساءلة .فالتعلُّم يصل إلى أقصى حدوده عندما
يقيَّم على أساس معايير اليوم .ولكن مساءلة

املدراء بشدة عن عدم الوفاء مبعايير اليوم قبل
ٍ
منصف .ومثال ذلك أن
علمهم بها قد يكون غير
احلكم على مالءمة وجودة تصاميم املشروعات

بدون اإلشارة إلى حدود املعرفة املتاحة آنذاك
ٍ
منصف .وباملثل فإننا ال نتوقع
سيكون غير

من مشروع للتمويل الريفي من املقرر إقفاله
في نهاية عام  2008أن يفي بأحكام سياسة

التمويل الريفي اجلديدة التي أدخلها الصندوق
في عام  .2007وفي احلاالت التي تتغيَّر فيها

املعايير أو السياسات في مرحلة متأخرة من عمر
املشروع ،أي بعد فوات أوان الوفاء بتلك املعايير أو

السياسات ،يجب عدم تقييم األداء اإلداري في

سياق أحداث اليوم.

كما يجب مراعاة تكاليف التطوير التي قد

يتطلبها ذلك التعديل ،وذلك مثال ً في حالة

املشروعات أو املكوِّنات التي ال يتيسر تغييرها

بدون تكاليف باهظة (مثل نُظم الري أو الطرق

الريفية) .ومن ناحية أخرى ،في احلاالت التي كان

من املمكن فيها تعديل تصاميم املشروعات

والبرامج بتكلفة اقتصادية وفي الوقت املناسب
حتى تظل مالئمة مبرور الوقت وتغيُّر الظروف،

فإن تقييم األداء من خالل فهم األشياء بعد

وقوعها يعتبر مشروعا ً ومنصفا ً على السواء.

واخلالصة أن االستخدام الرشيد ملنظار التقييم
يتيح تقييم أداء وأثر املشروعات استنادا ً إلى

املعايير الراهنة.

وتكشف التجربة عن أن السياق اإلمنائي الشامل
(السياسي والزراعي اإليكولوجي ،والسياساتي،

واملؤسسي ،وغير ذلك من العوامل) في بلد معينَّ
وفي منطقة مشروع معينَّ ينطوي على أثر

كبير على النتائج .ويعني ذلك أن فرق تصميم
املشروعات ينبغي أن تراعي مسائل السياق

مسبَّقا ً وينبغي تعديل استراتيجية املشروع

حسب االقتضاء أثناء التنفيذ ملراعاة التغييرات

التي تطرأ على بيئة التنفيذ .ولذلك ينبغي على

فرق التقييم التأكد من طبيعة السياق اإلمنائي

في مرحلة التصميم وكذلك تتبُّع تطوره
وحتديد مدى كفاية وجدوى التعديالت أثناء
سير التنفيذ.

ياء  -املساءلة عن التع ُّلم

على ضوء مهمة الصندوق إزاء التعلم فإن

تقدير أداء مكتب التقييم ينبغي أن يشمل

تقييما ً آلليات ضمان اجلودة ونُظم إدارة اخملاطر
في الصندوق ،فضال ً عن إمكانية تكييف

وسائله وممارساته .وينبغي بشكل خاص أن حتلل
تقييمات مكتب التقييم مدى مراعاة توصيات
التقييمات السابقة وتقارير إجناز املشروعات

واستعراضات منتصف املدة وبعثات اإلشراف

ودعم التنفيذ في املشروع/البرنامج/السياسة
قيد النظر .وينبغي أن تستعرض التقييمات
مدى استيعاب دائرة إدارة البرامج للمشورة

التي تسفر عنها عمليات تعزيز اجلودة 22وضمان

اجلودة خالل املراحل الالحقة من جتهيز املشروع/

البرنامج/االستراتيجية/السياسة.

كاف  -التقنيات والوسائل

محددة
يجب أن يختار املقيِّمون تقنيات ووسائل
َّ
جلمع البيانات التي ستمكِّ نهم من اإلجابة عن
التساؤالت الواردة في إطار التقييم .وتتفاوت
هذه األدوات تبعا ً لنوع التقييم ،ومدى توافر
البيانات ،والسياق احمللي ،واملوارد والوقت املتاح،
واملتغيرات األخرى ،ويتضمن اجلدول  3وصفا ً
موجزا ً خملتلف األساليب املستخدمة في جمع
البيانات 23.وتشمل الوسائل التي يستخدمها
مكتب التقييم جلمع وحتليل البيانات :دراسات
احلالة (مثلما في التقييم املواضيعي الذي
يغطي بلدان مختلفة في إقليم جغرافي
معينَّ ) ،واملسوح اإلحصائية لتقديرات األداء
واألثر ،واالستبيانات شبه املنظَّمة الستقاء
ردود األفعال ،واملالحظات املباشرة ألنشطة
املشروعات (وذلك مثال ً لتقييم جودة البنية
األساسية التي يتم تطويرها) ،ومناقشات
الفرق املتخصصة مع املنظمات اجملتمعية،
واملناقشات غير الرسمية مع مصادر املعلومات
الرئيسية ،وتصنيف الثروة (لتحديد الدخل
والوضع األُسري) ،والتقديرات الريفية السريعة،
وما إلى ذلك.

اجلدول  :3أمثلة ألساليب جمع البيانات
األساليب النمطية
املراقبة املباشرة

النوعية شبه املنظَّ مة

تصنيفات املراقبني
املدرَّبني

املقابالت الفردية
مع مصادر
املعلومات
الرئيسية إلى
جانب االستبيانات
أو القوائم املرجعية
شبه املفتوحة
الصور/الرسوم

وصف موجز

مالحظات

مراقبة املواقع واملمارسات وظروف
املعيشة واملنشآت املادية (مثل
مستودعات احلبوب) وفقا ً لقائمة
مرجعية متفق عليها مسبَّقا ً (ميكن
اجلمع بينها وبني التصنيف).

ضرورية في معظم التقييمات؛
وميكن أن تشكِّ ل مصدرا ً
الستنتاجات غير متوقعة.
تعميم االستنتاجات ميكن أن
ميثِّل مشكلة.

مقابالت فردية حول عدد من
املواضيع اخملتارة وفقا ً لقائمة
مرجعية متفق عليها مسبَّقا ً.
وأغلبية األسئلة تكون مفتوحة
والغرض منها هو حفز النقاش أكثر
منها استخالص إجابات من كلمة
واحدة أو جملة واحدة.

مفيدة في جملة أمور ،منها
مناقشة القضايا احلساسة
التي ال تناقش في العادة علنا ً.
وميكن لتعميم االستنتاجات
أن ميثل مشكلة .ويتطلب ذلك
إعدادا ً دقيقا ً للوسائل.

الترتيب املنهجي للنواجت الفعلية
(مثل جودة نقاط املياه أو املراكز
الصحية) أو السمات التنظيمية
(مثل دورات اإلرشاد ،ومؤسسات
التمويل الصغري) استنادا ً إلى
محددة سلفا ً وجداول
معايير
َّ
لتحديد الدرجات.

الصور األرضية أو اجلوية أو الساتيلية
التي تبني وقوع حدث ما (مثل
احلرائق) أو عملية ما (مثل انخفاض
مستوى املياه في إحدى البحيرات أو
إزالة األحراج).

املوحدة (مثل
عملية للتدخالت
َّ
الشرب ،ونُظم الري ،ومراكز
مياه ُ
التدريب) .وتتطلب دقة في
إعداد خطوط توجيهية لتحديد
الدرجات.

 ..22هي عمليات جديدة أدخلها
الصندوق في إطار خطة عمله
للنهوض باجلودة عند اإلدراج.
وتقع املسؤولية عن عملية تعزيز
اجلودة على دائرة إدارة البرامج،
بينما يتولى مكتب نائب رئيس
الصندوق املسؤولية عن عملية
ضمان اجلودة حتت إشراف مباشر
من دائرة إدارة البرامج.

مفيدة بشكل خاص في
الظواهر التي تؤثر بشدة على
أراضي اإلقليم (التوطني الواسع
النطاق ،وإزالة األحراج ،ونفاد
املياه السطحية).

..23انظر امللحق دال في الدليل
العملي للمراقبة والتقييم على
مستوى املشروعات الصادر عن
الصندوق ).(2002
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اجلدول ( 3تابع) :أمثلة ألساليب جمع البيانات
وصف موجز

مالحظات

األساليب النمطية
الفرق املتخصصة

تفاعل مجموعة صغيرة نسبيا ً من
األفراد (في العادة تتراوح بني  6أفراد
و 12فردا ً) حول مجموعة محدودة من
املواضيع ويتم تيسير التفاعل من
خالل منسق .ويتفق املستفيدون على
عدد من األفضليات واالستنتاجات
واملعتقدات واملواقف ،إلخ.

مهمة لفهم التفاعالت
ومجاالت االتفاق/االختالف.
وميكن لتعميم االستنتاجات أن
ميثِّل مشكلة.

التقنيات
التشاركية:
تصنيف الثروة،
وتصنيف
املشكالت ،ورسم
اخلرائط اجملتمعية،
واملقاطع التاريخية

يُطلب من املشاركني طرح معاييرهم
ومؤشراتهم اخلاصة لتقييم حالة
أو عملية أو توزيع للموارد وكيفية
تغيرها على مر الزمن.

تستخلص املؤشرات واملعايير
من األشخاص بدال ً من اختيارها
مسبَّقا ً من جانب الباحثني.
وميكن لتعميم االستنتاجات أن
ميثِّل مشكلة.

دراسات احلالة

جمع قصص التغييرات املهمة من
امليدان واختيار أهم تلك القصص
عن طريق فرق من أصحاب املصلحة
أو املوظفني املعيَّنني .وحاملا يتم جمع
التغييرات ،يقوم أشخاص مختارون
بقراءة القصص بصوت مسموع
وتُعقد مناقشات متعمقة منتظمة
حول قيمة التغييرات التي ترويها
تلك القصص.
التقييم
املتعمق لعدد محدود جدا ً
ِّ
من املالحظات (مثل بعض منظمات
التمويل الصغري ،ومشروعات
التنمية اجملتمعية أو املزارع) .وقد
تتداخل التقنيات املستخدمة مع
التقنيات املذكورة أعاله.

من املرجح أن يحفل احملتوى
بأفكار قيِّمة ولكنها قد تكون
أفكارا ً ذاتية ،وبخاصة إذا تولت
عناصر خارجية اختيار التغييرات
املهمة .ويوصى بالتحقق من
النتائج من خالل مقارنتها
باستخدام تقنيات أخرى .وميكن
لتعميم االستنتاجات أن ميثِّل
مشكلة.

غرة
املسوح املص َّ
(تشمل في العادة
عينات تتراوح
بني  100و200
مستجيب ،مبا في
ذلك املالحظات
على املشروع
واملراقبة)

تستخلص عينة من مجموعة
البرنامج (ورمبا مجموعة ضابطة)
ويجري العدادون مقابالت باستخدام
استبيانات مكتوبة ومر َّقمة مسبَّقا ً.
وتسجل البنود على وسائط دعم
َّ
إلكترونية وحتلل باستخدام برنامج
حاسوبي استنادا ً إلى تقنيات
وصفية واستنباطية واقتصادية
قياسية معيارية.

إجراءات جميع العينات
ينبغي أن حتاول احلصول على
«املتوسطات احلقيقية» في
اجملموعة .وميكن استخدام
هذه التقنية في سياق تقييم
املشروعات أو البرامج القطرية.
ويلزم استخدام أخصائيني
مدرَّبني لتخطيط تصميم
املسوح وحتليل البيانات.

الكمية  -املنظَّ مة

النوعية شبه املنظَّ مة

استدعاء الذاكرة

السرد التاريخي/
تقنية التغييرات
األهم

املسوح الكبرى
(أكثر من 400
أسرة)

يتطلب هذا األسلوب إجراء مقابالت
مع املستفيدين وأصحاب املصلحة
اآلخرين فرادى أو جماعات ،إلعادة بناء
احلالة التي كانت سائدة قبل املشروع.

ضروري بشكل عام في جميع
التقييمات ،وبخاصة في احلاالت
التي ال تتوفر فيها املسوح
األساسية.

معايير اختيار احلاالت تُعتبر
مهمة .وتشمل اخليارات اختيار
أفضل احلاالت ،أو أسوأ احلاالت ،أو
مزيج من احلاالت التي تكشف
عن أداء سليم ومتوسط
ومنخفض.

تتيح العينات الكبيرة إجراء حتليل
أدق ومتثِّل عددا ً أكبر من الفئات
الفرعية للمجموعة اإلحصائية
(األقاليم الفرعية ،واملقاطعات،
إلخ) ولكن تنفيذها ميكن أن
يتطلب تكلفة كبيرة ويستغرق
الكثير من الوقت.

ملحوظة :ال يتضمن هذا اجلدول قائمة حصرية باألساليب املتاحة .ويرجى من فرق التقييم دراسة الكتابات املتخصصة.
ويتضمن احمللق  2قائمة باملراجع التي ميكن الرجوع إليها ملزيد من املعلومات عن التقنيات البديلة جلمع البيانات.
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وميكن استقاء البيانات ذات الصلة بالتقييم من
التقارير القائمة التي تقوم بتجميعها سلطات
املشروع أو التي يجمعها موظفو عمليات
الصندوق .وميكن الرجوع كذلك إلى مجموعة من
املصادر األخرى ،مبا في ذلك املكاتب اإلحصائية أو
اإلدارية احلكومية ،والتعدادات الوطنية ،ومؤشرات
التنمية العاملية من البنك الدولي وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،وغيرها .ولذلك من املهم أثناء
البعثة التحضيرية تقييم مدى توافر وجودة
البيانات السنوية .وميكِّ ن ذلك مكتب التقييم من
توجيه اجلهود نحو جمع بيانات إضافية .ومن املهم
بشكل خاص التأكد من إجراء مسح أساسي،
وإذا كان األمر كذلك فإن من املهم حتديد جودته.
وفي حالة عدم إجراء مسوح أساسية أو إذا لم
حتدد وثيقة النهج
تكن باجلودة املطلوبة ،ينبغي أن َّ
الطريقة التي ينبغي بها جمع البيانات من أجل
ضمان مؤشرات غير مباشرة مقبولة لتقييم
الظروف األوَّلية.
مثال ذلك أن املقيِّمني قد يقومون بإجراء مقابالت
متعمقة مع املستفيدين من املشروع ويطلبون
ِّ
منهم إعادة بناء السلسلة املنطقية للتغييرات
السلوكية أو اإلنتاجية أو التنظيمية التي حققها
أو ساندها املشروع وذلك باستخدام تقنية
استدعاء الذاكرة أو عن طريق املقابالت املنظَّمة
و/أو مناقشات الفرق املتخصصة .وينبغي على
املقيِّمني توخي احليطة وحتليل املعلومات التي
يحصلون عليها من مصادر متنوعة (انظر أدناه).
ويتم القيام بذلك قبل حتديد مجموعة من
املتغيرات التي يُعتقد أنها متثِّل الظروف األوَّلية
والظروف الناجمة عن تدخالت املشروع؛ ويكتسي
ذلك أهمية خاصة في حالة مؤشرات الدخل
والتكلفة ،وهي مؤشرات قد تكون ُعرضة ألخطاء
24
القياس في أساليب استدعاء الذاكرة.
وعندما يلزم جمع بيانات أساسية ،ينبغي
في العادة استخدام مجموعة من األساليب
(املتباينة) لكفالة دقة البيانات ولتيسير
تفسيرها .وهكذا فإن البيانات الكمية املتعلقة
بنمط اإلنتاج الزراعي والدخل ومورد الرزق ميكن
توفيرها من خالل املسوح ،بينما ميكن التعامل
مع األفكار املتعلقة بأداء الشركاء اإلمنائيني (مثل
استجابة احلكومة الحتياجات اجملتمع احمللي ،وتوافر
املدخالت التي يورِّدها القطاع اخلاص ،أو الفوائد
املتحققة من مشاركة الصندوق) من خالل
مناقشات الفرق املتخصصة .وينبغي اتباع نهج

متحوِّط في حتديد مراحل تسلسل جمع البيانات.
ومثال ذلك أن تفسير نتائج املسوح الكمية
التي يتم احلصول عليها قبل إجراء البعثة
الرئيسية ميكن التحقق منها أو فحصها
بشكل مفيد من خالل املقابالت مع املشاركني
أثناء البعثة الرئيسية.
وعند اختيار املستفيدين واجملموعة الضابطة
لتمثيل اجملموعة املستفيدة من املشروع وتأكيد
آثاره ،ينبغي توخي الدقة لتالفي التحيُّزات
املنتظمة .ومثال ذلك أن التحيُّزات قد تنشأ من
جمع معظم البيانات من املستفيدين ميسوري
احلال أو الفقراء .وللحصول على عينة متثِّل
اجملموعة اإلحصائية ،ينبغي استخدام املعاينة
العشوائية الختيار مواقع املشروع واألُسر .وهناك
ثالثة خيارات رئيسية متاحة للمعاينة:
( )1املعاينة العشوائية البسيطة .تستخلص
العينة من سائر اجملموعة اإلحصائية
باستخدام أعداد عشوائية أو ما يقابلها
من إجراءات.
تقسم
( )2املعاينة العشوائية الطبقية.
َّ
اجملموعة في البداية إلى طبقات
متجانسة داخليا ً (مثل أصحاب احليازات
الكبيرة/املتوسطة/الصغيرة واملعدمني)
وتختار املالحظات من خالل املعاينة
العشوائية البسيطة في كل طبقة.
تقسم اجملموعة
( )3املعاينة العنقودية.
َّ
اإلحصائية إلى فئات غير متجانسة داخليا ً
(تبعا ً لنوع اجلنس ،وحالة الدخل ،والنشاط
االقتصادي) وتستخلص املالحظات من
خالل املعاينة العشوائية البسيطة في
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كل فئة.
وقد تؤدي القيود األمنية املفروضة على التنقل،
أو االعتبارات األخالقية ،أو شواغل الكفاءة ،إلى
عرقلة التطبيق املنتظم للتقنيات العشوائية.
على أن هناك طرقا ً عملية للتقليل قدر
املستطاع من التحيُّزات احملتملة ،مثل:
( )1اختيار مواقع املشروعات بحيث تغطي
مختلف املناطق الزراعية اإليكولوجية؛ ( )2إجراء
مسوح للمستفيدين على مسافات مختلفة من
الطريق الرئيسي لكفالة الرصد الدقيق لآلثار
املباشرة وغير املباشرة على اجملتمعات احمللية؛ ()3
فحص النتائج في املواقع التي تتباين فيها مراحل
نضوج أنشطة املشروع؛ ( )4استهداف اجملتمعات
احمللية واملنظمات التي تتمتع بقدرات متنوعة
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..24تشمل املشاكل النمطية
في أساليب االستدعاء:
( )1التذكُّ ر غير الصحيح؛
( )2التقريب ،أي توقع حدث بأثر
رجعي أو بعدي .مثال ذلك أن
معمرة قبل عدة
شراء سلعة
ِّ
سنوات (قبل بداية املشروع)
قد يتم توقعه عند نقطة
زمنية قبل أربع سنوات أثناء
تنفيذ املشروع.

..25انظر G. T. Henry (1990),
Practical Sampling.

(مثل وجود مجموعة من تعاونيات االئتمان
الريفي التي جتمع بني معدالت السداد املرتفعة
واملتوسطة واملنخفضة)؛ ( )5املقابالت مع
أصحاب احليازات الكبيرة والصغيرة ،واملؤاجرين،
والعمال املعدمني؛ ( )6املسوح التي تركِّ ز على
النساء والرجال األكبر واألصغر سناً.
ويتيح جمع البيانات وأنواع املعلومات األخرى
من مختلف املصادر وباستخدام مختلف
األساليب  26لفريق التقييم صياغة تقديرات
تستند إلى أسس سليمة فيما يتعلق باألبعاد
املهمة ألثر املشروع (مثل مدى مساهمة
تدخالت مشروع معينَّ في زيادة حتسني الوصول

إلى األسواق) .ومن التقنيات املهمة ذات الصلة
تثليث املعلومات والبيانات التي يتم جمعها.
ووفقا ً للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي فإن
التثليث يتطلب استخدام ثالث أو أكثر من
النظريات أو مصادر أو أنواع املعلومات ،أو
أنواع التحليل للتحقق من التقدير وإثبات
صحته .ويتيح ذلك للمقيِّمني التغلُّب على
التحيُّز الناشئ عن مصادر املعلومات الواحدة،
أو األساليب الواحدة ،أو املالحظات الواحدة،
ومن ثم املساعدة على كفالة دقة وموثوقية
استنتاجات التقييم.

الشكل  :1مثال للتثليث

حتليل البيانات الثانوية
الواردة في وثائق
التقييم القائمة ،مثل
استعراضات منتصف
املدة ،وتقارير بعثات
اإلشراف ،إلخ.

..26انظر A. Tashakkori and
C. Teddlie (1998), Mixed
Methodology: Combining
Qualitative and Quantitative
.Approaches

..27انظر معجم املصطلحات
األساسية في التقييم واإلدارة
القائمة على النتائج ،جلنة
املساعدة اإلمنائية التابعة
ملنظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي.

..28التقرير السنوي عن نتائج
وأثر عمليات الصندوق يصدر
مرة سنويا ً ويتضمن تقديرا ً
مجمعا ً ألداء جميع التدخالت
َّ
معينة.
املنفذة في سنة
َّ
َّ
ويغطي هذا التقرير في العادة
جميع األقاليم اجلغرافية
اخلمسة التي يغطيها
الصندوق.

تصورات
املستفيدين

التقدير النهائي من
جانب فريق التقييم
املقابالت مع مدير البرنامج القطري
و/أو املوظفني في الدوائر التنفيذية
املسؤولة عن تنفيذ املشروع

ويتطلب التثليث النظر في آراء وتصورات:
(  )1املستفيدين من املشروع (وذلك مثال ً
باستخدام مجموعة من أعمال املسوح
والتقنيات التشاركية)؛ (  )2مدير البرنامج
القطري في البلد ذي الصلة و/أو املوظفني في
الدوائر التنفيذية املسؤولة عن تنفيذ املشروع
(باستخدام استبيان شبه منظَّم)؛ (  )3املصادر
الثانوية املوثَّقة في تقارير التقييم الذاتي
املرتبطة باملشروع ،من قبيل التقارير املرحلية
الدورية ،واستعراضات منتصف املدة ،وتقارير
إجناز املشروع (انظر الشكل  1للتعرُّف على
مثال للتثليث).

الم  -القياس املعياري

يشمل القياس املعياري استخدام نقطة
مرجعية أو معيار ميكن على أساسة تقييم
األداء أو املنجزات 27.ويتم إجراء القياس املعياري
داخليا ً باالشتراك مع عمليات الصندوق وخارجيا ً
باالشتراك مع املؤسسات األخرى ذات الصلة.
ويجب بذل جهود ملقارنة املثيل مبثيله .وتقاس
نتائج تقييمات املشروعات وتقييمات البرامج
القطرية داخليا ً على أساس البيانات الواردة
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في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات
الصندوق 28وكذلك على أساس البيانات
احملدد الذي ينفذ
املتعلقة باإلقليم اجلغرافي
َّ
فيه تقييم املشروع أو تقييم البرنامج القطري.
وسوف تقيس التقييمات كذلك ،قدر املستطاع،
النتائج على أساس املؤشرات واألهداف الواردة
احملددة في اإلطار
في مصفوفة قياس النتائج
َّ
االستراتيجي للصندوق .وعلى الصعيد اخلارجي
فيما يتعلق بتقييمات البرامج القطرية ،ينبغي
بذل جهود جلمع البيانات ومقارنة أداء الصندوق
مع النتائج املتحققة في املؤسسات املالية
الدولية األخرى (وبخاصة البنك الدولي واملصارف
اإلمنائية اإلقليمية املالئمة) واملؤسسات الدولية
األخرى ،مبا في ذلك منظمات األمم املتحدة
العاملة في مجال الزراعة والتنمية الريفية،
ويفضل في نفس البلد.
َّ
وهناك العديد من النواحي التي متيز حجم
الصندوق ومهمته املتخصصة ونُهجه
التشغيلية عن الوكاالت اإلمنائية األخرى .على
أن هناك أيضا ً الكثير من أوجه التشابه بني
الصندوق واملؤسسات املالية الدولية ومنظمات

األمم املتحدة واملنظمات اإلمنائية املتعددة
األطراف األخرى ،ليس أقلها احلاجة إلى إثبات
النتائج ،وإدارة اخملاطر ،والعمل وفقا ً لألُطر
اإلمنائية القطرية .كما تستخدم املؤسسات
املالية الدولية وسائل إمنائية مماثلة (مثل
القروض ،واملِنح ،وحوار السياسات ،إلخ)
وتسعى ،شأنها شأن الصندوق ،إلى إثبات
اإلبداع واالبتكار .ومن ناحية أخرى فإن سياسات
ومنهجيات التقييم تختلف نوعا ً ما بني
املنظمات ،ولذلك يجب توخي احلذر في تفسير
نتائج القياس املعياري.

ميم  -التقييمات املشتركة

التقييمات املشتركة تقلل من هذا اخلطر
ألنها تتيح الفرصة ملواءمة نُهج التقييم
بني مختلف الوكاالت املانحة و/أو الشركاء.
وميكن للتقييمات املشتركة 29أن تساهم في
التقدم نحو تنفيذ األحكام الواردة في إعالن
ُّ
باريس الرامية إلى تعزيز فعالية املعونة ،وميكن
أن تساعد في التغلُّب على مشاكل اإلسناد
في تقييم فعالية البرامج واالستراتيجيات،
والتكامل بني مساهمات الشركاء ،وجودة
تنسيق املعونة ،وما إلى ذلك .وبطبيعة احلال فإن
ثمة درجات مختلفة ينطوي عليها «التشارك»،
تبعا ً ملدى تعاون فرادى الشركاء في عملية
التقييم ،ودمج مواردهم اخلاصة بالتقييم،
واجلمع بني تقاريرهم عن التقييم.
وتتيح التقييمات املشتركة جتميع املوارد لزيادة
فعالية األعمال املكتبية وامليدانية القطرية
توسع كثيرا ً من نطاق
التي من شبه املؤكد أنها
ِّ
تغطية التقييم وجودته ومصداقيته .كما تتيح
الكم الهائل من
تلك التقييمات فرصة لتجميع
ّ
أدلة التقييم وخبراته ومعارفه املتراكمة لدى
أكثر من منظمة .وهذه التقييمات ،إذا أُديرت
بشكل سليم ،فإنها قد تساعد أيضا ً على
تقليل تكاليف املعامالت التي يتكبدها البلد أو
البلدان التي يشملها التقييم .ومن ناحية أخرى
فإن التقييمات املشتركة تنطوي على مخاطر
أكبر من الدراسات التي جتريها جهة واحدة
بسبب اتساع نطاق االختالف حول األساليب أو
األولويات أو االستنتاجات أو إدارة املوارد ،وبسبب
احلساسيات إزاء اخملاطر التي متس سمعة
املنظمة .وباملثل فإن تنسيق األعمال املشتركة
ميكن أن ينطوي على تعقيدات ،وقد أدى في
كثير من األحيان إلى زيادة تكلفة ومدة عملية

التقييم نتيجة تكاليف التنسيق املتكبَّدة من
حيث وقت املوظفني والسفر ،والعمليات اإلدارية
30
املطوَّلة ،والتأخيرات األخرى.
تقدم فإن عدد التقييمات
وفي ضوء ما
َّ
املشتركة يرجح أن يزداد بالنظر إلى تركيز
املانحني على العمل معا ً بشكل أوثق في
مبادرات التعاون اإلمنائي (وذلك مثال ً من خالل
متويل املشروعات التي تتبع نهجا ً قطاعيا ً
شامالً ،وإعداد استراتيجيات املساعدة القطرية
املشتركة ،إلخ) .ومن هنا فإن ذلك ميثِّل مجاال ً
يجب أن يحرص فيه مكتب التقييم على كفالة
مشاركته االنتقائية في التقييمات املشتركة
التي تهم الصندوق ،ومساهماته في اجلدل
الدائر حول التقييمات املشتركة في إطار فريق
األمم املتحدة املعني بالتقييم ،وفريق التعاون في
مجال التقييم ،وشبكة تقييم التنمية التابعة
للجنة املساعدة اإلمنائية.

نون  -الشفافية

يتطلب إثبات الشفافية مناقشة عمليات
ومنهجية التقييم مع الشركاء الرئيسيني
املعنيني بالتقييم 31،بينما ينبغي أن تشمل
تقارير التقييم بيانات ومعلومات كافية لتأييد
االستنتاجات ،فضال ً عن التوصيفات ذات
الصلة بعمليات التقييم ،وما يتم الرجوع إليه
من كتابات ،وما يعد من وثائق العمل لدعم
استنتاجات وتوصيات التقرير .ويُنشر تقرير
التقييم بكامله ،وكذلك وثائق العمل املساندة.

..29اشترك مكتب التقييم مع
مصرف التنمية األفريقي في
إجراء تقييم مشترك رئيسي
للزراعة والتنمية الريفية في
أفريقيا في الفترة.2008-2007
ويوجد قسم خاص يتعلَّق
بالتقييم املشترك في صفحة
مكتب التقييم على املوقع
الشبكي للصندوق (www.
ifad.org).
 ..30لالطالع على مناقشة
أشمل لتلك املسائل ،انظر
إرشادات إلدارة التقييمات
املشتركة ،سلسلة التقييم
للجنة املساعدة اإلمنائية،
منظمة التعاون والتنمية في
امليدان االقتصادي ،باريس.2006 ،

 ..31قد يشمل الشركاء
الرئيسيون مثالً إدارة الصندوق،
والسلطات احلكومية ،وموظفي
املشروع الذين ميثلون املستعملني
الرئيسيني لنتائج التقييم.
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3

منهجية تقييم
املشروعات
تصميم التقييم

ألف  -العمليات الرئيسية
باء  -تقارير تقييم املشروعات :احملتوى والتعريف
واألمثلة
ما زالت املشروعات متثِّل الوسيلة الرئيسية
للحد من الفقر
التي يستخدمها الصندوق
ّ
يتضمن
الريفي .ولذلك فإن هذا الفصل
ّ

مفصلة بشأن تقييم املشروعات.
توجيهات
ّ
وهذه التقييمات تنقسم إلى نوعني:
نفذ بعد انتهاء
(  )1تقييمات اإلجناز التي ت ُ ّ
املشروع عندما ال يتوقع الصندوق الدخول

في أي مرحلة الحقة؛ (  )2التقييمات املرحلية

التي يتم إجراؤها عند إجناز مرحلة ما وقبل
تصميم وتنفيذ مرحلة جديدة في نفس

العملية املموّلة من الصندوق .كما يُجري
مكتب التقييم تقييمات للمشروعات اجلارية
واملقفلة كركائز لتقييمات البرامج القطرية

أو املواضيعية أو التقييمات على مستوى
املؤسسة.

ألف  -العمليات الرئيسية

مراحل رئيسية ،هي )1 ( :تصميم التقييم؛

..33يسبق هذه املرحلة عملية
اختيار املشروعات (والبرامج
القطرية) التي ستخضع
للتقييم .ويتم القيام بذلك
في سياق وضع برنامج عمل
وميزانية مكتب التقييم.

(  )2العمل على املستوى القطري؛ (  )3كتابة

التقارير؛ (  )4جمع التعليقات؛

(  )5إبرام االتفاقية عند نقطة اإلجناز؛

)(6

نشر استنتاجات وتوصيات التقييم .وتبعا ً

للظروف فإن إدارة مكتب التقييم قد تنظر في

محددة على أي عملية معيَّنة
إدخال حتسينات
َّ
لكفالة إجراء التقييم بصورة منظمة وفي
الوقت املناسب.
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ويعرض اجلدول  4بيانا ً إشاريا ً مبحتويات وثائق نُهج
تقييم املشروعات .وينبغي أن يتراوح طول وثيقة
ويتضمن
النهج بني  6و  7صفحات بدون املالحق.
ّ
امللحق  3مثاال ً مفيدا ً لوثيقة النهج.

اجلدول  :4بيان محتويات
وثائق ن ُ ُهج تقييم املشروعات

ثانيا  -اخللفية القطرية وخلفية املشروع

املشروعات .وتنقسم هذه التقييمات إلى ست
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يقوم رئيس موظفي التقييم املعينّ من مكتب
التقييم في مرحلة التصميم بإعداد وثيقة
وتتضمن أسئلة
نَهج تشمل إطارا ً للتقييم،
ّ
ُ
التقييم الرئيسية،
ِّ
وحتدد األطُر الزمنية ،وتبينِّ
شراكة التعلم األساسي (انظر الفقرة ذات
وحتدد املهارات املطلوبة ،وتقترح
الصلة أدناه)،
ِّ
أنشطة االتصال والتعلُّم .وتُعتَبر وثيقة النهج
عنصرا ً أساسيا ً في التقييم ألنها متثّل الوثيقة
املرجعية الرئيسية للتقييم طيلة العملية .ويتم
كذلك خالل هذه املرحلة حتديد شركاء التقييم
احملددة
الرئيسيني وأساليب وتقنيات التقييم
َّ
جلمع البيانات.

أوال  -األساس املنطقي

يتناول هذا القسم أهم عمليات تقييم

..32في إطار سياسة التقييم
في الصندوق ،ينتهي كل تقييم
باتفاقية عند نقطة اإلجناز ،وهي
تشمل موافقة إدارة الصندوق
واحلكومة على استنتاجات
التقييم الرئيسية والتزامهما
باعتماد وتنفيذ توصيات التقييم
احملددة.
في غضون األُ ُ
طر الزمنية ّ
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ثالثا  -أهداف التقييم ومنهجيته (مبا في ذلك
إطار التقييم) وعملياته
رابعا  -جمع البيانات واألدلة
خامسا  -شراكة التعلم األساسي
سادسا  -الفريق االستشاري
سابعا  -االتصال والنشر
ثامنا -

اجلدول الزمني املقتَرح

تاسعا  -املراجع

وينبغي أن تراعى على وجه التحديد أربعة جوانب
في وثيقة النهج ،وهي )1( :إطار التقييم؛
( )2شراكة التعلم األساسي؛ ( )3التقديرات
الذاتية التي ت ُ ِع ّدها شعبة العمليات في
الصندوق واحلكومة املعنية؛ ( )4جدول زمني.
ويو ِّفر إطار التقييم مبرّرات استخدام املنهجيات
والعمليات اخملتارة .ويتخذ إطار التقييم شكل
مصفوفة تبينّ الصالت بني أهداف تقييم
املشروع ،ومعايير التقييم ،والقضايا العامة
والفرعية التي في حاجة إلى معاجلة لتحقيق
أهداف التقييم ،ووسائل ومصادر جمع البيانات
التي سينشرها مكتب التقييم ويستخدمها في
اإلجابة على األسئلة الواردة في إطار التقييم.
وميكن االطالع على أمثلة ذلك في امللحق .3
34
ح ِّدد مكتب التقييم
ووفقا ً لسياسة التقييم ،ي ُ ّ
شراكة التعلم األساسي في كل تقييم .ويضم
أعضاء شراكة التعلم األساسي املُستعملني
الرئيسيني للتقييم 35.ولتحديد أعضاء شراكة
التعلم األساسي ،قد يتم إجراء حتليل ألصحاب
املصلحة للسماح لرئيس املقيّمني باختيار
املؤسسات واألشخاص الذين ميكنهم املساهمة
في التقييم واالستفادة منه .وتساعد شراكة
التعلُّم األساسي على حتديد القضايا ومصادر
املعلومات ،وتو ِّفر معلومات في املراحل األساسية
للعملية (مبا في ذلك مسوّدة وثيقة النهج
ومسوّدة تقرير التقييم النهائي) .كما يشارك
أعضاء شراكة التعلُّم األساسي في حلقة عمل
ظمها مكتب التقييم
التعلُّم النهائية التي ين ّ
في كل عملية من عمليات التقييم .وأخيرا ً
مبجرد االنتهاء من وضع تقرير التقييم املستقل،
تناقِش شراكة التعلُّم األساسي استنتاجاته
وتبحث التوصيات بغرض إرساء أُسس صياغة
اتفاقية عند نقطة اإلجناز.

وتشمل شراكات التعلُّم األساسي لتقييمات
املشروعات في العادة )1( :مدير البرنامج
مدير/منسق املشروع؛ ( )3مسؤول
القطري؛ ()2
ِّ
املنسقة العاملة
كبير من احلكومة (من الوزارة
ِّ
مع الصندوق)؛ ( )4مسؤول كبير من احلكومة
على مستوى املقاطعة/الوالية (من الوزارة/
اإلدارة التقنية املعنية)؛ ( )5ممثلون عن املنظمات
املشاركة في التمويل واملؤسسات املتعاونة (إن
وُجدت)؛ ( )6املنظمات غير احلكومية املرتبطة
بتنفيذ املشروع (إن وُجدت) وممثل عن املنظمات
اجملتمعية؛ ( )7رئيس املقيّمني املعينَّ من مكتب

التقييم .وهذه هي خطوط توجيهية عامة
ستخدم مبرونة ،مع مراعاة الظروف اخلاصة
تُ
َ
للمشروعات الفردية وآراء الشعبة اإلقليمية ذات
الصلة والسلطات احلكومية.
التقديرات الذاتية تتيح جلميع املعنيني بتصميم
املشروع وتنفيذه بنقل درايتهم وتصوّراتهم
عن النتائج التشغيلية واألداء .وينعكس نطاق
التقديرات الذاتية وأُطُرها الزمنية في وثيقة
36
النهج.
ويتولى مدير البرنامج القطري وسلطات
املشروع املالئمة إعداد التقديرات الذاتية في
إطار تقييمات املشروعات .ويتولى مكتب
التقييم تقدمي التوجيه فيما يتعلق باملنهجية
والنهج واملنجزات املتو ّقعة من التقدير الذاتي.
ويتم في العادة إجراء التقديرات الذاتية في
الفترة التي تتخلل البعثة التحضيرية للتقييم
وبعثة التقييم الرئيسية .وميكن استخدام
البعثة التحضيرية كفرصة إلحاطة سلطات
املشروع باألهداف واألُطُر الزمنية والنهج العام
للتقدير الذاتي.
ويتاح في العادة تقدير ذاتي من املوظفني
التشغيليني بحلول موعد وصول بعثة التقييم
ستخدم إطار
َ
الرئيسية في البلد املعني .وي ُ
التقييم كأساس للتقديرات الذاتية ،مبا في
ذلك جدول التصنيف واملعايير التي يستخدمها
مكتب التقييم في تقدير األداء واألثر .ويساعد
ذلك على كفالة تركيز التقديرات الذاتية
وفائدتها لعمليات التقييم التي يجريها مكتب
التقييم .وينبغي على وجه اخلصوص دعوة
القائمني بإجراء التقديرات الذاتية إلى تقدمي
إجابات عن األسئلة الواردة في إطار التقييم.
ويستصوب في العادة تنظيم مناقشة على
املستوى القطري حول التقديرات الذاتية
مبشاركة كاملة من أصحاب املصلحة الرئيسيني
املعنيني بتقييم املشروع .وينبغي أن يكون
واضحا ً في هذه املناسبة أن النتائج ليست
سوى مساهمة في عملية التقييم الالحقة
التي يجريها مكتب التقييم وأنها ال تؤثّر على
استقالليته.
وينبغي أن يغطي تقرير إجناز املشروع ،حيثما
أمكن ،متطلبات التقدير الذاتي .وفي تلك
احلاالت ،ال يلزم إعداد تقرير منفصل،

..34انظر الفقرة  33من
سياسة التقييم.

..35قد يشمل األعضاء مثالً
في حالة تقييمات املشروعات
مدير البرنامج القطري التابع
للصندوق في البلد املعني،
وممثل السلطات احلكومية على
املستوى االحتادي واملستويات
اإلدارية الدنيا املعنية بتنفيذ
املشروع ،ومم ّثلني عن منظمات
اجملتمع املدني املشاركة في
املشروع (مثل املنظمات
غير احلكومية أو املنظمات
اجملتمعية) .وقد تشمل شراكة
التعلُّم األساسي كذلك
مم ّثلني عن األوساط األكادميية،
ومجموعات املناصرة ،ومراكز
الفكر ،فضالً عن البرملانيني،
تصورات
حيث ميكنهم تقدمي
ّ
بديلة مفيدة لعملية التقييم.
وملزيد من املعلومات ،انظر
الفقرة  33من سياسة التقييم.
..36تقتضي سياسة التقييم
إجراء تلك التقديرات الذاتية
كمساهمة في كل تقييم
مستقل يجريه مكتب التقييم.
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وينبغي أن يطلب مكتب التقييم من الكيان
املسؤول عن التقدير الذاتي االقتصار على جانبني
اثنني )1( :تصنيفاته لكل معيار من معايير
التقييم؛ ( )2إجاباته عن األسئلة الواردة في إطار
التقييم التي لم يعاجلها تقرير إجناز املشروع.
ومن املتو ّقع أن تشمل وثيقة النهج جدوال ً زمنياً
محددا ً لعملية تقييم املشروع .وينبغي أن
َّ
يغطي ذلك جميع اخلطوات األساسية إلى جانب
املواعيد املقترحة ،مبا في ذلك موعد بعثة التقييم
الرئيسية ،وعرض مسوّدة تقرير التقييم ،واملوعد
النهائي لتعليقات موظفي دائرة إدارة البرامج
والشركاء على املستوى القطري ،واالجتماع
اخلتامي .ويو ِّفر ذلك وسيلة لكفالة وضع خريطة
طريق واضحة متفق عليها من جميع شركاء
التقييم مبجرد االنتهاء من وثيقة النهج.

وبعد وضع وثيقة النهج ،سيتم إعداد مذكرة
استعراض مكتبي توجز نتائج استعراض

املؤلفات ،وبحث الوثائق الداخلية والتفاعالت مع
مدير البرنامج القطري التابع للصندوق وغيره
تتضمن مذكرة
من املوظفني التشغيليني .كما
ّ
االستعراض املكتبي حتليال ً ألداء وأثر املشروع،
مبا في ذلك التصنيفات ،فضال ً عن القضايا
واالفتراضات التي تستحق بحثا ً أعمق خالل بعثة
وتتضمن مذكرة االستعراض
التقييم الرئيسية.
ّ
املكتبي أيضا ً وصفا ً موجزا ً إلمكانية تقييم
املشروع قيد النظر .وت ُ َع ّد مذكرات االستعراض
املكتبي استنادا ً إلى الوثائق التقييمية املتاحة،
من َقبِيل تقارير بعثات اإلشراف ،واستعراضات
منتصف املدة ،وتقارير إجناز املشروعات ،وتقارير
حالة املشروعات ،والتقارير املرحلية الدورية التي
تعدها سلطات املشروع وغيرها.

 ..37ميكن احلصول على بعض
تلك املعلومات من املواقع
الشبكية لفريق األمم املتحدة
املعني بالتقييم ،وفريق التعاون
في مجال التقييم ،وشبكة
تقييم التنمية التابعة للجنة
املساعدة اإلمنائية .وفيما يلي
عناوين تلك املواقع على شبكة
اإلنترنت،www.uneval.org :
 ،www.ecgnet.orgو
www.oecd.org.
..38تحُ َّدد أسماء املراجعني
النظراء في تقييم كل مشروع
ُ
(وكل برنامج قطري) في بداية
كل سنة.

ويشمل استعراض املصادر اخلارجية في العادة
وثائق من قبيل التقارير القطرية الصادرة عن
وحدة املعلومات في مجلة اإليكونومست،
واملؤشرات االقتصادية واالجتماعية ومؤشرات
الفقر املتاحة من املصادر القطرية (مثل وزارة
التخطيط) ،وإحصائيات البنك الدولي ،ووثائق
احلد من الفقر (إن وُجدت) وغيرها
استراتيجيات
ّ
تتضمن آخر
من الوثائق األخرى ذات الصلة التي
ّ
املعلومات عن الظروف واآلفاق القطرية .ويُستعان
بالوثائق ذات الصلة التي تصدر عن اجلهات
املانحة ومنظمات املعرفة املعنية مبواضيع الزراعة
والتنمية الريفية 37.وتساعد مرحلة االستعراض
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املكتبي املوظفني واملشاركني اآلخرين على فهم
السياق التشغيلي .وتو ِّفر هذه املرحلة معلومات
عن أداء الصندوق وتس ّلط الضوء على القضايا
الشاملة لعدة قطاعات والدروس املستفادة.
وتوجز االستنتاجات في مذكرة استعراض مكتبي
َ
حتدد القضايا اجلامعة التي ينبغي معاجلتها في
ِّ
ويتضمن امللحق  4عيِّنة خملطط ملذكرات
التقييم.
ّ
االستعراضات املكتبية.

ويعينِّ مكتب التقييم مراجعني نظراء داخليني

لكل تقييم في بداية العملية .ويتعينّ على
هؤالء املراجعني في العادة التعليق على مسوّدة
وثيقة النهج ،ومسوّدة التقرير النهائي ،واملنجزات
األخرى اخملتارة ،حسب االقتضاء 38.وقبل تبادل
الوثائق الرئيسية مع املراجعني النظراء ،من
املفيد احلصول على تعليقات رئيس فريق اخلبراء
االستشاريني وإدراج تلك التعليقات .وبعد إدخال
تعليقات املراجعني النظراء ورئيس الفريق ،تُعرَض
املسوّدات على الشعبة اإلقليمية ذات الصلة
في الصندوق إلبداء ردود أفعالها إزاءها تبعا ً
احملدد من مكتب التقييم
لبروتوكول االتصاالت
ّ
(انظر امللحق  .)5وحاملا تؤخذ هذه الردود في
املعدلة
رسل مسوّدة وثيقة النهج
االعتبار ،ت ُ َ
ّ
إلى سلطات املشروع والسلطات القطرية
الستعراضها قبل قيام مكتب التقييم بإيفاد
ٍ
كاف.
البعثة التحضيرية بوقت
وبينما تقع على مكتب التقييم املسؤولية
عن جودة ومحتوى جميع التقييمات املستقلة
فإن أهمية دور األفراد من املقيِّمني (اخلبراء
االستشاريون في العادة) ال ميكن املبالغة في
تأكيدها .ويُجري مكتب التقييم عملية اختيار
دقيق وتقدير وإدارة جلميع املوظفني الذين يوزّعهم.
وحرصا ً على اجلودة فإن مكتب التقييم يؤكد
فعالية مراقبة وإدارة اخلبراء االستشاريني استنادا ً
إلى مشورة جماعة العمل التابعة للشعبة
واملعنية باملوضوع .ويبينّ امللحق  6أحكام تضارب
املصلحة التي يأخذها مكتب التقييم في االعتبار
عند تعيني خبراء التقييم.

األعمال القطرية
البعثة التحضيرية هي في العادة اخلطوة

األساسية التالية في عملية التقييم .والهدف
الرئيسي للبعثة التحضيرية هو مناقشة مسوّدة

وثيقة النهج والتماس آراء وتعليقات احلكومة،

وسلطات املشروع ،والشركاء اآلخرين .كما أنها

من قبيل االستبيانات املنظمة على املستوى
األُسري ،ورسم خرائط اجملتمع احمللي ،وما إلى ذلك؛

والسياق القطري.

للمسح ،على أن متثل العينة املستفيدين من

تتيح لرئيس املقيِّمني التعرّف على املشروع

( )3جمع عينة من السكان التي سيخضعون

العدادين
املشروع واجملموعات الضابطة ( )4تدريب
َّ

ويقود البعثة التحضيرية رئيس املقيّمني التابع

الذين سيتولون املسؤولية عن جمع البيانات

االستشاريني .وتقضي البعثات التحضيرية في

حتليل وتفسير البيانات؛ ( )7إصدار تقرير املسح.

ملكتب التقييم مبشاركة من رئيس فريق اخلبراء

األساسية؛ ( )5ترميز وتخزين البيانات إلكترونياً؛ ()6

العادة ما يقرب من أسبوع واحد في البلد املعني،
ٍ
كاف في منطقة املشروع
مبا في ذلك قضاء وقت

ومن املعتاد أثناء البعثة التحضيرية إجراء

املقترح للبعثة التحضيرية ويناقشه مع إدارة

خطة شاملة لالجتماعات وخط سير الزيارات

نفسها .ويتولى مسؤول التقييم إعداد البرنامج
مكتب التقييم قبل إجراء البعثة.

مناقشات مع احلكومة وسلطات املشروع لوضع

امليدانية التي ستجريها بعثة التقييم .وينبغي
استخدام طريقة جمع العينات العشوائية،

وكما جاء أعاله ،ينبغي على مكتب التقييم أن

قدر املستطاع ،لتحديد اجملتمعات احمللية ومواقع

وتوجيهات بشأن إعداد التقديرات الذاتية .وتتيح

التحضيرية لالتفاق على معايير اختيار اجملتمعات

يستخدم البعثة التحضيرية لتقدمي إيضاحات
البعثة التحضيرية فرصة لرئيس املقيّمني
إلحاطة الشركاء مبنهجية وعمليات التقييم،
فضال ً عن تعريفهم بسياسة التقييم في

الصندوق .ولدى العودة إلى املقرّ ،يلزم من رئيس
املقيّمني وضع اللمسات األخيرة على وثيقة

النهج وإعداد تقرير عقب عودته من البعثة.
وتتيح البعثة التحضيرية لرئيس املقيِّمني
ورئيس فريق اخلبراء االستشاريني حتديد اخلبراء

االستشاريني احملليني .كما تساعد رئيس املقيِّمني
على تقدير مدى تو ُّفر البيانات وإمكانية احلصول
عليها أثناء التقييم استنادا ً إلى النظام القائم

لرصد وتقييم املشروعات .ومن املهم حتديد ما
محددة
إذا كان يتعينَّ جمع أي بيانات إضافية
َّ
أثناء االستعراض املكتبي الذي مت إجراؤه في

ستخدم البعثة
املشروع التي ستتم زيارتها .وت ُ
َ
احمللية واملستفيدين الذين ستتم مقابلتهم،

فضال ً عن أنشطة املشروع التي ستتم زيارتها

أثناء بعثة التقييم الرئيسية.

ٍ
كاف (ال يقل عن شهر)
وينبغي السماح بوقت

بني البعثة التحضيرية وبعثة التقييم الرئيسية.

ويتيح ذلك للخبراء االستشاريني التحضير

للبعثة الرئيسية ،كما يسمح لسلطات املشروع

والسلطات القطرية باتخاذ الترتيبات اللوجستية
الضرورية لبعثة التقييم ،وما إلى ذلك.

وتتمثل أهم أهداف بعثة التقييم الرئيسية ،من
ّ

بني جملة أمور ،في جمع البيانات واملعلومات

والتحقق من االستعراض
القتفاء أدلة التقييم،
ّ

املكتبي وتكميله ،والتفاعل مع املستفيدين

املقر ّ كجزء من وثيقة النهج قبل وصول بعثة

والشركاء احلكوميني وأصحاب املصلحة على

بيانات إضافية (مثل املسوح التحضيرية) ،إذا

عن كثب على أنشطة املشروع والبرنامج

التقييم الرئيسية .وينبغي التخطيط جلمع

مستوى املشروع وعلى املستوى القطري ،والوقوف

دعت احلاجة إلى ذلك ،بالتعاون مع املؤسسات

القطري والنتائج املتحققة على أرض الواقع.

واجلامعات واملنظمات غير احلكومية) التي تتمتع

وبغية توفير منظور متعدد التخصصات بشأن

املؤهلة (مثل الشركات االستشارية
احمللية
ّ

مؤكدة في هذا اجملال.
بخبرة
ّ

وإذا أُجريت املسوح قبل بعثة التقييم الرئيسية،

نتائج املشروع ،يوصى بأن يتألف فريق تقييم
املشروع من ثالثة أو أربعة أعضاء ،مبن فيهم

رئيس فريق اخلبراء االستشاريني .ومن األساسي

ينبغي توفير الوقت الكافي واملوارد للقيام مبا يلي:

مشاركة اخلبراء الوطنيني والنساء .وينبغي على

( )2وضع واختبار الوسائل امليدانية جلمع البيانات،

ستخضع للزيارات امليدانية ،وبخاصة

( )1ربط تصميم املسوح بإطار التقييم؛

الفرق قبل البعثة بحث معايير اختيار املواقع التي
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موسعة جلمع
في حالة عدم إجراء عملية
ّ
البيانات .وينبغي أن تكون سلطات املشروع على
ٍ
كاف وأن تبدي تعليقاتها على جدوى النقل
علم
واملسائل األمنية.
ومكتب التقييم ُملزَم باالتصال مبوظف األمن
احمللي التابع لألمم املتحدة لفهم احلالة األمنية
على أرض الواقع .وينبغي احلصول على تصريح
أمني من منظومة األمم املتحدة ،عند اللزوم ،قبل
البدء في الزيارات امليدانية.
التفاعالت في العاصمة مهمة في العادة.
ويتعينّ على البعثة عقد اجتماعات مع الوزارة
املنسقة الرئيسية أو اإلدارة املسؤولة عن عالقات
ِّ
احلكومة مع الصندوق ،باإلضافة إلى عقد
اجتماعات مع الوزارات التقنية والشركاء اآلخرين
(مثل اجلهات املشاركة في التمويل  -عند
واملشغلني
االقتضاء ،واملنظمات غير احلكومية،
ّ
في القطاع اخلاص) املعنيني بتنفيذ املشروع.
وينبغي السعي إلى ترتيب عقد اجتماعات مع
ممثلي اجلهة (اجلهات) املشاركة في التمويل،
واجلهات املانحة األخرى ،واملنظمات غير احلكومية
التي تضطلع بدور مهم في الزراعة والتنمية
الريفية .ويجب التفاعل مع البرملانيني وممثلي
اجملتمع املدني (مثل مجموعات املناصرة التي
تعمل على تعزيز مشاركة النساء في املبادرات
اإلمنائية ،وما إلى ذلك) .والغرض من هذه املقابالت،
إلى جانب اإلحاطة بالتقييم ،هو احلصول على
املعلومات وردود األفعال التي ستساهم في نهاية
املطاف في حتليل أداء املشروع.
وقبل املضي ُقدما ً إلى امليدان ،ينبغي أن تجُري
البعثة مشاورات مع املؤسسات احلكومية على
مستوى املقاطعات و/أو األقسام املسؤولة
عن تنفيذ املشروع ،وكذلك سلطات املشروع
(مدير/منسق املشروع) .ولذلك
ذات الصلة
ّ
ينبغي على البعثة إجراء مشاورات مع فقراء
الريف ،سواء على املستوى الفردي أو في الفرق
املتخصصة .وفيما يتعلق بتقييمات املشروعات،
من املعتاد أن تقضي بعثة التقييم ما يتراوح
بني أسبوعني وثالثة أسابيع في موقع املشروع،
وتلتقي بفقراء الريف واجملتمعات احمللية ،وجتري
مناقشات مع سلطات املقاطعة/املنطقة
وموظفي املشروع ،وجتري زيارات خملتلف مواقع
املشروع ،وتتفاعل مع املنظمات غير احلكومية
والقطاع اخلاص (حسب االقتضاء).
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ويجب أن تقوم كل بعثة تقييم بإعداد مذكرة

تتضمن موجزا ً باالستنتاجات األوّلية للفريق
ّ

استنادا ً إلى األعمال املكتبية واملالحظات

امليدانية
(يتضمن امللحق  3أمثلة للممارسات
ّ

السليمة) .وينبغي عدم تأجيل إعداد املذكرة

حتى نهاية البعثة .ويجب البدء في كتابة املذكرة
مبكرا ً وحتديث الوثيقة وتنقيحها أثناء سير

تتضمن املذكرة تصنيفات أو
البعثة .وينبغي أال ّ
ّ

توصيات .وينبغي أن تكون موجزة ( 10صفحات
ٍ
رسل بالبريد اإللكتروني إلى
كحد أقصى) وت ُ َ
مدير مكتب التقييم إلبداء تعليقاته عليها قبل
االنتهاء منها وتوزيعها على دائرة إدارة البرامج

والشركاء متهيدا ً لعقد االجتماع اخلتامي .وينبغي

التماس ردود األفعال غير الرسمية من مدير

البرنامج القطري إذا سمح الوقت بذلك قبل

توزيع املذكرة على الشركاء على مستوى املشروع

واملستوى القطري.

ومبجرد االنتهاء من املذكرة ،ينبغي عرضها

على املشاركني املدعوين إلى االجتماع اخلتامي

قبل عقده بفترة ال تقل عن  24ساعة .وينبغي
حتديد موعد عقد االجتماع والدعوة إليه في

بداية أعمال بعثة التقييم في البلد ،على أن

يكون مفهوما ً أن وثيقة املعلومات األساسية

(أي املذكرة) ستعقب ذلك في الوقت املناسب.
ويعرض اجلدول  5بيانا ً إشاريا ً باحملتويات.

اجلدول  :5بيان محتويات مذكرة تقييم
املشروع
أوال ً  -خلفية التقييم وأهدافه وعملياته
ثانيا ً  -برنامج بعثة التقييم ،مبا في ذلك
مناطق املشروع التي ستزورها البعثة
وعدد اجملتمعات احمللية التي ستغطيها
ثالثا ً  -خلفية البلد واملشروع
رابعا ً  -نتائج التنفيذ الرئيسية بحسب
املكوّنات
احملددة
الرئيسية
القضايا
خامسا ً -
َّ
سادسا ً  -اجملاالت التي في حاجة إلى مزيد من
التحليل أثناء مرحلة كتابة التقرير
سابعا ً  -اخلطوات التالية في عملية التقييم
ثامنا ً  -الذيول

عقد االجتماع اخلتامي على مستوى
وقد ي ُ َ
املقاطعة/املنطقة أو في العاصمة أو في
ح ّدد املكان في كل حالة على
كليهما ،على أن ي ُ َ
حدة بالتشاور مع السلطات احلكومية أثناء
البعثة التحضيرية .ومن املهم لكبار املسؤولني
من العاصمة حضور االجتماع اخلتامي في حال
عقده في املقاطعة/املنطقة والعكس بالعكس.
وينبغي أن يترأس االجتماع اخلتامي مسؤول كبير
احملددة لتنفيذ
من احلكومة .ووفقا ً لإلجراءات
َّ
سياسة التقييم في الصندوق 39،يتعينَّ على
رئيس املقيِّمني ومدير البرنامج القطري حضور
جميع تلك االجتماعات .ويشمل دور رئيس املقيِّمني
ورئيس فريق اخلبراء االستشاريني أثناء االجتماع في
العادة تقدمي عرض باستخدام برنامج PowerPoint
لتسليط الضوء على الرسائل الرئيسية
التي تغطيها املذكرة .وينبغي عليهما تقدمي
اإليضاحات واملعلومات التي يطلبها املشاركون.
كما يتعينّ عليهما تقدمي موجز باخلطوات املتبقية
في عملية التقييم ،مع تسليط الضوء على
النقاط الرئيسية والقرارات املنبثقة عن االجتماع.
ويُدرَج ذلك في العادة في ملحق باملذكرة وير َفق
املقدم بعد انتهاء البعثة.
بالتقرير
ّ

كتابة التقرير

يقضي رئيس فريق اخلبراء االستشاريني ،قدر
املستطاع ،أغلبية وقته في مقر الصندوق أثناء
مرحلة كتابة التقرير لتيسير التفاعل وتبادل
اآلراء مع مكتب التقييم أثناء سير العملية.
ويقوم أعضاء البعثة بإعداد ورقات عمل (وفقا ً
الختصاصاتهم) في مراكز عملهم األصلية.
وتركِّ ز كل ورقة عمل على قطاع فرعي أو مسألة
وتحُ ّدد
مواضيعية أو سياساتية/استراتيجية؛ َ
املواضيع التي يجب تناولها في وثيقة النهج
وتتوقف على طبيعة املشروع أو البرنامج
القطري اجلاري تقييمه .ويستعان بورقات العمل
في إعداد تقرير التقييم الرئيسي .وال تُدرَج
ورقات العمل كجزء من تقرير التقييم الرئيسي،
ولكنها ترد بدال ً من ذلك كمالحق في بيان
احملتويات ويتيحها مكتب التقييم حسب الطلب.
ويستعرض رئيس املقيِّمني ورئيس فريق اخلبراء
االستشاريني ورقات العمل ويرسالن تعليقاتهما
إلى أعضاء بعثة التقييم .وحرصا ً على االتساق،
يتبادل رئيس املقيِّمني ورئيس فريق اخلبراء
االستشاريني تعليقاتهما قبل إرسالها إلى
أعضاء البعثة.

وتقع على رئيس فريق اخلبراء االستشاريني
املسؤولية عن تزويد مكتب التقييم مبسوّدة
املعدلة من كل
تقرير استنادا ً إلى املساهمات
ّ
عضو من أعضاء البعثة .وقبل القيام بذلك،
يُطلِع رئيس فريق اخلبراء االستشاريني أعضاء
البعثة على الوثيقة إلبداء تعليقاتهم عليها.
وتقع على رئيس املقيِّمني املسؤولية عن
استعراض املسوّدة األولى للتقرير ومطالبة
رئيس فريق اخلبراء االستشاريني بإجراء مزيد
من التحسينات حسب االقتضاء .ويتولى رئيس
املقيِّمني بعد ذلك املسؤولية عن وضع اللمسات
األخيرة على الوثيقة وكفالة التزام التقرير
احملددة من مكتب التقييم قبل
مبتطلبات اجلودة
َّ
عملية استعراض النظراء داخل مكتب التقييم.
ويقوم رئيس فريق اخلبراء االستشاريني بإطالع
رئيس املقيِّمني ،بناء على طلبه ،بتقييمه اخلاص
ألداء األفراد من أعضاء البعثة ،مبا في ذلك اجلودة
الشاملة لورقات العمل املقدمة من كل منهم.
وتشكل هذه التعليقات مساهمة مهمة
ّ
يستخدمها مكتب التقييم للبت في صرف
املستحقات النهائية ألعضاء البعثة.

التعليقات من الشركاء

بعد االنتهاء من عملية استعراض النظراء
داخل مكتب التقييم ودمج التعليقات املناظرة،
املنقحة
يتقاسم رئيس املقيِّمني املسوّدة األولى
َّ
للتقرير مع دائرة إدارة البرامج استنادا ً إلى
اخلطوط التوجيهية املنصوص عليها في
حتدد بروتوكول االتصاالت
املصفوفة التي ّ
الداخلية بالنسبة ملنجزات التقييم (انظر امللحق
 .)5وينبغي لدائرة إدارة البرامج تكريس وقت
ٍ
كاف (ثالثة أسابيع على األقل) لتقدمي تعليقاتها

خطيا ً إلى مكتب التقييم .ويُستصوَب عقد
اجتماعات رسمية وغير رسمية بني مكتب
التقييم ودائرة إدارة البرامج طيلة العملية
ملناقشة التعليقات ولتعميق فهمهم للمسائل
التي يثيرها التقييم.

ومبجرد تسلُّم التعليقات اخلطية من دائرة إدارة
البرامج ،يقوم رئيس املقيِّمني (بالتعاون مع رئيس
فريق اخلبراء االستشاريني) بدمج التعديالت،
حسب االقتضاء ،وإعداد سجل ملتابعة مدى
املنقحة .ويشير
مراعاة التعليقات في الوثيقة
ّ
سجل املتابعة إلى التعديالت احملددة (مبا في ذلك
اإلشارة إلى الفقرات املقابلة)
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..39انظر نشرة رئيس الصندوق
 PB 2003/13بشأن سياسة
التقييم في الصندوق.

التي يدخلها مكتب التقييم على تقرير
املقدمة
التقييم استجابة للتعليقات اخلطية
ّ
من الشركاء بشأن مسوّدة تقرير التقييم.
كما ينبغي تقدمي توضيحات خطية في سجل
املتابعة إذا لم تُعتَبر التعليقات مالئمة إلدراجها
في تقرير التقييم النهائي .ومن املتو ّقع ،من
بني مسائل أخرى ،أن يحسن سجل املتابعة من
شفافية ومصداقية عملية التقييم.
وبعد موافقة مدير مكتب التقييم ،يتم إطالع
دائرة إدارة البرامج على النسخة املنقحة من
ويرسل التقرير بعد
التقرير وسجل املتابعة.
َ
املنسقة في احلكومة االحتادية/
ذلك إلى الوزارة
ّ
املركزية التي تتعامل مع الصندوق .ويُطلَب من
تلك الوزارة إطالع السلطات املعنية األخرى على
املوحدة إلى
التقرير وإرسال التعليقات اخلطية
ّ
مكتب التقييم في غضون شهر واحد .ويعرض
رئيس املقيّمني في الوقت ذاته مسودة التقرير
على الوكاالت املانحة (اجلهات املشاركة في
التمويل) ويطلب منها إبداء تعليقاتها عليها.
ومرة أخرى فإن رئيس املقيّمني ،بدعم من رئيس
فريق اخلبراء االستشاريني ،يعد سجال ً ملتابعة
التعليقات املقدمة من احلكومة .وينبغي وضع
التقرير في شكله النهائي بعد دمج تعليقات
احلكومة حسب االقتضاء.

االتفاقية عند نقطة اإلجناز

يشمل كل تقييم اتفاقية عند نقطة اإلجناز.
وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مرادفا ً
الستجابة اإلدارة فإن االتفاقية عند نقطة
اإلجناز تتجاوز ذلك حيث إنها تعكس االستجابة
املشتَركة من احلكومة وإدارة الصندوق بشأن
التقييم .ويُعتَبر ذلك مهما ً ألن حكومة البلد
املعني هي املسؤولة في نهاية املطاف عن
وتتضمن
تنفيذ العملية املموّلة من الصندوق.
ّ
الفقرتان التاليتان موجزا ً للعملية املفضية إلى
إعداد االتفاق عند نقطة اإلجناز.
عندما يكون تقرير التقييم النهائي جاهزاً ،تقام
ٍ
واحد في
في العادة حلقة عمل للتعلُّم ملدة يوم
نهاية عملية تقييم املشروع .والهدف األساسي
حللقة العمل هو تعميق فهم أصحاب املصلحة
بأهم استنتاجات وتوصيات التقييم وإرساء
األساس إلعداد اتفاقية التقييم عند نقطة
سبقا ً وثيقة مناقشة تتراوح
اإلجناز .وت ُ َع ّد ُم ّ
تقريبا ً بني صفحتني وثالث صفحات تتضمن
استنتاجات وتوصيات التقييم الرئيسية .وينبغي
أن يشارك أعضاء شراكة التعلم األساسي في
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حلقة العمل ،مبا في ذلك ممثلون عن املنظمات
الشريكة ،مثل ممثلي احلكومات االحتادية
واملقاطعات/الواليات ،واملنظمات غير احلكومية،
واجملتمع املدني ،ومؤسسات البحوث ،واجلامعات،
واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف ومدير
البرنامج القطري ،ورئيس املقيِّمني ،وغيرهم،
حسب االقتضاء.
ويو ِّفر هذا النوع من حلقات العمل مساهمات
مفيدة إلعداد االتفاقية عند نقطة اإلجناز التي
ينبغي أن تتبع منوذج مكتب التقييم لتلك
الوثائق( .انظر امللحق  )7ويو ّقعها ممثل عن إدارة
الصندوق واحلكومة املعنية .وممثل الصندوق هو
مدير الشعبة اإلقليمية املعنية .وبالنيابة عن
احلكومة ،يُطلَب في العادة من مسؤول بدرجة
وزير أو مدير عام توقيع االتفاقية عند نقطة
اإلجناز ،وتُعرض مسودة االتفاقية على دائرة
إدارة البرامج إلبداء تعليقاتها عليها .ومبجرد
تسلُّم تلك التعليقات ودمجها بشكل مالئم،
رسل االتفاقية عند نقطة اإلجناز إلى احلكومة
تُ َ
للموافقة عليها.

االتصال

ألغراض هذا الدليل فإن هذا القسم يوجز
أنشطة االتصال التي يجريها مكتب التقييم
وتحُ ّدد هذه األنشطة
في نهاية عملية التقييمَ .
في وثيقة النهج ،وتغطي جميع عمليات
التقييم أربعة بنود أساسية في مجال االتصال.

أوالً ،ينبغي على رئيس فريق اخلبراء االستشاريني
أن يطلب إعداد صورة عن املالمح العامة لكل
تقييم من تقييمات املشروعات .وتتخذ هذه
الصور العامة شكل نشرات يبلغ طولها 800
وتتضمن موجزا ً ألهم استنتاجات
كلمة تقريبا ً
ّ
وتوصيات تقييمات املشروعات.
ثانياً ،ينبغي على رئيس الفريق أن يزوّد رئيس
املقيِّمني مبسوّدة متهيد يوقعه مدير مكتب
التقييم إلدراجه في تقرير التقييم الرئيسي.
وينبغي احلصول على الصور العامة للممارسات
السليمة والتمهيدات من وحدة االتصال
املعنية بالتقييم وإعدادها في الوقت املناسب
لعرض املسوّدة األولى لتقرير رئيس فريق اخلبراء
االستشاريني على مكتب التقييم.
ثالثاً ،ينبغي أن يصاحب املوجز التنفيذي مسوّدة
التقرير األولى املقدمة إلى مكتب التقييم.

وينبغي أن يتناول هذا املوجز أهم استنتاجات

يتضمن
التقييم ،وينبغي أن يشمل إطارا ً
ّ

تصنيفات جميع املعايير التي جرى تقديرها،
فضال ً عن اخملطط التفصيلي استنادا ً إلى

استنتاجات التقييمات .وينبغي أن يتراوح طوله

ولكن ببيان احملتويات) .وينبغي اختتام كل فصل

بإطار يبينِّ النقاط الرئيسية .وكما ذكر سابقاً،
ترد ورقات العمل ومذكرات االستعراض املكتبي
التي يُعدها األفراد من أعضاء البعثة كمالحق

بني  3و  4صفحات وأن يُكتَب بنفس لغة الوثيقة

بناء على طلبه .وينبغي
وتتاح ملكتب التقييم
ً

اإلسبانية ،ينبغي على رئيس املقيِّمني أن يكفل

ملوّنة ،حسب االقتضاء ،فضال ً عن خريطة

الرئيسية .وإذا كان املوجز باللغة الفرنسية أو

ترجمته إلى اللغة اإلنكليزية .وينبغي إدراج

نصوص املوجز التنفيذي (والتمهيدات) باللغتني
في تقرير التقييم .وتصدر الصور العامة باللغة

اإلنكليزية ولغات الصندوق الرسمية األخرى
التي أُعدت بها تلك الصور العامة في األصل.
رابعا ،ينبغي أال ّ تتجاوز مسوّدة تقرير التقييم
ما يتراوح بني  35و  40صفحة (بدون املالحق

أن تشمل تقارير التقييم جداول وأشكاال ً وصورا ً
ملنطقة (مناطق) املشروع.

وينشر تقرير التقييم الكامل والصورة العامة على

صفحة التقييم في املوقع الشبكي للصندوق.
ويتضمن الشكل البياني الوارد أدناه (انظر
َّ
الشكل  )2عرضا ً تخطيطيا ً عاما ً لعملية
تقييم املشروعات.

الشكل  :2املراحل والعمليات واملنجزات الرئيسية في تقييمات املشروعات
املراحل

العمليات

مرحلة التصميم

العمل املكتبي

مرحلة العمل
القطري

البعثة التحضيرية

املنجزات
وثيقة النهج
مذكرة االستعراض املكتبي

استعراض النظراء في مكتب التقييم

التقدير الذاتي من دائرة إدارة
البرامج وسلطات املشروع

مرحلة كتابة
التقرير
والتعليقات
واالتصال

جمع البيانات
األساسية

تقدير األداء واألثر ،حسب
االقتضاء

البعثة الرئيسية:
التفاعل في
العاصمة ،والنقاش
مع املستفيدين،
والزيارات إلى املواقع

املذكرة

كتابة التقرير

مسودة التقرير النهائي
التقرير النهائي
وسجل املتابعة

تعليقات دائرة إدارة
البرامج واحلكومة

إعداد االتفاقية عند
نقطة اإلجناز

حلقة عمل التعلُّم واالتفاقية
النهائية عند نقطة اإلجناز

االتصال

تقرير التقييم
النهائي
الصورة العامة للتقييم
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باء  -تقارير تقييم املشروعات:
احملتويات ،والتعريف واألمثلة

يتضمن هذا القسم خطوطا ً توجيهية إلعداد
ّ
تقرير تقييم املشروع .ويوصى بأن يتراوح طول
التقرير بني  35و  40صفحة .ويشمل التقرير
متهيداً ،وموجزا ً تنفيذيا ً ( 3-4صفحات)،
40
واالتفاقية عند نقطة اإلجناز ،وذيوالً،
ويتضمن
ّ
اجلدول  6بيانا ً إشاريا ً مبحتويات تقارير تقييم
املشروعات.

اجلدول  :6بيان محتويات تقارير تقييم
املشروعات
متهيد

موجز تنفيذي

االتفاقية عند نقطة اإلجناز

تقرير التقييم الرئيسي

أوال ً  -أهداف التقييم ومنهجيته وعملياته
ثانيا ً  -اخللفية القطرية والقطاعية

ثالثا ً  -خلفية املشروع
رابعا ً  -نتائج التنفيذ

خامسا ً  -أداء املشروع (مبا في ذلك املالءمة
والفعالية والكفاءة)

سادسا ً  -األثر على الفقر الريفي
سابعا ً  -االستدامة واالبتكارات
ثامنا ٍ ً  -أداء الشركاء
تاسعا ً  -استنتاجات وتوصيات

الذيول

 ..40املالحق هي ورقات العمل
التقنية التي يعدها أعضاء
وتشكل الذيول
بعثة التقييم.
ّ
جزءا ً ال يتجزأ من تقرير التقييم،
وقد تشمل معلومات أخرى
مرتبطة بالتقييم ،مثل وثيقة
النهج ،وجداول البيانات ،وقائمة
املراجع ،وخط سير البعثة،
وقائمة باألشخاص الذين أجريت
معهم مقابالت ،وغير ذلك من
املعلومات.
ح ِّدد اخملطط التفصيلي
 ..41يُ َ
أهم رسائل التقييم بشأن أداء
يحدد
وأثر املشروع؛ على أنه ال
ِّ
نتائج املشروع بحسب كل
مكون أو بحسب كل معيار من
ً
معايير التقييم املستخدمة
لتقدير العملية.

www.ifad.org/evaluation/..42
policy/index.htm

التمهيد .هو «خالصة اخلالصة» من صفحة
سلِّط
واحدة وبتوقيع مدير مكتب التقييم .وي ُ َ
41
التمهيد الضوء على اخملطط التفصيلي
لعملية التقييم.
ويتضمن امللحق  3مثاال ً
ّ
للممارسات السليمة املتبعة في هذا اخلصوص.
يتضمن ملخصا ً للمخطط
املوجز التنفيذي.
ّ
التفصيلي الذي يشمل االستنتاجات الرئيسية
والتوصيات ،فضال ً عن جدول التصنيفات.
وينبغي دعم التصنيفات بشرح واضح لألسباب
التقريبية لألداء اجليد أو األقل جودة .وينبغي أن
يتراوح طول املوجز التنفيذي بني  3و  4صفحات.
ويتضمن امللحق  3مثاال ً للممارسات السليمة
ّ
في هذا اخلصوص.
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أهداف التقييم ومنهجيته وعملياته .ينبغي أن
يبدأ كل تقرير ببيان أهداف التقييم الرئيسية:
( )1تقدير أداء وأثر املشروع؛ ( )2استخالص
استنتاجات وطرح توصيات مفيدة للمشروعات
والبرامج اجلارية واملقبلة سواء املموّلة أو غير
املموّلة من الصندوق .ويتم بعد ذلك وصف
ال
تفصي
إطار التقييم وتضاف معلومات أكثر
ً
ويقدم بعد ذلك عرض مجمل ملصادر
في الذيل.
ّ
املعلومات ووسائل جمع البيانات إلى جانب
قسم عن عملية التقييم .ويبينِّ هذا القسم
دور شراكة التعلم األساسي ،ومعايير اختيار
املستفيدين الذين يغطيهم التقييم ،واألساس
املنفذة ،ومناطق
املنطقي لألعمال امليدانية
ّ
املشروع التي جرت زيارتها في اجملتمعات احمللية،
واملقابالت التي أُجريت مع الشركاء الرئيسيني،
وتصميم حلقة عمل التعلُّم ،وعملية االتفاقية
عند نقطة اإلجناز ،واإلطار الزمني.
اخللفية القطرية والقطاعية .يعطي هذا
القسم للقارئ فكرة عن السياق القطري .وهو
يشمل في العادة( :أ) عرض مجمل لالقتصاد -
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ،ومنو
والتضخم ،وغير ذلك من
الناجت احمللي اإلجمالي،
ُّ
املعلومات؛ (ب) البيانات الدميغرافية ،من قبيل
مجموع عدد السكان وتوزيعهم بني املناطق
احلضرية والريفية؛ (ج) معلومات عن حصة
القطاع الزراعي في االقتصاد الكلي وقضايا
التنمية الريفية العامة ،مثل الوصول إلى
األسواق ،واإلرشاد الزراعي ،واخلدمات االجتماعية،
والهجرة ،إلخ؛ (د) وصف لسمات الفقر الريفي،
مبا في ذلك التوزيع اجلغرافي ،وجوانب التفاوت
ِ
(معامل جيني) ،والفروق بني الريف واحلضر،
ومقاييس الفقر على أساس الدخل وغيره من
العوامل غير املرتبطة بالدخل (مثل مؤشرات
سوء التغذية بني األطفال) وحيازة األراضي،
وقضايا التمايز بني اجلنسني ،والقضايا املرتبطة
بالفئات احملرومة األخرى ،مثل الشعوب األصلية
أو األقليات العرقية (مبا في ذلك معلومات عن
انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز إذا
كان ذلك ميثّل مشكلة في البلد املعني)؛
محددة،
(هـ) القضايا املثيرة للقلق في قطاعات
َّ
مثل القطاع املالي في حالة املشروعات التي
تشمل عنصرا ً مهما ً للتمويل الصغري.
وميكن االستفادة من مصادر البيانات 42التالية:
( )1املالمح القطرية ،وحدة املعلومات التابعة
جمللة اإليكونومست؛ ( )2استراتيجية البنك

الدولي للمساعدة القطرية في البلد املعني،
ومجموعة البيانات القطرية ،ومؤشرات التنمية
العاملية (التي ميكن الرجوع إليها في املوقع
الشبكي للبنك الدولي) ،والدراسات املتعلقة
43
بقياس مستويات املعيشة أو املسوح األخرى؛
) (3تقارير مشاورات صندوق النقد الدولي
مبوجب املادة الرابعة ،وقواعد بياناته؛ (4) 44تقرير
التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،ومؤشر التنمية البشرية؛ (5) 45مجموعة
البيانات العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن
سوء التغذية بني األطفال؛ (6) 46برامج الفرص
االستراتيجية القطرية للصندوق ،وامللخصات
القطرية ،ووثائق املشروعات؛ ) (7ورقات العمل
والدراسات الصادرة عن املعهد الدولي لبحوث
سياسات األغذية؛ (8) 47وثائق استراتيجيات
احلد من الفقر؛ ) (9محرّكات البحث عن الورقات
التثقيفية على شبكة اإلنترنت ،من قبيل
48
.ProQuest Direct
خلفية املشروع .ينبغي إدراج املعلومات
األساسية التالية )1( :معلومات عن السياق ،مبا
في ذلك الظروف الزراعية اإليكولوجية ملنطقة
املشروع ،واألوضاع السياسية واالجتماعية
االقتصادية احمللية والوطنية وقت التصميم؛
( )2غايات املشروع وأهدافه ومكوّناته ،مبا
في ذلك عرض مجمل لنظام رصد وتقييم
املشروع؛ ( )3بيانات املشروع ،مبا في ذلك مجموع
املقدم من الصندوق ،ومقدار
التكاليف ،والقرض
ّ
التمويل املشتَرك ،واملؤسسات املتعاونة (حسب
االقتضاء) ،وشروط اإلقراض ،ونوع املشروع
حسب تصنيف الصندوق ،واملواعيد الرئيسية
للمشروع (الصياغة ،والتقدير ،واملوافقة،
والتنفيذ ،واإلجناز)؛ ( )4ترتيبات اإلشراف ودعم
التنفيذ؛ ( )5طرائق التنفيذ واملؤسسات املعنية.
وإضافة إلى ذلك ،ينبغي تقدمي وصف موجز
لعملية تعزيز اجلودة وضمان اجلودة التي تخضع
لها عملية تصميم املشروع قبل اعتمادها من
اجمللس التنفيذي للصندوق.
مصادر البيانات )1( .برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية ،مبا في ذلك استعراضاته
السنوية ،حسب ما هو متاح؛ ( )2االستراتيجية
اإلقليمية؛ ( )3وثائق وتقارير املشروع ،مبا في
49
ذلك تقارير االستهالل والصياغة والتقدير،
وتقرير رئيس الصندوق ،واتفاقية القرض،
وتقارير اإلشراف ودعم التنفيذ ،واستعراض
منتصف املدة ،وتقرير إجناز املشروع ،وتقارير حالة
املقدمة من مدير البرنامج القطري؛
املشروعات
ّ

( )4وثائق املعلومات األساسية ومحاضر عمليات
استعراض التصميم ،مبا في ذلك فريق جتهيز
املشروعات (حسب االقتضاء ،حيث يستعاض
تدريجيا ً عن تلك الفرق بفرق جتهيز البرامج
القطرية ،وعمليات تعزيز اجلودة وضمان اجلودة،
واستعراض تصميم املشروع الذي جتريه جلنة
استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات؛)5( 50
نظام القروض واملنح في الصندوق ،ونظام إدارة
حافظة املشروعات؛ ( )6معلومات عن تصنيفات
األداء القطري من خالل استعراض تنمية
نفذ في سياق نظام
القطاع الريفي الذي ي ُ ّ
تخصيص املوارد على أساس األداء؛
( )7الوثائق احلكومية الرئيسية ،من قبيل وثيقة
احلد من الفقر ،وسياسات الزراعة
استراتيجية
ّ
والتنمية الريفية ،وما إلى ذلك.
خلفية املشروع .ينبغي االهتمام في هذا
الكمية والنوعية املفيدة في
القسم بالبيانات
ّ
متهيد السبيل أمام تقدير أداء املشروع من حيث:
( )1اخملرجات؛ ( )2استخدام امليزانية؛ ( )3االمتثال
للجداول الزمنية واملواعيد النهائية .وفيما
يتعلق باخملرجات ،من املهم تسليط الضوء على
الكمية ،مثل عدد الكيلومترات من
اإلجنازات
ّ
الطرق الريفية املنشأة ،وعدد الدورات التدريبية
التي تقام للمزارعني ،وعدد فروع املصارف
الريفية التي يتم إنشاؤها ،وعدد الهكتارات
من الغابات املشمولة باحلماية ،وعدد املراكز
الصحية املنشأة ،وما إلى ذلك .ومن املهم كذلك
حتليل استخدام امليزانية واالمتثال للجداول
الزمنية من أجل تقدير أبعاد الكفاءة .كما
ينبغي التركيز على العوامل املؤثّرة على حتقيق
النواجت ،مبا في ذلك التغييرات الرئيسية في
السياقات السياسية واالجتماعية االقتصادية،
واإليكولوجية في منطقة املشروع على املستوى
الوطني.

www.worldbank.org..43
www.imf.org..44
http://hdr.undp.org/en/..45
www.who.int/..46
nutgrowthdb/database/en/
www.ifpri.org..47

محرك
..48ميكن الوصول إلى
ّ
البحث  ProQuestداخل
الصندوق على شبكة اإلنترنت
في هذا املوقعhttp://intranet/ :
irc/search/ext_ol_resources/
index.htm
..49في إطار العملية اجلديدة
لتصميم املشروعات في
الصندوق ،يستعاض عن تقارير
االستهالل والصياغة والتقدير
بوثيقة واحدة عن تصميم
املشروع ،على أن تعدل في
مختلف املراحل أثناء سير
َ
عملية التصميم.

مصادر البيانات )1( .تقارير بعثات اإلشراف
ودعم التنفيذ؛ ( )2استعراضات منتصف
املدة؛ ( )3تقارير حالة املشروعات التي يعدها
مدير البرنامج القطري؛ ( )4التقارير املرحلية
عن املشروع التي تعدها سلطات املشروع؛
( )5البيانات املستقاة من نظم رصد وتقييم
املشروعات؛ ( )6تقارير إجناز املشروعات؛
( )7املناقشات مع مصادر املعلومات الرئيسية
من احلكومة واملؤسسات املتعاونة والسلطات
احمللية اخملتارة وغيرها؛ ( )8الزيارات املوقعية
51
للتحقق من وجود وجودة اخملرجات.

..50في إطار النظام اجلديد
لتصميم املشروعات في
الصندوق ،ال يتم إجراء
ال
استعراضات تلك اللجنة إ ّ
للمشروعات التي بدون برامج
فرص استراتيجية قطرية
مستندة إلى النتائج.
..51ينبغي إدراج املسائل
املتعلقة بذلك في الوسائل
امليدانية.
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تقدر املالءمة من حيث كل من:
املالءمة.
ّ
( )1مواءمة أهداف املشروع مع األهداف
القطرية وأهداف الصندوق وسياسات الزراعة
والتنمية الريفية ،فضال ً عن احتياجات فقراء
الريف؛ ( )2سمات تصميم املشروع الرامية إلى
حتقيق أهدافه .وفيما يتعلق بخصائص تصميم
املشروع فإن التقييمات تستعرض مدى دمج
مكوّنات املشروع املالئمة ومخصصاته املالية في
تصميمه؛ ومدى استخدام آليات ونُهج سليمة
في املشاركة واالستهداف وتعميم التمايز بني
اجلنسني؛ ومدى كفالة حتقيق عالقات تضافر
سبل
مالئمة بني األنشطة واخلدمات لتحسني ُ
العيش الريفية؛ ومدى مالءمة ترتيبات التنفيذ،
مبا في ذلك ترتيبات إدارة املشروع ،واإلشراف ودعم
التنفيذ ،والرصد والتقييم؛ وما إلى ذلك.

وينبغي كذلك أن يكون تقدير املالءمة شامال ً

لالتساق ،أي البحث املنهجي في كيفية مالءمة

املشروعات للسياسات ،والبرامج واملشروعات

التي جتريها احلكومة واجلهات الشريكة اإلمنائية

يحدد هذا التقدير ،من بني
األخرى .وينبغي أن
ّ
جملة أمور ،مدى مالءمة إطار احلوافز التي

توفرها سياسات احلكومة والشركاء ،ومدى

تالفي االزدواجية ،ومدى االستفادة من عالقات
التضافر ،وإزالة جوانب التضارب قبل تنفيذ

املشروع وأثناء تنفيذه .والتركيز على االتساق

فهم ضمنا ً من تصديق الصندوق على
يُ َ
إعالن باريس.

اإلطار  :1مالءمة األهداف مقابل مالءمة ال ُن ُهج :مثال
برنامج تنويع الدخل في منطقة جنوب مالي :جرى تصميم تدخالت هذا املشروع خالل النصف األول

من تسعينات القرن املاضي ،وهي فترة متيّزت بتطوّر سريع في زراعة القطن في مالي .وساند هذا
املشروع تنويع زراعة محاصيل أخرى غير القطن من خالل تعزيز احملاصيل واألنشطة البديلة .وبأثر

رجعي وعلى ضوء أزمة القطن في أواخر التسعينات واستنفاد التربة في املنطقة جرّاء اإلفراط في

زراعة احملاصيل ،لم تكن أهداف املشروع مالئمة فحسب ،بل واتسمت كذلك ببعد النظر .ومن الناحية
األخرى فقد نشأت مشكالت كبيرة تتعلق باختيار املكوّنات وتصميم مؤسسات املشروع .واعتمد

املشروع بشكل خاص على إنشاء جمعيات قروية للتنمية ،وهي تعاونيات قروية مسؤولة عن تعزيز

اإلنتاج الزراعي واخلدمات االجتماعية .وكان هذا النموذج وقت تصميم املشروع بالفعل مثار انتقاد

التدخلية واملتجهة من القمة إلى القاعدة ،وهو ما يعكس الثقافة اإلدارية التي
كبير بسبب سماته
ّ

كانت سائدة آنذاك .ولم يكن هناك سوى القليل من جمعيات التنمية القروية التي كانت ال تزال تعمل

وقت التقييم .والواقع أن تقارير اإلشراف كانت تصف أنشطتها بأنها تتسم بعدم الالمباالة .وهذا

املثال لألداء غير املرضي يثبت أن مالءمة املشروع ال تتوقف فحسب على اختيار األهداف املالئمة ملهمة
الصندوق ،بل وكذلك على مواءمة املنظمة وإدارة املشروع مع ما يستجد من احتياجات وديناميات في
القطاع الريفي.

املصدر :تقييم البرنامج القطري ملالي.2007-2006 ،

ومن املهم عند تقدير املالءمة حتليل سياق
املشروع بطريقتني .أوالً ،ينبغي أن ينظر التقييم
ٍ
كاف
في مدى مراعاة تصميم املشروع بشكل
للسياق السياسي واملؤسسي واالجتماعي
احملدد السائد .وثانياً ،بالنظر إلى تطوّر
االقتصادي
ّ
الظروف أثناء التنفيذ ،ينبغي أن يتأكد التقييم
من التغييرات التي رمبا تكون قد طرأت على
السياق منذ مرحلة تصميم املشروع وحتليل
أثر تلك التغييرات بالنسبة ملالءمة التصميم
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األصلي .ويلزم إجراء ذلك من أجل احلكم على

مدى مالءمة وحسن توقيت استجابة موظفي

إدارة املشروع ،واملسؤولني احلكوميني ،والصندوق،

ويشكل
واجلهات املشاركة في التمويل ،وغيرها.
ّ

تعديل تصاميم املشروعات ملالءمة الظروف

املتغيِّرة جزءا ً ال يتجزأ من املالءمة ومؤشرا ً
رئيسيا ً لألداء أثناء تقدير أداء الصندوق،

املنفذين.
ومؤسساته املتعاونة ،وشركائه
ّ

ويبينِّ اإلطار  2األسئلة الرئيسية التي ينبغي
التوصل إلى
أن تعاجلها التقييمات من أجل
ّ
تصنيف وتقدير ملالءمة املشروع.

اإلطار  :2األسئلة الرئيسية لتقدير مالءمة املشروعات
•هل أهداف املشروع واقعية ومتسقة مع االستراتيجيات والسياسات الوطنية بشأن الزراعة
والتنمية الريفية ،وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،وسياسات الصندوق ذات الصلة
بالقطاع والقطاع الفرعي 52،فضال ً عن احتياجات فقراء الريف؟
•هل كان تصميم املشروع (مبا في ذلك عالقات التضافر بني األنشطة واخلدمات ،واخملصصات
املالية ،وإدارة وتنفيذ املشروع ،واإلشراف ودعم التنفيذ ،وترتيبات الرصد والتقييم) مالئما ً لتحقيق
األهداف األساسية للمشروع؟
•ما هو مدى اتساق املشروع من حيث مالءمته لسياسات وبرامج ومشروعات احلكومة والشركاء
اإلمنائيني اآلخرين؟
•هل كان تصميم املشروع تشاركيا ً من حيث مراعاة مدخالت واحتياجات أصحاب املصلحة
املنفذة ،واجلهات املشاركة في التمويل ،واملستفيدين
الرئيسيني ،مبا في ذلك احلكومة ،والوكاالت
ّ
املتوقعني ،ومنظمات القواعد الشعبية؟
•هل استفاد املشروع من املعرفة املتاحة (مثل خبرة املشروعات املماثلة األخرى في املنطقة أو في
البلد) أثناء تصميمه وتنفيذه؟
•هل ما زالت أهداف املشروع مالئمة خالل املدة الزمنية املطلوبة للتنفيذ؟ وهل أدخلت تعديالت
على التصميم في حالة حدوث تغييرات ملموسة في سياق املشروع أو في سياسات الصندوق؟
•ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقدير املالءمة بأنها إيجابية أو أقل من إيجابية.

الفعالية .حتقيق مخرجات مادية ومالية ميكن

قياسها (مثل عدد الكيلومترات من الطرق

املنشأة) ليس مقياسا ً كافيا ً لفعالية املشروع.
فاخملرجات (مثل املنتجات ،والسلع الرأسمالية،

واخلدمات التي تسفر عن تدخل إمنائي) تساهم

في حتقيق أهداف املشروع ،ولكنها في حد ذاتها

ال تعني حتقيق أهداف املشروع .كما أن أهداف

املشروع ليست نفس أهداف املستوى األعلى

ويتضمن
التي يرمي التدخل اإلمنائي إلى تعزيزها.
ّ

اإلطار  3أهم األسئلة التي ينبغي على املقيّمني
تتبعها عند تصنيف وتقدير فعالية املشروع.

اإلطار  :3األسئلة الرئيسية لتقدير فعالية املشروع
الكمية والنوعية على السواء؟
•ما هو مدى حتقيق أهداف املشروع ومكوّناته من الناحيتني
ّ

املرجح أن تتحقق كليا ً/جزئيا ً األهداف التي ما زالت غير
•في حالة عدم اكتمال املشروع ،فهل من
َّ
متحققة قبل إقفاله؟

•ما هي عوامل تصميم وتنفيذ املشروع املسؤولة عن النتائج التقديرية للفعالية؟

•ما هي بشكل خاص التغييرات في السياق العام (مثل إطار السياسات ،واحلالة السياسية،

املرجح أن
والهيكل املؤسسي ،والصدمات االقتصادية ،واالضطرابات املدنية ،إلخ) التي أثّرت أو من
َّ
تؤثر على تنفيذ املشروع ونتائجه الشاملة؟
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..52انظر امللحق  8لالطالع
على قائمة بجميع سياسات
واستراتيجيات الصندوق ذات
الصلة بالقطاع الفرعي.

الكفاءة .ينطوي إجراء حتليل للكفاءة على

حتديات بسبب عدم سهولة تقدير كفاءة

اخملرجات غير املادية ،من قبيل التمكني ،وبناء

القدرات ،واملشاركة .وفي بعض احلاالت ،مثل

مشروعات تنمية البنية األساسية أو التدخالت
املوجهة نحو اإلنتاجية ،قد يستصوب إجراء
ّ

حتليل للعائد االقتصادي .وهناك بشكل خاص

اجتاه قوي ،عندما يشمل تصميم مشروع
الصندوق تقديرا ً ملعدل العائد الداخلي،

نحو إدراج حتليل قابل للمقارنة في التقييم.

وفي احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير العائد
تؤكد كفاءة املشروع من خالل
االقتصاديّ ،
املؤشرات غير املباشرة أو معايير قياس فعالية
التكلفة .ومثال ذلك أنه في حالة التمويل
الريفي ،ميكن احلصول على املؤشرات من خالل
مبادرة تبادل املعلومات بشأن التمويل الصغير.
وفيما يتعلق بالطرق الريفية ،تستخدم اإلدارات
احلكومية في العادة تكاليف معيارية ،وما إلى
ذلك .وترد في اإلطار  4أهم األسئلة التي ينبغي
على املقيِّمني اإلجابة عنها عند تصنيف وتقدير
كفاءة املشروع.

اإلطار  :4األسئلة الرئيسية لتقدير كفاءة املشروع
محددة للمشروع (مثل تكلفة إنشاء
•ما هي تكاليف االستثمارات الالزمة لتطوير مخرجات
ّ
كيلومتر واحد من الطرق الريفية)؟ ينبغي إثبات جودة األعمال/املستلزمات بالكامل (وصراحة)
في مقارنة تلك املدخالت/اخملرجات.
•هل نسبة تكلفة املدخالت إلى اخملرجات قابلة للمقارنة مع املعايير احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية؟
•ما هي تكاليف القرض لكل مستفيد (وقت التقدير ووقت التقييم على السواء) وما مدى
إمكانية مقارنتها مع العمليات األخرى املمولة من الصندوق (أو العمليات املمولة من جهات
مانحة أخرى) في نفس البلد و/أو البلدان األخرى؟
•ما مدى مقارنة معدل العائد االقتصادي مع تصميم املشروع؟
•ما هي التكاليف اإلدارية 53لكل مستفيد باملقارنة مع العمليات األخرى املموّلة من الصندوق (أو
العمليات املمولة من جهات مانحة أخرى) في نفس البلد أو في بلدان أخرى؟
•ما هو الوقت الذي استغرقه القرض حتى يبدأ نفاذه مقارنة بالقروض األخرى في نفس البلد واإلقليم؟
•ما هي مدة متديد موعد اإلقفال األصلي ،وما هي التكاليف اإلدارية اإلضافية املتكبدة
أثناء فترة التمديد؟
•ما هي العوامل املسؤولة عن أداء كفاءة املشروع؟

التقدير الشامل ألداء املشروع .استنادا ً إلى

تقديرات معايير األداء الثالثة األساسية (املالءمة
والفعالية والكفاءة) ،ينبغي أن يتضمن التقرير

تصنيفا ً ألداء املشروع .والغرض من هذا التقدير

هو اإلجابة عن السؤال التالي :هل من املرجح أن

يحقق املشروع أهدافه الرئيسية بكفاءة ،وإذا

كان األمر كذلك ،فهل ستؤثر تلك اإلجنازات على
..53مبا في ذلك تكاليف
اإلشراف ودعم التنفيذ ،وإدارة
املشروع ،ورصده وتقييمه (وهي
تكاليف تُدرَج كجزء من القرض)،
واستعراض منتصف املدة،
وإعادة تصميم املشروع (عند
االقتضاء) ،وما إلى ذلك.
..54يتناول هذا النوع من
التحليل بشكل رئيسي حتقيق
احملددة للمشروع.
األهداف
َّ

حالة الفقر الريفي في بلد معينَّ ؟

األثر على الفقر الريفي .استكماال ً لتحليل

فعالية املشروع 54،يعالج تقدير األثر على الفقر

الريفي خمسة مجاالت من املرجح أن تؤثر عليها

املشروعات املموَّلة من الصندوق ،وهي :الدخل
واألصول األُسرية ،والرصيد البشري واالجتماعي
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والتمكني ،واألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية،

واملوارد الطبيعية والبيئة ،واملؤسسات

والسياسات .وتبينِّ الفقرات التالية املعلومات
التي ينبغي احلصول عليها بالنسبة جملاالت
األثر اخلمسة:

•الدخل األُسري واألصول الصافية .على

الرغم من الترابط بني الدخل واألصول فإنها
متثِّل مفاهيم منفصلة .ويرتبط الدخل

بتدفق الفوائد االقتصادية
(املستمدة مثال ً
َّ

من مكافآت إنتاج وبيع السلع أو اخلدمات،

واألجور/املرتبات ،والتحويالت) املستحقة لفرد

محددة واملقيَّمة بسعر
أو مجموعة في فترة
َّ

اقتصادي معينَّ  .وترتبط األصول مبخزونات
البنود املتراكمة بقيمة اقتصادية معيَّنة

(األصول املادية تشمل األراضي ،واإلسكان،

والثروة احليوانية ،واألدوات ،واملعدات ،وأما

األصول املالية فتشمل املدخرات واالئتمانات)

كاملة أو مستدامة .وفي إطار هذا اجملال

ستقدر أيضا ً دور املنظمات
فإن التقييمات
ِّ

غير احلكومية في تعزيز الرصيد االجتماعي

لفقراء الريف وفي متكينهم.

املقدرة عند نقطة زمنية معيَّنة .وقد تتقلص
َّ

•األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية .يُعتبر هذا

وهناك صعوبات منهجية معروفة مرتبطة

فاألسرة (أو اجملتمعات احمللية) التي تتمتع

األصول بدرجة ينشأ عنها تكبُّد الديون.

بتقدير الدخل واألصول في املناطق الريفية.

اجملال مهما ً بدرجة كبيرة ملهمة الصندوق.
باألمن الغذائي في االقتصاد املفتوح هي

فتقدير التغييرات في األصول املادية قد يكون

األسرة التي لديها ما يكفي من الغذاء

فرق التقييم ،حيثما تتوفر بيانات دقيقة ،عدم

تنتجه أو تشتريه ،لكفالة توفير احلد األدنى

وميكن تيسير ذلك مثال ً من خالل إجراء مسوح

وتتمثَّل العناصر الرئيسية لألمن الغذائي في

الذاكرة .كما ينبغي حتليل عوامل من قبيل

سبل
(الدخل واألسواق واألسعار) واستقرار ُ

األسواق ميكن أن يساهم في تعزيز الدخل
األُسري.

على الصعيدين األُسري واحمللي) .كما أُدرجت

مسألة خالفية بدرجة أقل ،ولكن ينبغي على

اإلحجام عن تقدير التغييرات في الدخل.

إحصائية و/أو استخدام تقنيات استدعاء

الوصول إلى األسواق ،حيث إن الوصول إلى

•الرصيد البشري واالجتماعي والتمكني .من
األساسي بناء القدرة اجلماعية للفقراء

(رصيدهم االجتماعي) وقدرتهم الفردية

املتوفر في جميع األوقات سواء ما كانت

األساسي من احلصة التغذوية جلميع أفرادها.

توافر الغذاء ،وإمكانية الوصول إلى الغذاء

الوصول (التخزين وترتيبات التسويق األخرى

اإلنتاجية الزراعية في هذا اجملال بالنظر إلى
أهميتها احملورية في اإلطار االستراتيجي

ومساهمتها في تعزيز األمن الغذائي .وفي

تقدر
إطار اإلنتاجية فإن التقييمات ينبغي أن
ِّ

(رصيدهم البشري) للحد من الفقر .وتعزيز

احملسنة ومدى
مدى تعزيز التكنولوجيات
َّ

اجملتمعية ذات الصلة يزيد من قدرة الفقراء

اإلرشاد) لفقراء الريف.

منظمات العون الذاتي احمللية واملنظمات

على استغالل الفرص االقتصادية احملتملة

وإقامة روابط مع األسواق والشركاء

اخلارجيني .فوجود قاعدة قوية من الرصيد

االجتماعي يو ِّفر إمكانات التمكني للفقراء

(مبن فيهم النساء الفقيرات) وميكِّ نهم من

التفاعل املنصف والواعي مع من ميسكون

بأيديهم مقاليد السلطة االجتماعية،
والتفاوض مبزيد من الفعالية لتحسني

سبل كسب عيشهم .كما تساعد القدرات
ُ

الفردية القوية الفقراء على اتخاذ وضع
أفضل بالنسبة للعناصر الفاعلة في

األسواق والسلطات والعناصر األخرى في

اجملتمع .على أنه ميكن القول بأنه في حال

غياب الرصيد االجتماعي فإن االستثمار

في األصول البشرية واملادية ال يحقق فوائد

توفر خدمات مساندة كافية (مثل خدمات

•املوارد الطبيعية والبيئة .يركِّ ز مجال األثر

البيئي على تقدير مدى مساهمة املشروع

أو البرنامج في حماية أو إصالح املوارد

الطبيعية والبيئة أو مدى مساهمة املشروع

في استنفاد املوارد الطبيعية .ويركِّ ز هذا اجملال
على اآلثار البيئية للمشروع على الصعيد
احمللي حيث تقع على األرجح اآلثار البيئة

ملشروعات الصندوق .ويهتم هذا اجملال على

وجه اخلصوص باجلوانب البيئية التي يسيطر
أو يؤثر عليها فقراء الريف .وينبغي توجيه

اهتمام خاص لآلثار البيئية التي تتجاوز

منطقة املشروع ،مثلما في حالة حتويل املياه

إلى الري أو تدفقات مياه الصرف والتكيُّف
مع تغيُّر املناخ أو التخفيف من أثاره.
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محدد متوقع أو مقصود فيما
معاجلة «االفتقار إلى التدخالت» .رمبا لم يكن هناك أي تدخل
َّ

يتعلق بواحد أو أكثر من مجاالت األثر اخلمسة .ومثال ذلك أن املشروعات املموَّلة من الصندوق
محددة وال تشمل عنصرا ً لإلصالح .على أن عدم وجود عنصر
ليست لها جميعا ً حماية بيئية
َّ

متخصص ال يعني عدم مالحظة أي أثر في ذلك اجملال املعينَّ  .ومثال ذلك أن مشروعات التنمية
اجملتمعية قد حتقق آثارا ً إيجابية غير مباشرة على إدارة الغابات حتى في حالة عدم وجود عنصر

محدد .ومن الناحية األخرى فإن مشروعات الري الصغيرة قد تضر بخصوبة التربة في حال
بيئي
َّ

غياب ترتيبات مالئمة للصرف .ولذلك يوصى املقيِّمون بتحديد التغييرات امللموسة امللحوظة في

أي مجال من مجاالت األثر القياسية اخلمسة .وإذا أمكن اكتشاف تغييرات (إيجابية أو سلبية)

وعزوها كليا ً أو جزئيا ً إلى املشروع ،ينبغي إسناد تصنيف لذلك اجملال املعينَّ  ،بغض النظر عما إن
محددة في ذلك اجملال.
كان املشروع قد خطط أي نتائج
َّ

وإذا لم تكتشف أي تغييرات ولم تتوقع أي تدخالت أو لم تكن مقصودة ،فال ينبغي تخصيص

أي تصنيف (أو تكتب عبارة «غير منطبق») أمام ذلك اجملال املعينَّ  .وإذا لم تالحظ أي تغييرات
في مجال معينَّ  ،ولكن كانت هناك تدخالت أو نتائج ذات صلة متوقعة أو مزمعة في تصميم

املشروع فينبغي حينئذ أن يراعي التقييم ذلك عند تصنيف هذا اجلانب ،وكذلك عند تقدير
مالءمة وفعالية املشروع.

يقدر هذا اجملال
•املؤسسات والسياسات.
َّ

مساهمة الصندوق في تعزيز املؤسسات

والريفية .وينبغي النظر صراحة في تلك اجلوانب

مستوى الواليات/املقاطعات وغيرها من

املذكورة أعاله ،حسب االقتضاء .وينبغي أن

واملؤسسات اخملتارة .وسوف يشمل حتليل هذا

وثيقة النهج.

احلكومية على املستويات االحتادية وعلى
املستويات ،فضال ً عن دور القطاع اخلاص

اجملال ،من بني مسائل أخرى ،تقييم الدعم
املقدم لتحسني قدرات تلك املؤسسات
َّ

على خدمة فقراء الريف وإعادة توجيه

السياسات القائمة في تلك املؤسسات

لصالح الفقراء .وسوف تؤخذ بعني االعتبار
السياسات القطاعية والوطنية ،مبا في

ذلك القوانني واللوائح واألنظمة وعمليات

في إطار كل مجال من مجاالت األثر اخلمسة

تسترشد تلك التقديرات باألسئلة الواردة في

ويتضمن اجلدول  7مجموعة من األسئلة

لتوجيه املقيِّمني عند تقدير األثر وحتديد
التصنيفات لكل مجال من مجاالت األثر

اخلمسة .وعلى غرار جميع معايير التقييم

األخرى وتبعا ً لطبيعة وتركيز املشروع فقد

ينظر املقيِّمون أيضا ً في أسئلة إضافية عند
تقدير األثر .وإلى جانب ذلك فإن اإلجابات على

القضاء على الالمركزية التي تشكِّ ل البيئة

تلك األسئلة ستوضح مدى تغيُّر حياة فقراء
الريف وإمكانية عزو تلك التغييرات إلى أنشطة

احملددة صكوك حيازة
وتشمل األمثلة
َّ

مجال ،من املهم النظر فيما يلي:

املواتية لألنشطة االقتصادية واالجتماعية،

سبل معيشية فقراء الريف.
وتؤثر على ُ
األراضي ،واألنظمة االئتمانية ،وأسعار

الفائدة ،وأنظمة األسواق ،وقوانني التعاونيات،
الفعال لإلعانات.
والتوجيه
َّ

وميثِّل تعزيز املساواة بني اجلنسني واستهداف

فقراء الريف اثنتني من اخلصائص التي تغلب
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على نهج الصندوق إزاء التنمية الزراعية

املشروع .وعند تصنيف أثر املشروع في كل

•عدد فقراء الريف الذين يصل إليهم املشروع
أو البرنامج .ويتطلب ذلك حتديد مجموع

العدد التقريبي لألشخاص (على أن يُدرج عدد
النساء على حدة) واألُسر املتأثرة باملشروع

اجلاري تقييمه واإلبالغ عنه.

•املستفيدون من املشروع .ينبغي أن يو ِّفر

التقييم حتليال ً لفقراء الريف من حيث الفئات

وقد يعبَّر عن ذلك كميا ً (مثل ازدياد الدخل
األُسري بنسبة  15في املائة خالل ثالث

الدخل ،وحيازات األصول الصافية ،وما إلى

ميكن إجراء تقدير نوعي؛ وميكن وصف

االجتماعية ،والتمايز بني اجلنسني ،وحالة

سنوات) .وبد ال ً من ذلك أو إضافة إليه،

ذلك ،واملستفيدين من املشروع أو البرنامج،

األثر على الرصيد االجتماعي من خالل

استبعاد فئات مختارة من الفقراء.

احمللية (مجموعات األمهات ،وتعاونيات

وينبغي حتديد األسباب الرئيسية وراء

•حجم اآلثار .الهدف من ذلك هو رصد

التغييرات الناجمة عن املشروع أو البرنامج.

توضيح كيفية تعزيز أو متكني الشبكات
املزارعني ،ورابطات املنتفعني باملياه) لتمثيل

اجملتمعات احمللية واالشتراك في احلوار البنَّاء
مع السلطات العامة.

اجلدول  :7األسئلة الرئيسية لتقدير األثر على الفقر الريفي
مجاالت األثر

األسئلة الرئيسية

الدخل واألصول األُسرية

•هل تغيَّر تركيب ومستوى الدخل األُسري (ازدياد مصادر الدخل،
وازدياد التنويع وارتفاع مستوى الدخل)؟
ُ
•ما هي التغييرات الواضحة في الدخل واألصول داخل األسر؛
•هل تغيَّرت األصول املادية لألُسر الزراعية (األراضي الزراعية،
واملياه ،واحليوانات ،واألشجار ،واملعدات ،وما إلى ذلك)؟
•هل تغيَّرت األصول املالية لألًسر (املدخرات ،والديون ،واالقتراض،
والتأمني)
متكن فقراء الريف من الوصول إلى األسواق املالية بسهولة
•هل َّ
أكبر؟
سبل وصول فقراء الريف إلى أسواق املدخالت
نت
حتس
•هل
ُ
َّ
واخملرجات؟
حتسن الصحة والتعليم من خالل البرنامج لفقراء
•هل يتيح ُّ
الريف احلصول على مزيد من الدخل واألصول؟

الرصيد البشري
واالجتماعي والتمكني

•هل تغيَّرت منظمات فقراء الريف ومؤسسات القواعد الشعبية؟
•هل حتققت تغييرات ملموسة في التماسك االجتماعي وقدرات
العون الذاتي احمللية في اجملتمعات الريفية؟
•ما هو مدى مساهمة املشروع في متكني فقراء الريف إزاء اجلهات
الفاعلة اإلمنائية والسلطات العامة احمللية والوطنية؟ وهل
صنع القرار؟
يؤدون دورا ً أكثر فعالية في ُ
متكن فقراء الريف من احلصول على فرص أفضل للوصول
•هل َّ
لسبل معيشتهم؟
املطلوبة
املعلومات
إلى
ُ
•هل أُتيحت لفقراء الريف فرص الوصول إلى مرافق صحية
وتعليمية أفضل؟

األمن الغذائي واإلنتاجية
الزراعية

حتسن على إنتاجية
•هل تغيَّرت الكثافة الزراعية؟ وهل طرأ ُّ
األراضي؟ وإذا كان األمر كذلك فإلى أي مدى حتقق ذلك؟ وهل
تغيَّرت الفوائد العائدة على العمالة؟
•هل تغيَّر الوضع التغذوي لألطفال (مثل التقزُّم والهزال ونقص
الوزن)؟
•هل تغيَّر األمن الغذائي لألسر؟
سبل وصول فقراء الريف إلى أسواق املدخالت
حتسن ُ
•ما هو مدى ُّ
واخملرجات التي ميكن أن تساعدهم على رفع مستوى إنتاجيتهم
سبل وصولهم إلى الغذاء؟
وحتسني ُ
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اجلدول ( 7تابع) :األسئلة الرئيسية لتقدير األثر على الفقر الريفي
مجاالت األثر

املوارد الطبيعة والبيئة

(أ)

األسئلة الرئيسية

املؤسسات والسياسات

•هل تغيَّرت حالة قاعدة املوارد الطبيعية (األراضي ،واملياه،
والغابات ،واملراعي ،واألرصدة السمكية ،وما إلى ذلك)؟
سبل وصول اجملتمعات احمللية إلى املوارد الطبيعية
•هل تغيَّرت ُ
(عموما ً وبشكل خاص بالنسبة للفقراء)؟
•هل تغيَّرت درجة الهشاشة البيئية (مثل التعرُّض للملوثات،
وأثار تغيُّر املناخ ،وتقلُّب املوارد ،والكوارث الطبيعية احملتملة)؟
•هل طرأت أي تغييرات على املؤسسات املالية الريفية (وذلك مثال ً
في تيسير الوصول إلى فقراء الريف)؟
•كيف تغيَّرت املؤسسات العامة وكيف تغير تقدمي اخلدمات
لفقراء الريف؟
•ما هي التحسينات امللحوظة في احلكم احمللي ،مبا في ذلك
قدرة ودور اإلدارات احلكومية ،واملنظمات غير احلكومية والقطاع
اخلاص ،والهيئات املنتخبة ،واملسؤولون؟
•هل طرأت أي تغييرات على السياسات الوطنية/القطاعية
املؤثرة على فقراء الريف؟
•هل تغيَّر اإلطار التنظيمي الذي يؤثر في فقراء الريف؟
•هل تغيَّرت هياكل األسواق والعوامل املؤسسية األخرى املؤثرة
على وصول املنتجني الفقراء إلى األسواق؟

(أ) قد يكون من املفيد الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية ،مثل قاعدة البيانات اجلغرافية لبرنامج األمم املتحدة للبيئة التي
تبينِّ التدهور أو التغييرات البيئية على مر الزمن عند اإلجابة على بعض األسئلة املتعلقة بهذا اجملال.
ملحوظة :ينبغي أن يصف التقييم في كل مجال األثر املتحقق وكذلك األسباب الكامنة (أي العوامل «املسببة»)
للتغييرات امللحوظة أو املتوقعة.

وينبغي وضع تصنيفات لكل مجال من مجاالت

من االستثمار بعد إقفال املشروع .ولذلك

الفقر الريفي .وينبغي أن يستخدم املقيِّمون
خبرتهم ومعرفتهم املهنية في وضع تصنيفات

الفعلية واملتوقعة أمام اخملاطر بعد انتهاء مدة

األثر ،كما ينبغي إسناد تصنيف عام لألثر على

مجمعة .وينبغي دعم كل تصنيف باألدلة.
َّ

االستدامة .يركِّ ز مفهوم االستدامة على تقدير
احتماالت استمرار تدفق الفوائد املتحققة

فإن التقييمات ستحلل مدى صمود النتائج

املشروع .ويتضمن اإلطار  5أهم األسئلة التي

ينبغي النظر فيها عند تقييم آفاق االستدامة.

واستنادا ً إلى احلكم السليم ،يلزم من املقيمني
وضع تصنيف واحد الستدامة املشروع.

اإلطار  :5األسئلة الرئيسية لتقدير فعالية املشروع
محددة أو نهج محدد وهل مت االتفاق على ذلك مع الشركاء
•هل جرى إعداد استراتيجية خروج
َّ
لكفالة االستدامة بعد انتهاء املشروع؟

•ما هي فرص استمرار فوائد املشروع بعد إقفاله ،وما هي العوامل التي تفيد أو تضر باستمرار
الفوائد؟ وما هي احتماالت مقاومة األنشطة االقتصادية للصدمات أو التعرُّض التدريجي
للمنافسة وتقلُّص اإلعانات؟
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اإلطار ( :5تابع) األسئلة الرئيسية لتقدير فعالية املشروع
•هل توجد إشارة واضحة تنُم عن التزام احلكومة بعد تاريخ إقفال القرض ،وذلك مثال ً من حيث
توفير األموال ألنشطة مختارة ،وتوا ُّفر املوارد البشرية ،واستمرارية السياسات املناصرة للفقراء،
ونُهج التنمية التشاركية ،والدعم املؤسسي؟ وهل تو َّقع تصميم مشروع الصندوق احلاجة إلى
ذلك الدعم بعد إقفال القرض؟
•هل تستفيد أنشطة املشروع من دور اجملتمعات احمللية ومنظمات القواعد الشعبية وفقراء الريف
ومشاركتهم وملكيتهم؟
•هل النُهج املستخدمة سليمة تقنيا ً؟ وهل يتاح ملستعملي املشروع احلصول على التدريب املالئم
على الصيانة والوصول إلى قطع الغيار واإلصالحات؟
•هل من املرجح أن يساهم النظام اإليكولوجي واملوارد البيئية (مثل توافر املياه العذبة ،وخصوبة
التربة ،والغطاء النباتي) في فوائد املشروع أم أن ثمة عملية استنفاد جارية؟

االبتكار لصالح الفقراء ،والتكرار وتوسيع
النطاق .بالنظر إلى أن مهمة الصندوق تشمل

في صميمها تشجيع االبتكارات املراعية
ملصالح الفقراء والتي ميكن لآلخرين تكرارها
يقدر كل تقييم
وتوسيع نطاقها ،ينبغي أن
ِّ
مساهمة البرامج واملشروعات املموَّلة من
الصندوق في حتقيق هذه الغاية .ويرد تعريف
االبتكار في استراتيجية االبتكار في الصندوق
(« :)2007عملية تضيف قيمة أو حتل مشكلة
بطرق جديدة» ويتطلب الوفاء بشروط االبتكار
أن تكون املنتجات أو األفكار أو النُهج املبتكرة
وفعالة من حيث
جديدة في سياقها ،ومفيدة،
َّ
التكلفة ،وتظل «صادقة» حتى بعد مرحلة
االختبار التجريبي .وقد تشمل االبتكارات
مجال التكنولوجيا (مثل أنواع احملاصيل أو
سالالت احليوانات ذات الغلة املرتفعة واخملاطر
األقل ،وتكنولوجيات الري املو ِّفرة للمياه)،
والنُهج اإلمنائية (مثل اإلدارة التشاركية للمياه،
ومشاركة املزارعني في حتديد أولويات البحوث)،
والترتيبات املؤسسية (مثل استخدام املنظمات
محدد،
غير احلكومية أو القطاع اخلاص في سياق
َّ
إلخ) وما إلى ذلك.

وبالنظر إلى أن الصندوق صغير نسبيا ً من

حيث حجمه فإن األثر اإلجمالي الذي ميكن أن

يحققه على الفقر الريفي من خالل االستفادة

من موارده اخلاصة قد يكون محدوداً .ولذلك فإن
الصندوق يهدف ،وفقا ً إلطاره االستراتيجي،

إلى زيادة نطاق وصول أنشطته عن طريق أداء

دور حافز ،والسعي إلى التأثير على الشركاء

اإلمنائيني اآلخرين لتكرار وتوسيع نطاق االبتكارات
الناجحة التي تشجعها عمليات الصندوق .ومن

هنا فإن تقدير العمليات الفعلية لتكرار وتوسيع
نطاق تلك املبادرات من جانب الشركاء اإلمنائيني،
مبا في ذلك احلكومة املعنية واملنظمات اإلمنائية

املتعددة األطراف األخرى ،وهو محك لقدرة

الصندوق على ترويج االبتكارات املفيدة ،يشكِّ ل
جزءا ً ال يتجزأ من هذا املعيار التقييمي .ويبني

اإلطار  6األسئلة الرئيسية التي يتعينَّ اإلجابة
عليها من أجل تقدير مدى الوفاء بهذا املعيار.
وينبغي دعم التصنيف بأدلة وتقدمي تصنيف
واحد فقط حتت هذا العنوان.

اإلطار  :6األسئلة الرئيسية لتقدير االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق
•ما هي خصائص االبتكارات التي يروجها املشروع أو البرنامج؟ وهل تتسق االبتكارات مع تعريف
الصندوق لهذا املفهوم؟
•كيف نشأ االبتكار (مثال ً من خالل املستفيدين ،أو احلكومة ،أو الصندوق ،أو املنظمات غير
احلكومية ،أو مؤسسية بحثية ،إلخ) وهل جرى تكييفه على أي نحو خالل مرحلة تصميم
املشروع/البرنامج؟
•هل اإلجراءات املعنية مبتكرة حقا ً أو هل هي راسخة في أماكن أخرى ولكنها جديدة على البلد أو
منطقة املشروع؟
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اإلطار ( 6تابع) :األسئلة الرئيسية لتقدير االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق
محددة أخرى (مثل حلقات
نفذت أنشطة
•هل جرى توثيق وتقاسم االبتكارات الناجحة؟ وهل ِّ
َّ
العمل ،أو زيارات التبادل ،إلخ) لنشر التجارب املبتكرة؟

•هل جرى تكرار تلك االبتكارات وتوسيع نطاقها ،وإذا كان األمر كذلك ،فمن الذي قام بذلك؟ وإذا
لم يكن األمر كذلك فما هي اآلفاق الواقعية لتكرارها وتوسيع نطاقها من جانب احلكومة

واجلهات املانحة األخرى و/أو القطاع اخلاص؟

أداء الشركاء .أداء الشركاء الفرديني في تصميم

وفيما يتعلق بأداء احلكومة املعنية ،يالحظ أن

ورصده وتقييمه أساسي لتحقيق الفعالية

(على املستويات الوطنية واحمللية وعلى مستوى

املشروع وتنفيذه واإلشراف عليه ودعم تنفيذه

مختلف الوزارات واإلدارات والوكاالت التنفيذية

اإلمنائية .ولذلك فإن الغرض من هذا املعيار هو

املقاطعات) قد تشترك في تنفيذ املشروع.

املتوقعة منهم بدال ً من تقدير إجنازات املشروع

للمؤسسات الفردية املعنية وأن تضع في نهاية

ويتم النظر في أداء كل شريك واإلبالغ عنه على

املعنية .وعلى ضوء احلساسيات التي ينطوي

السماح بتقدير مدى جناحهم في أداء املهام

الذي يخضع للتقييم.

حدة بالنظر إلى أن لك ٍ
محددة
ل منهم وظيفة
َّ
تقدر جميع التقييمات
محدد .وينبغي أن
ودور
ِّ
َّ

ولذلك ينبغي أن جتري التقييمات تقديرا ً

املطاف تصنيفا ً عاما ً شامال ً ألداء احلكومة

عليها ذلك ،ينبغي إيالء اهتمام خاص ملناقشة
تقدير وتصنيفات أداء احلكومة باالشتراك مع

أداء الصندوق واحلكومة واملؤسسات املتعاونة

الوكاالت احلكومية الرئيسية املعنية ،والسعي

واملنظمات غير احلكومية وإسناد تصنيف لذلك

لتحسني أداء احلكومة في املستقبل ،حسب ما

(حيثما ينطبق ذلك) واملنظمات اجملتمعية،

األداء .وميكن إجراء تقييم منفصل للجهات
املشاركة في التمويل والقطاع اخلاص في

حال اشتراكهم في املشروع أو البرنامج اجلاري
تقييمه على الرغم من عدم إدراج أي أسئلة

سبل ووسائل
بصورة مشتركة إلى إيجاد ُ

قد يقتضيه احلال.

وعلى ضوء األدوار واملسؤوليات اخملتلفة للشركاء
يحدد األسئلة الرئيسية التي
فإن اإلطار 7
ِّ

معيارية في دليل تقييم أدائهم .وميكن وضع هذه

ينبغي استخدامها عند تقدير أداء الشركاء.

وثيقة النهج.

شريك في البرنامج أو املشروع املعني.

األسئلة في كل حالة على حدة وإدراجها في

وميكن وضع أسئلة إضافية ،تبعا ً ملهمة كل

اإلطار  :7األسئلة الرئيسية لتقدير أداء الشركاء
الصندوق

•هل قام الصندوق بتعبئة خبرة تقنية كافية أثناء تصميم املشروع؟
•هل كانت عملية التصميم قائمة على املشاركة (مع الوكاالت الوطنية واحمللية ،ومنظمات
القواعد الشعبية) وهل عزَّزت امللكية لدى اجلهة املقترضة؟
محددة لدمج الدروس املستفادة والتوصيات املستخلصة من التقييمات
•هل بُذلت جهود
َّ
املستقلة السابقة في تصميم املشروع وتنفيذه؟
•هل القت التعليقات املستقاة من عمليات تعزيز اجلودة وضمان اجلودة املراعاة الكافية من
الصندوق؟
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اإلطار ( 7تابع) :األسئلة الرئيسية لتقدير أداء الشركاء
•هل بادر الصندوق (واحلكومة) بتعديل تصميم املشروع بالشكل املناسب (عند االقتضاء) أثناء
التنفيذ استجابة ألي تغييرات رئيسية في السياق ،وبخاصة أثناء استعراض منتصف املدة؟

املنفذة في إطار اإلشراف املباشر ودعم التنفيذ؟ وفي
•كيف كان أداء الصندوق في املشروعات
َّ
حالة قيام مؤسسة متعاونة باإلشراف ،فإلى أي مدى كان الصندوق فعاال ً في العمل مع

املؤسسة لتنفيذ املهمة املوكولة إليه؟ وفي كلتا احلالتني ،هل مارس الصندوق مسؤولياته
اإلمنائية واالئتمانية ،مبا في ذلك االمتثال التفاقيات القروض واملنح؟

حسن توقيت تنفيذ التوصيات الناشئة عن بعثات اإلشراف
•هل اتُخذت إجراءات فورية لكفالة ُ
ودعم التنفيذ ،مبا في ذلك استعراض منتصف املدة؟

•هل أجرى الصندوق املتابعة الضرورية حلسم أي مشكالت تتعلق بالتنفيذ؟

•ما هو دور وأداء فريق احلضور القطري التابع للصندوق (مبا في ذلك ترتيبات احلضور القطري غير
املباشر) ،حيثما يكون ذلك منطبقا ً؟ وهل يو ِّفر مقر الصندوق الدعم الضروري لفريق حضوره

القطري ،وذلك مثال ً من حيث املوارد ،واملتابعة ،والتوجيه ،والتفويض بسلطات كافية ،وما إلى
ذلك؟

•هل بذل الصندوق جهودا ً استباقية لالشتراك في أنشطة حوار السياسات على مختلف
املستويات حتى يكفل ،من بني جملة أمور ،تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات التي تراعي مصالح
الفقراء؟

فعالة واحلفاظ على التنسيق بني الشركاء
•هل اشترك الصندوق بدور نشط في إرساء شراكة َّ

الرئيسيني لكفالة حتقيق أهداف املشروع ،مبا في ذلك تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات التي تراعي
مصالح الفقراء؟

•هل ساهم الصندوق ،باالشتراك مع احلكومة ،في تخطيط استراتيجية خروج؟

احلكومة

وحتمل املسؤولية عنه؟ وهل كانت احلكومة ،على
•هل أمسكت احلكومة بزمام ملكية املشروع
ُّ
ضوء إجراءاتها وسياساتها ،مساندة متاما ً ألهداف املشروع؟

•هل تو َّفرت أعداد كافية من املوظفني وإدارة املشروع؟ وهل مت توفير مستويات مالئمة من التمويل
احملدد؟
النظير في الوقت
َّ

•هل اضطلعت إدارة املشروع بوظائفها على النحو املالئم ،وهل و َّفرت احلكومة التوجيهات على
صعيد السياسات ملوظفي إدارة املشروع عند االقتضاء؟

•هل حرصت احلكومة على إجراء التنسيق املناسب خملتلف اإلدارات املعنية بالتنفيذ؟

•هل أُجريت مراجعة للحسابات في الوقت املناسب وهل ُعرضت تقارير حسب االقتضاء؟

•هل بادرت احلكومة (والصندوق) بتعديل تصميم املشروع بشكل مناسب (عند االقتضاء) أثناء
التنفيذ استجابة ألي تغييرات رئيسية في السياق؟

حسن توقيت تنفيذ توصيات بعثات اإلشراف ودعم التنفيذ ،مبا
•هل اتُخذت إجراءات فورية لكفالة ُ
في ذلك استعراض منتصف املدة؟

فعال للرصد والتقييم وهل يو ِّفر هذا النظام معلومات مفيدة ملدراء املشروع
•هل مت وضع نظام َّ
بشأن األداء واألثر عندما يُطلب منهم اتخاذ قرارات حاسمة؟
•هل ساهمت احلكومة (والصندوق) في تخطيط استراتيجية خروج و/أو اتخاذ ترتيبات ملواصلة
متويل أنشطة معيَّنة؟
•هل روعيت مواثيق القرض وروح اتفاقية القرض؟

يسرت احلكومة مشاركة املنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني عند االقتضاء؟
•هل َّ
حسن توقيت التنفيذ؟
•هل كانت تدفقات األموال وإجراءات التوريد مالئمة لكفالة ُ
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•هل اشتركت احلكومة في حوار مع الصندوق بشأن سياسات تعزيز االبتكارات املراعية ملصالح
الفقراء؟

املؤسسة املتعاونة

•هل كان برنامج اإلشراف ودعم التنفيذ يخضع إلدارة سليمة (التواتر ،والتركيب ،واالستمرارية)؟
وهل امتثلت املؤسسة املتعاونة ملواثيق القرض؟
فعالة في اإلدارة املالية؟
•هل كانت املؤسسة املتعاونة َّ
•هل سعت املؤسسة املتعاونة إلى رصد آثار املشروع وشواغل الصندوق (مثل االستهداف،
واملشاركة ،ومتكني الفقراء ،واجلوانب املتعلقة بالتمايز بني اجلنسني)؟
•هل مت تسليط الضوء على مشكالت التنفيذ وهل اقترحت حلول مالئمة؟
شجعت التقدير الذاتي وعمليات التعلُّم؟
•هل عزَّزت املؤسسة املتعاونة أو
َّ
•هل ساهمت عملية اإلشراف في تعزيز التنفيذ واألثر على الفقر الريفي؟
•هل كانت املؤسسة املتعاونة مستجيبة لطلبات ومشورة الصندوق عند أدائها ملسؤوليات
اإلشراف على املشروع وتنفيذه؟

املنظمات اجملتمعية واملنظمات غير احلكومية

•ما هو مدى فعالية حتقيق املنظمات غير احلكومية التفاقيات اخلدمة التعاقدية؟
•هل عملت املنظمات غير احلكومية/املنظمات اجملتمعية على تعزيز قدرات منظمات فقراء
الريف؟
•هل ميكن للمنظمات غير احلكومية/املنظمات اجملتمعية املساهمة في استدامة أنشطة
املشروع؟

وال تتطلب منهجية مكتب التقييم من

املقيمني وضع تصنيف عام ألداء الشركاء .وبدال ً
من ذلك ،ينبغي وضع تصنيف منفصل لكل

شريك ،وينبغي دعم التصنيف باألدلة .ويتضمن

اجلدول  8مثاال ً لتصنيفات أداء الشركاء.

اجلدول  8تصنيفات أداء الشركاء
أداء الشركاء
الصندوق
احلكومة

املؤسسة املتعاونة

املنظمات اجملتمعية و/أو
املنظمات غير احلكومية
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تصنيف تقييم املشروع

آخر تقرير عن نتائج وأثر
عمليات الصندوق

4

3

5

4

4

4

4

3

اإلجناز الكلي للمشروع ،وجدول التصنيف

املشروع حيث إن ذلك ميثِّل متوسطا ً حسابيا ً
للمالءمة ،والفعالية ،والكفاءة .وينبغي

املوجز ،ومعايير القياس .ينبغي وضع تصنيف
لإلجناز الكلي للمشروع استنادا ً إلى تصنيفات
معايير التقييم الستة ،وهي املالءمة ،والفعالية،
والكفاءة ،واألثر على الفقر الريفي ،واالستدامة،
واالبتكار ،وتوسيع النطاق ،ولكن ليس أداء
الشركاء .ويتوقع من املقيمني استعمال
أحكامهم في حتديد اإلجناز الكلي للمشروع بدال ً
من استخدام متوسط حسابي.

ويتضمن اجلدول  9مثاال ً لتصنيفات تقييمات

وينبغي أن تكون التصنيفات أرقاما ً مقرَّبة
بدون أي عالمات عشرية بصرف النظر عن أداء

إلى التقرير السنوي عن النتائج واألثر.

مقارنة تصنيفات تقييم كل مشروع مع

التصنيفات الواردة في آخر تقرير سنوي عن

النتائج واألثر .وسوف يو ِّفر ذلك حملة سريعة عن
وضع أي مشروع معينَّ باملقارنة مع املشروعات
والبرامج األخرى املمو َّلة من الصندوق.

املشروعات ،مبا في ذلك معايير القياس استنادا ً

اجلدول  :9تصنيفات تقييم املشروعات املموَّلة من الصندوق
معايير التقييم

تصنيفات تقييم املشروع آخر تقرير سنوي عن النتائج واألثر

معايير األداء األساسية
املالءمة
الفعالية
الكفاءة

أداء املشروع
األثر على الفقر الريفي

الدخل واألصول األسرية
الرصيد البشري واالجتماعي
والتمكني
األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية
املوارد الطبيعية والبيئة
املؤسسات والسياسات

معايير األداء األخرى

االستدامة
االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق

اإلجناز الكلي للمشروع

استنتاجات وتوصيات .ميثِّل ذلك آخر فصل في

5
4
4
4.3

5
4
3
4.4

5
5

5
5

5

5

غير منطبق *

5
5
4

4
4

3
4

4

4

4
5

وينبغي أن يكون القسم املتعلق بالتوصيات

تقرير التقييم .ويتضمن الفصل قسمني رئيسيني

موجزاً .وينبغي أن يتضمن كل تقييم بضع

وينبغي أن يشمل القسم املتعلق باالستنتاجات

واقعية وعملية في سياق املشروع .وينبغي أن

يتعلَّقان مبا يلي )1( :االستنتاجات؛ ( )2التوصيات.
مخططا ً تفصيليا ً الستنتاجات التقييم

الرئيسية املتعلقة بإجنازات املشروع وجوانب

العجز فيه .ومن املهم تالفي تقدمي موجز على

أساس كل معيار من معايير التقييم .وينبغي أن
تتضمن االستنتاجات الرئيسية إحاالت مرجعية

توصيات رئيسية .وينبغي أن تكون التوصيات
تشير التوصيات إلى املؤسسة (املؤسسات)

املسؤولة عن التنفيذ .وينبغي اإلشارة في كل

توصية إلى القسم الفرعي ذي الصلة في
االستنتاجات.

إلى األقسام ذات الصلة في تقرير التقييم.
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4
..55في الواقع أن تقييم
البرنامج القطري ،وفقا ً لقرار
اجمللس التنفيذي ،إذا أجراه
مكتب التقييم ،فإن اتفاقيته
عند نقطة اإلجناز يجب إدراجها
كملحق في برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية املعروض
من اإلدارة على اجمللس للنظر
فيه .ويتيح ذلك للمجلس
حتديد ما إذا كانت استنتاجات
وتوصيات التقييم قد أُدرجت
بشكل مالئم في برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية.

..56أجرى املكتب أول تقييم
للحافظة القطرية في عام
 1992حيث ركَّ ز على تقدير
نتائج املشروعات والبرامج
املمولة من الصندوق .وأُدخلت
َّ
تقييمات البرامج القطرية في
منتصف عام  1999واتسعت
واليتها لتشمل تقدير نتائج كل
املمولة
من املشروعات والبرامج
َّ
من الصندوق وكذلك ،ولكن
بتفاصيل أقل ،األنشطة غير
اإلقراضية.
..57مثل اخلطوط التوجيهية
إلعداد تقارير تقييم برامج
املساعدة القطرية في مصرف
التنمية اآلسيوي (فبراير/
شباط  ،)2006ومنهجية
تقييم املساعدة القطرية
في البنك الدولي ،ومعايير
املمارسة السليمة في تقييم
االستراتيجيات والبرامج
القطرية ( )2008لفريق التعاون
في مجال التقييم.

..58برامج الفرص االستراتيجية
القطرية املستندة إلى النتائج،
الوثيقة).(EB 2006/88/R.4

..59تشمل أمثلة األهداف
االستراتيجية في برامج
الفرص االستراتيجية القطرية
املعتمدة مؤخرا ً ما يلي :إقامة
روابط مع األسواق لصالح
فقراء الريف (مولدوفا ،الوثيقة
) ،EB/2007/92/R.17احلد
من التفاوت بني اجلنسني
والعرقيات والفئات (نيبال،
الوثيقة EB 2006/89/R.14/
سبل الوصول
 ،)Rev.1وحتسني ُ
إلى التكنولوجيات واخلدمات
املعززة لإلنتاجية (تنزانيا ،الوثيقة
.)EB/2007/91/R.14

منهجية تقييم البرامج
القطرية

ألف  -املراحل الرئيسية وعمليات تقييم
البرامج القطرية
باء  -تقارير تقييم البرامج القطرية :احملتويات
والتعريف واألمثلة
يتناول هذا الفصل منهجية مكتب التقييم
في تقييم البرامج القطرية .وبالنظر إلى
أن املشروعات متثِّل لبِنات البرامج القطرية
املدعومة من الصندوق فإن هذا الفصل ينبغي
قراءته باالقتران مع الفصل الثالث الذي يتناول
وتنفذ تقييمات
منهجية تقييم املشروعات.
َّ
البرامج القطرية في العادة قبل شروع
الصندوق واحلكومة املعنية في إعداد برنامج
الفرص االستراتيجية اجلديد املستند إلى
النتائج 55ولذلك فمن املتوقع أن تو ِّفر تقديرا ً
شامال ً ألداء وأثر األنشطة السابقة املموَّلة
سواء أكانت إقراضية أم غير
من الصندوق
ً
إقراضية في بلد معينَّ  .كما أن الغرض منها
هو توفير التوجيه بشأن إعداد برامج الفرص
االستراتيجية القطرية في املستقبل.
وتراعي املنهجية املقترحة خبرة مكتب التقييم
السابقة في تصميم وتنفيذ تقييمات البرامج
القطرية 56.كما تستفيد املنهجية من املمارسات
السليمة املعمول بها في املنظمات اإلمنائية
الثنائية واملتعددة األطراف األخرى 57.وفي حني أن
الهدف من الدليل هو تعزيز االتساق في النهج
املتبع في تقييمات البرامج القطرية ،ينبغي
النظر إليه باعتباره إطارا ً توجيهيا ً مرناً ،وينبغي أن
يكون حافزا ً أكثر منه عائقا ً إلبداع املقيِّمني في
استخالص الدروس الدقيقة واملالئمة من التجربة.
وتستفيد منهجية تقييم البرامج القطرية من
التعاريف الواردة في الصيغة اجلديدة لبرامج
الفرص االستراتيجية القطرية املستندة إلى
النتائج  58التي أقرها اجمللس خالل دورته الثامنة
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والثمانني في سبتمبر/أيلول  .2006وبالنظر إلى أن
برامج الفرص االستراتيجية القطرية متثِّل وثائق
يشترك في ملكيتها الصندوق واحلكومة فإن
تقييمات البرامج القطرية تتناول مسؤولياتهما
اخملتلفة والتزاماتهما املتبادلة في تنفيذ برنامج
الفرص االستراتيجية القطرية .وفيما يلي بعض
التعاريف الرئيسية الواردة في الصيغة اجلديدة
لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية:
•األهداف االستراتيجية .القسم األساسي
من برامج الفرص االستراتيجية القطرية
اجلديدة املستندة إلى النتائج يشمل األهداف
االستراتيجية التي يسعى الصندوق واحلكومة
إلى حتقيقها في بلد معينَّ  .ووفقا ً إلطار برامج
الفرص االستراتيجية القطرية فإن الهدف
االستراتيجي هو أعلى درجات التغيير في
السلوك الذي يأمل أي مشروع أو نشاط آخر
مموَّل من الصندوق في التأثير عليه بشكل
مباشر .ويتأثر اختيار األهداف االستراتيجية
بجملة عوامل منها )1( :االستراتيجية
الوطنية للحد من الفقر (أو ما يعادلها)؛
( )2كفاءات الصندوق في البلد املعني؛ ()3
حتليل خلفية الفقر وإعداد الدراسات ذات
الصلة؛ ( )4استعراض خطط اجلهات املانحة
جتنُّبا ً لتداخل اخلطط وحتديد فرص الشراكات
(الصفحة  ،16الصيغة اجلديدة لبرامج الفرص
59
االستراتيجية القطرية).
•البرنامج القطري .بعد أن أصبحت وسائل
املساعدة اإلمنائية أكثر تنوعا ً (قروض ِ
ومنح
وحوار سياساتي وشراكات وإدارة املعرفة) وبعد
أن باتت ترتيبات تعبئة التمويل أكثر شعبية
(مثل النُهج القطاعية الشاملة) ،سعت
االستراتيجيات القطرية إلى حتقيق التضافر
والتكامل بني تلك الوسائل .ولذلك فإن
الصيغة اجلديدة لبرامج الفرص االستراتيجية
القطرية ينبغي أن تصف «برامج قطرية
متناسقة تتألف من وسائل تعزِّز بعضها
بعضا ً وأنشطة تدعم عددا ً محدودا ً من

األهداف االستراتيجية الرئيسية .ومن
املتوقع أن يؤدي التناغم بني وسائل حتقيق
مخرجات البرامج إلى تعزيز أثر احلد من
الفقر وفعالية املبادرات التي يدعمها
الصندوق» (الفقرة  ،12الصيغة اجلديدة
لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية
املستندة إلى النتائج).

ولكن املشروعات املموَّلة من الصندوق ال متثِّل
سوى قطاعا ً صغيراً ،رغم أهميته ،من إجراءات
احلكومة في القطاع.

وبالنظر إلى أهمية الشراكة بني الصندوق
واحلكومة في جتهيز وتنفيذ برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية ،وعلى ضوء تركيز
تقييمات البرامج القطرية التي يجريها
•إدارة برامج الفرص االستراتيجية القطرية.
الصندوق (حسب ما هو وارد بإيجاز في الفقرة
من املتوقع أن يشمل إطار إدارة النتائج في
السابقة) ،فإن التسمية املالئمة لنوع التقييم
برامج الفرص االستراتيجية القطرية اجلديدة الذي يجريه مكتب التقييم هو «تقييمات
ترتيبات واضحة لرصد وتقييم تنفيذ برامج
االستراتيجيات والبرامج القطرية» .ويشكِّ ل
الفرص االستراتيجية القطرية من حيث
ذلك أيضا ً جزءا ً من معيار املمارسة السليمة
اإلبالغ السنوي عن املؤشرات اخملتارة ،وترتيبات في التقييمات القطرية لفريق التعاون في
استعراضات منتصف املدة ،واستعراضات
مجال التقييم .على أنه من أجل تالفي أي لبس
اإلجناز ،إلخ.
محتمل ،وبالنظر إلى معرفة األجهزة الرئاسية
واإلدارة في الصندوق بالتسمية القائمة فسوف
حتدد برامج الفرص
يواصل مكتب التقييم استخدام مصطلح
•إدارة البرامج القطريةَّ .
الطريقة
كذلك
االستراتيجية القطرية
«تقييمات البرامج القطرية» في التقييمات
التي سيدير بها الصندوق واحلكومة املعنية
القطرية.
األنشطة القطرية أثناء الفترة التي يغطيها
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،مبا في ويركِّ ز تقييم البرنامج القطري على ثالثة أبعاد
ذلك )1( :ترتيبات احلضور القطري؛ ( )2ترتيبات مترابطة ،هي ( )1تقييم حافظة املشروعات
فريق إدارة البرنامج القطري؛ )3( 60حلقات
في البلد املعني؛ ( )2استعراض األنشطة غير
عمل سنوية الستعراض تنفيذ البرنامج
اإلقراضية ،مبا في ذلك حوار السياسات ،وإدارة
التنفيذ.
القطري؛ ( )4ترتيبات اإلشراف ودعم
املعرفة ،وبناء الشراكات؛ ( )3تقدير األهداف
االستراتيجية ،واألولويات اجلغرافية ،والتركيز
ما الذي يركِّز عليه تقييم البرنامج القطري؟
القطاعي الفرعي ،واملؤسسات الشريكة ،ونُهج
تركيز
على ضوء السمات السالفة الذكر فإن
االستهداف ،وخليط البرامج القطرية ،وإدارة
ينصب على النتائج
تقييمات البرامج القطرية
البرنامج القطري وبرنامج الفرص االستراتيجية
َّ
الفرص
برامج
املتحققة من خالل تنفيذ
القطرية .وحتلَّل هذه العناصر في ثالثة أقسام
الصندوق
إدارة
وكيفية
االستراتيجية القطرية
منفصلة من تقرير تقييم البرنامج القطري
واحلكومة املعنية ألنشطته من أجل حتقيق تلك
ويستعان بها في استخالص نتائج التقييم
النتائج .ويشمل ذلك تقدير مالءمة األهداف
وطرح توصيته .وإضافة إلى ذلك فإن التصنيفات
االستراتيجية ،وخيارات البرنامج القطري
املستمدة من تقييم البرنامج القطري في
اخملتارين،
(مثل خليط القروض واملِنح ،والشركاء
كل بُعد من األبعاد الثالثة املترابطة السالفة
والنطاق اجلغرافي ،والتركيز على القطاعات
مركب
الذكر ستستخدم في حساب تصنيف
َّ
الفرعية) والعناصر التي يتطلبها برنامج
للدور الذي تساهم به الشراكة بني الصندوق
البرنامج
الفرص االستراتيجية القطرية وإدارة
واحلكومة في احلد من الفقر الريفي.
القطري .وتركِّ ز تقييمات البرامج القطرية
بدقة على تقييم أداء وأثر حافظة املشروعات
ويتسق النهج الذي يطبقه مكتب التقييم
املموَّلة من الصندوق وأنشطته غير اإلقراضية،
في إجراء تقييمات البرامج القطرية مع املبادئ
بدال ً من التركيز على جهود التنمية الزراعية
الرئيسية الواردة في معايير املمارسة السليمة
والريفية عموما ً لدى البلد املقترض .وبعبارة
لتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية
تقدر نتائج
أخرى فإن تقييمات البرامج القطرية
(انظر وثيقة فريق التعاون في مجال التقييم،
ِّ
أكثر
واحلكومة
التعاون والشراكة بني الصندوق
 .)2008ويركِّ ز القسم الوارد أدناه على بعض
في
الشاملة
من تركيزها على نتائج التنمية
سمات تقييمات البرامج القطرية التي تقابل
الزراعة والتنمية الريفية في البلد .وبطبيعة
املمارسات السليمة األساسية لفريق التعاون
لتقدير
احلال فإن فهم هذا اجلانب األخير مطلوب
في مجال التقييم:
مساهمة الشراكة بني الصندوق واحلكومة
في حتقيق الفعالية اإلمنائية في القطاع،
( )1من حيث األهداف فإن الغرض من تقييم
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..60فريق إدارة البرنامج
القطري هو فريق موارد أصحاب
املصلحة املعنيني ببرنامج
الفرص االستراتيجية القطرية
التي تظل مرتبطة بعملية
تصميم وتنفيذ برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية بأسرها.
ويتألف الفريق من ممثلني عن
الصندوق (ويشمل مثالً مدير
البرنامج القطري وموظف
احلضور القطري وموظفني
آخرين من دائرة إدارة البرامج،
وشعبة
ومكتب املستشار العامُ ،
وشعبة املشورة
اخلدمات املاليةُ ،
التقنية) وشريحة من اجلهات
الشريكة داخل البلد (مبا في ذلك
موظفو املشروع ،وممثلو الوزارات
التنفيذية الرئيسية املعنية
بتنفيذ املشروع ،واملنظمات غير
احلكومية ،وجهات أخرى).

البرامج القطرية هو املساءلة واستخالص
الدروس؛
( )2يرمي تقييم البرنامج القطري إلى توفير
املعلومات التي يتطلبها العمالء الرئيسيون
املستهدفون ،وهم في العادة اجمللس
التنفيذي ،واإلدارة العليا ،وموظفو العمليات
املعنيون في دائرة إدارة البرامج ،واحلكومة؛
( )3فيما يخص وحدة التحليل ،تركِّ ز تقييمات
البرامج القطرية على تقييم نتائج العمليات
املدعومة من الصندوق في البلد .ويعتبر
تقييم البرنامج القطري أن البلد هو وحدة
التحليل ،ويحاول تقييم املساعدة باستخدام
املعدة
برامج الفرص االستراتيجية القطرية
ّ
من قبل كنقطة مرجعية؛
( )4يُنظر بعناية في اختيار البلدان التي سيتم
فيها إجراء تقييمات البرامج القطرية.
وتتطلب بعض البلدان اهتماما ً أكبر من
بلدان أخرى .وبالنظر إلى ضيق موارد التقييم
فسوف يتم اختيار البلدان التي تستخلص
منها استنتاجات ودروس تعود بأكبر قدر من
الفائدة على الصندوق والبلد على السواء.
وتؤخذ في احلسبان عوامل من قبيل حجم
احلافظة ،وخصائص التنمية القطرية،
واحتمال مالءمة استنتاجات التقييم ملسائل
مماثلة في الدول األعضاء األخرى عند إجراء
عملية االختيار؛
يحدد توقيت إجراء تقييمات البرامج
()5
َّ
القطرية مبا يتيح النتائج والتوصيات
احملددة في إعداد برنامج الفرص
والدروس
َّ
االستراتيجية القطرية املقبل وإتاحتها
لإلدارة واجمللس التنفيذي عند استعراض أو
إقرار االستراتيجية اجلديدة.
( )6تغطي تقييمات البرامج القطرية النطاق
الكامل لدعم الصندوق للبلد ،مبا في ذلك
األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية؛
( )7التقييمات الذاتية والتقييمات املستقلة
السابقة سيستخدمها مكتب التقييم في
إجراء تقييمات البرامج القطرية .وسيلزم من
احلكومة وموظفي العمليات إجراء تقديرات
ذاتية في املراحل األولى لتقييم البرنامج
القطري؛
( )8وفيما يتعلق باملنهجية فإن تقييم البرنامج
القطري سيشمل تقديرات متجهة من

االنتقائية االستراتيجية للصندوق ،ومدى
اتخاذ الصندوق وضعا ً يراعي بدرجة كافية
امليزة النسبية ودور الشركاء اآلخرين في
القطاعات الزراعية والريفية .وهذا يغطيه
في معظمه حتليل مالءمة برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية ،مبا في ذلك تقدير
احلافظة املدعومة من الصندوق واألنشطة
غير اإلقراضية .وينبغي أن يتضمن التحليل
املتجه من القمة إلى القاعدة ،من بني جملة
أمور ،تقديرا ً منهجيا ً ألهداف برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية املرتبطة باألهداف
اإلمنائية لأللفية ،ووثيقة استراتيجية احلد من
الفقر ،والسياسات الرئيسية بشأن الزراعة
والتنمية الريفية في البلد املعني .ويركِّ ز
التقدير املتجه من القاعدة إلى القمة على
نتائج األنشطة املدعومة من الصندوق في
البلد ،مع االستفادة من تقييمات املشروعات
السابقة واألدلة التقييمية األخرى التي يتم
جمعها أثناء إجراء تقييم البرنامج القطري.
ويشكِّ ل ذلك جزءا ً من حتليل أداء احلافظة
املدعومة من الصندوق .وأخيرا ً فإن الهدف
من تقدير املساهمات هو حتديد مستوى أداء
الصندوق والشركاء الرئيسيني اآلخرين ،وهم
احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات غير
احلكومية واملنظمات اجملتمعية .ويرمي ذلك
أيضا ً إلى حتديد مدى كفاية املوارد اخملصصة
لتحقيق أهداف برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية.
فترة التغطية .على الرغم من احلاجة إلى املرونة
في حتديد فترة التغطية على ضوء توقيت
عملية الصندوق فإن تقييمات البرامج القطرية
تغطي في العادة تعاون الصندوق في بلد معينَّ
خالل فترة السنوات العشر السابقة .وينبغي
أن تتيح فترة التغطية للتقييم مراعاة األهداف
املقدمة من
والنُهج املستجدة في املساعدات
َّ
الصندوق ،فضال ً عن تقدير نتائج وأثر العمليات
املدعومة من الصندوق .وهكذا ،وبخاصة في
البلدان التي لديها حافظة صغيرة من القروض
واملِنح ،قد يغطي تقييم البرنامج القطري فترة
أطول ،مما يتيح أيضا ً دراسة اآلثار الطويلة األجل.

القمة إلى القاعدة ،ومن القاعدة إلى القمة ،السياق القطري والشراكات .ينبغي أن تقرر
تقييمات البرامج القطرية ما إذا كان قد
وتقديرات للمساهمات جلمع أدلة عن مدى
ُ
حتقق األهداف االستراتيجية واختبار مدى
أجري حتليل وتقدير مالئم للمخاطر والفرص
اتساق استنتاجات التقييم .وسوف يشمل
والتهديدات في السياق القطري ،وجوانب
التقدير املتجه من القمة إلى القاعدة فحص القوة والضعف في الشراكة بني الصندوق
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واحلكومة ،واالفتراضات األساسية التي تقوم
عليها االستراتيجية القطرية وقت جتهيز برنامج
الفرص االستراتيجية القطرية .وينبغي أن يشير
التحليل إلى مدى مراعاة ذلك بدرجة كافية
عند صياغة األهداف االستراتيجية واألنشطة
اإلقراضية وغير اإلقراضية املدعومة من
الصندوق .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تستعرض
تقييمات البرامج القطرية مدى حتديث برامج
الفرص االستراتيجية القطرية حسب االقتضاء
أثناء التنفيذ ،وينبغي بشكل خاص النظر
فيما إذا كان قد جرى تكييفها بعد استعراض
منتصف املدة مبا يالئم التغييرات التي تطرأ على
حافظة املشروعات أو السياق القطري والتي من
املرجح أن تؤثر على حتقيق أهداف برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية.

ألف  -املراحل الرئيسية لعملية
تقييم البرامج القطرية

العمليات الرئيسية التي تنطوي عليها تقييمات
املشروعات تنطبق كذلك على تقييمات البرامج
القطرية (انظر القسم ألف من الفصل الثالث).
على أن ثمة أيضا ً جوانب مختلفة في عمليات
تقييم البرامج القطرية .وتركِّ ز الفقرات التالية
على تلك العناصر.
إطار التقييم .يبني إطار التقييم املستخدم في
تقييمات البرامج القطرية الصلة بني أهداف
تقييم البرنامج القطري ،ومعايير التقييم،
واألسئلة الرئيسية التي يتعينَّ اإلجابة عليها
لتحقيق أهداف التقييم ،واملصادر والوسائل
الرئيسية جلمع البيانات .وتوضع مصفوفة إطار
في بداية التقييم وتُدرج في وثيقة النهج.
التقديرات الذاتية .التقديرات الذاتية التي
يجريها املعنيون بتصميم وتنفيذ برنامج
الفرص االستراتيجية القطرية والعمليات
املموَّلة من الصندوق تشكِّ ل جزءا ً مهما ً من
نهج مكتب التقييم إزاء التقييمات القطرية.
ويتم إجراء التقديرات الذاتية قبل شروع
البعثة الرئيسية لتقييم البرنامج القطري في
أعمالها القطرية ،وينبغي إجراء نقاش حول
احملدد في مقر الصندوق بني مكتب
هذا املوضوع
َّ
والشعبة اإلقليمية املعنية .ويشارك
التقييم
ُ
رئيس فريق اخلبراء االستشاريني ورئيس املقيِّمني
في العادة في هذا النقاش.
ويعتبر مدير البرنامج القطري واحلكومة املعنية
مسؤولني عن إعداد تقديراتهما الذاتية .وتعامل
استعراضات إجناز برامج الفرص االستراتيجية
القطرية 61كوثائق تقدير ذاتي في تقييمات
البرامج القطرية .وعلى الرغم من عدم احلاجة
إلى وثيقة منفصلة في تلك احلاالت ،فقد يُطلب

من مدراء البرامج القطرية وسلطات احلكومة
املعنية اإلجابة عن األسئلة الواردة في إطار تقييم
البرنامج القطري التي ال يغطيها استعراض
اإلجناز ،وتقدمي تصنيفات للتقييم الذاتي حسب
محدد في هذه الوثيقة التوجيهية.
ما هو
َّ
التقديرات اخلاصة لألداء واألثر .ينبغي أن يطلب
مكتب التقييم ،وبخاصة في البلدان التي
سبل الوصول إلى أدلة
ال تتاح (أو تقل) فيها ُ
تقييمية مستقلة ،إجراء تقديرات خاصة لألداء
واألثر في مجموعة مختارة من املشروعات
والبرامج املموَّلة من الصندوق .وينبغي القيام
بذلك قبل إجراء البعثة الرئيسية لتقييم
البرنامج القطري حتى تتاح املنجزات لفريق
تقييم البرنامج القطري قبل الشروع في
أعماله القطرية 62.وينبغي أن تستخدم تلك
التقييمات منهجية تقييم املشروعات التي
يطبقها مكتب التقييم ،ويتولى إجراءها في
العادة خبراء استشاريون محليون مؤهلون،
أو شركات استشارية ،أو منظمات غير حكومية،
أو مؤسسات بحثية ،أو جامعات.
ضمان اجلودة .تشمل ممارسات ضمان اجلودة
املعمول بها في مكتب التقييم عند إجراء
تقييمات البرامج القطرية ما يلي )1( :إحاطة
فريق اخلبراء االستشاريني مبنهجية وعملية
التقييم )2( ،إجراء استعراض من النظراء
الداخليني في مكتب التقييم لنواجت التقييم
الرئيسية ،مبا في ذلك وثيقة النهج ومسوَّدة
التقرير النهائي )3( ،استعراض التقرير من جانب
أحد كبار املستشارين املستقلني الذي يشارك
أيضا ً في حلقة عمل التعلُّم.
شراكة التعلم األساسي .ينبغي متثيل فريق
إدارة البرنامج القطري التابع للصندوق متثيال ً
مناسبا ً في شراكة التعلم األساسي .وينبغي
أن تشمل الشراكة في العادة )1( :مدير البرنامج
القطري ،ومدير ُ
شعبة دائرة إدارة البرنامج ،فضال ً
عن موظف احلضور القطري ،حسب االقتضاء؛
( )2مدراء/منسقو املشروعات في إطار تقديرات
تقييم البرنامج القطري؛ ( )3كبار املسؤولني
احلكوميني (من الوزارة املنسقة الرئيسية
العاملة مع الصندوق ،والوزارة التقنية املرتبطة
بعمليات الصندوق)؛ ( )4ممثلون عن املنظمات
املشاركة في التمويل واملؤسسات املتعاونة
(في احلاالت املنطبقة فقط)؛ ( )5املنظمات غير
احلكومية الرئيسية املرتبطة بعمليات الصندوق
في البلد ،وكذلك ممثلون عن اجملتمع احمللي ذي
الصلة ومجموعات املناصرة؛ ( )6أعضاء من
مؤسسات أكادميية وبحثية مختارة؛
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..61يُعدها الصندوق بالتعاون
مع احلكومة.

 ..62مثال ذلك أنه في تقييم
البرنامج القطري لباكستان
الذي أجراه املكتب مؤخرا ً،
مت التعاقد مع منظمة غير
حكومية محلية إلجراء تلك
ممولني من
التقديرات ملشروعني َّ
الصندوق في البلد .وو َّفرت هذه
األنشطة بيانات أساسية بالغة
األهمية لفريق تقييم البرنامج
القطري في إجرائه ألعماله.

( )7مدير مكتب التقييم ورئيس املقيِّمني في
تقييم البرنامج القطري .وهذه ليست سوى
قائمة إشارية .وأما التشكيل الفعلي لشراكة
التعلم األساسي فيعتمد على التشاور مع
الشعبة اإلقليمية املعنية ،والسلطات احلكومية،
ُ
واجملتمع املدني في البلد املعني.
وثيقة النهج .يتضمن اجلدول  10قائمة إشارية
مبحتويات وثائق نهج تقييمات البرامج القطرية.
ويتراوح طول الوثيقة في العادة بني  7و 9صفحات،
بدون املالحق .وينبغي إعداد مسوَّدة وثيقة النهج
قبل البعثة التحضيرية ،وينبغي االنتهاء منها
بعد االنتهاء من البعثة حتى ميكن االستفادة
من املعلومات التي يتم جمعها في التصميم
الشامل للتقييم وإدراجها في وثيقة النهج.

اجلدول  :10بيان محتويات وثائق نُهج
تقييم البرامج القطرية
أوال ً  -بيان احملتويات
ثانيا ً  -األساس املنطقي
ثالثا ً  -اخللفية القطرية
رابعا ً  -عرض عام ملساعدات
الصندوق للبلد
خامسا ً  -أهداف التقييم ومنهجيته (مبا
في ذلك إطار التقييم) وعمليته
سادسا ً  -جمع البيانات واألدلة
سابعا ً  -شراكة التعلم األساسي
ثامنا ً  -فريق اخلبراء االستشاريني
تاسعا ً  -االتصال والنشر
عاشرا ً  -اجلدول الزمني املقترح
حادي عشر  -املراجع

البعثة التحضيرية .يتعاون رئيس املقيمني
أثناء البعثة التحضيرية مع احلكومة املركزية
في تعيني منسق للتفاعالت طيلة عملية
تقييم البرنامج القطري حول املسائل املرتبطة
بجملة أمور منها برنامج البعثة ،ومسائل
اللوجستيات ،واالتصال مع املشروعات
والشركاء احلكوميني اآلخرين.
وتتيح البعثة التحضيرية لرئيس املقيِّمني
التابع ملكتب التقييم فرصة لتقدير املعلومات
املتاحة وحتديد ثغرات املعرفة التي ينبغي
معاجلتها .ويساهم ذلك في فهم مدى إمكانية
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تقييم االستراتيجية والبرنامج القطري .ولذلك
ينبغي ،بعد إجراء البعثة التحضيرية ،اتخاذ
قرار بشأن الشروع أو عدم الشروع في جمع
البيانات األساسية ،وإجراء املسوح اإلحصائية،
وتنظيم الفرق املتخصصة ،والتقديرات الريفية
السريعة ،وغير ذلك من أساليب البحث
واملشاركة ،وما إلى ذلك.
ومن األساسي اختيار شريحة متثِّل الشركاء
واملستفيدين في منطقة املشروع اخملتار (مناطق
املشروعات اخملتارة) .ومن املفيد بنفس القدر
التأكيد للحكومة وسلطات املشروع على
أهمية استخدام بيانات متثِّل اجملتمعات احمللية
واألسر ومواقع املشروع (وذلك مثال ً من خالل
جمع عينات عشوائية).
مرحلة األعمال املكتبية .على غرار تقييمات
املشروعات ،تأتي هذه املرحلة بعد إعداد مسوَّدة
وثيقة النهج .ويتمثَّل اإلجناز الرئيسي في إعداد
تقرير االستعراض املكتبي على أساس مذكرات
االستعراض املكتبي املتعلقة بكل مشروع
في مجموعة املشروعات املشمولة في تقييم
البرنامج القطري .كما تُعد مذكرة استعراض
مكتبي بشأن األنشطة غير اإلقراضية التي
تغطي النتائج التي ميكن جمعها من خالل
استعراض وثائقي حلوار السياسات ،وبناء
الشراكات ،وإدارة املعرفة .وتساعد مذكرات
االستعراض املكتبي (خملتلف املشروعات
واألنشطة غير اإلقراضية) على إثراء تقرير
االستعراض املكتبي العام لتقييم البرنامج
القطري ،والذي يشمل استعراضا ً مكتبيا ً
ألداء وأثر حافظة األنشطة اإلقراضية وغير
اإلقراضية ،وقائمة بالقضايا واملسائل التي
في حاجة إلى مزيد من التحليل خالل البعثة
الرئيسية .ويستكمل االستعراض املكتبي
قبل إجراء البعثة الرئيسية لتقييم البرنامج
القطري.

البعثة الرئيسية لتقييم البرنامج القطري.

بُغية توفير اجملموعة الكاملة من املهارات
املطلوبة فإن فرق تقييم البرامج القطرية تتألف
في العادة من أربعة أو ستة أعضاء ،مبا في ذلك
رئيس فريق اخلبراء االستشاريني .وينبغي تزويد
الفريق مبا يحتاجه من موظفني لضمان كفاءة
معاجلة املسائل االستراتيجية والسياساتية
الرئيسية ،والقضايا القطاعية الفرعية ،وطرائق
تصميم وتنفيذ املشروع .ومن األساسي كفالة
إدراج خبراء ونساء محليني في فريق تقييم
البرنامج القطري.

ولكي يتوفر الوقت الكافي للتفاعل مع العديد
من أصحاب املصلحة وإلجراء الزيارات امليدانية،
تقضي بعثة تقييم البرنامج القطري في العادة
ما يتراوح بني خمسة وستة أسابيع تقريبا ً
في البلد املعني .وتُخطر سلطات املشروعات
مسبَّقا ً بالزيارات وتبدي رأيها بشأن إمكانية
النقل واملسائل األمنية .ومن اإللزامي ملكتب
التقييم االتصال مبوظف األمن احمللي التابع لألمم
املتحدة لفهم احلالة على أرض الواقع .وينبغي
دائما ً احلصول على تصريح أمني من منظومة
األمم املتحدة قبل إجراء الزيارات امليدانية.
وينبغي على فريق التقييم إعداد مذكرة
موجزة (أقل من  10صفحات) قبل نهاية
بعثته .وينبغي أن تتضمن املذكرة تصنيفات أو
توصيات .ويتضمن اجلدول  11مخططا ً إشاريا ً
63
حملتويات املذكرة .

اجلدول  :11بيان محتويات مذكرة تقييم
البرنامج القطري
أوال ً  -بيان احملتويات
ثانيا ً  -عرض عام لالستراتيجية القطرية
والبرنامج القطري للصندوق
ثالثا ً  -خلفية التقييم وأهدافه وعمليته
رابعا ً  -برنامج بعثة التقييم ،مبا في ذلك
أصحاب املصلحة الرئيسيون الذين
تتم مقابلتهم ،ومناطق املشروع
التي تتم زيارتها ،وعدد اجملتمعات
احمللية التي يغطيها التقييم
خامسا ً  -نتائج التنفيذ الرئيسية (في
قسمني مختلفني يتناوالن
حافظة املشروعات واألنشطة
غير اإلقراضية)
احملددة
الرئيسية
سادسا ً  -القضايا
َّ
سابعا ً  -اجملاالت التي في حاجة إلى مزيد
من التحليل أثناء مرحلة
كتابة التقرير
ثامنا ً  -اخلطوات املقبلة في عملية تقييم
البرنامج القطري
تاسعا ً  -الذيول

وتعميق فهم املشاركني لتلك االستنتاجات
والتوصيات .وتُعقد حلقة العمل بعد االنتهاء
من تقرير تقييم البرنامج القطري (الذي
ويحدد موعد حلقة
يناقش في القسم التالي).
َّ
العمل بالتشاور مع احلكومة وفقا ً ملا يسمح به
وقت مدير البرنامج القطري ،ومساعد رئيس
الشعبة
الصندوق لدائرة إدارة البرامج ،ومدير ُ
اإلقليمية املعنية .ويتضمن امللحق  9خطوطا ً
توجيهية بشأن املمارسات السليمة لتنظيم
ذلك النوع من حلقات العمل.
حتدد
ويُعد رئيس املقيِّمني مذكرة مفاهيم َّ
أهداف حلقة العمل واألنشطة الرئيسية التي
تنطوي عليها (مبا في ذلك إجراء زيارة ميدانية
إلى مشروع مموَّل من الصندوق) ،فضال ً عن تقدمي
قائمة مؤقتة باملشاركني واملعلومات األخرى
ذات الصلة .ويُعد رئيس املقيمني بعد ذلك ورقة
مسائل يتراوح طولها بني  3و 5صفحات وتوزَّع
مسبَّقا ً على جميع املشاركني في حلقة العمل.
وتتضمن هذه الورقة أهم مواضيع التعلُّم
وحتدد
املنبثقة عن تقييم البرنامج القطري،
َّ
املسائل التي ميكن أن تشكِّ ل أساسا ً للنقاش.
وإلى جانب أعضاء شراكة التعلم األساسي،
ينبغي دعوة ممثلني عن املنظمات الرئيسية
للمشاركة ،مبا في ذلك مشاركون من احلكومات
االحتادية/املركزية واملقاطعات/الواليات،
واملنظمات غير احلكومية ،واجملتمع املدني،
واملؤسسات البحثية واجلامعات ،واملنظمات
املانحة الثنائية واملتعددة األطراف ،وما إلى ذلك.
ويتضمن الشكل  3حملة سريعة عن املراحل
الرئيسية لتقييم البرنامج القطري وعملياته
ومنجزاته.

حلقة عمل املائدة املستديرة الوطنية .تقام
حلقة عمل مائدة مستديرة وطنية ملدة يوم
ونصف يوم في العادة عند نهاية كل تقييم
من تقييمات البرامج القطرية على املستوى
الوطني ملناقشة استنتاجات وتوصيات التقييم

 ..63يتضمن امللحق  3قائمة
بأمثلة للممارسات السليمة.
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الشكل  :3تقييمات البرامج القطرية :املراحل والعمليات واملنجزات الرئيسية

استعراض النظراء في مكتب التقييم

املراحل

العمليات

مرحلة التصميم

العمل املكتبي

مرحلة العمل
القطري

البعثة التحضيرية

املنجزات
وثيقة النهج

مذكرة االستعراض املكتبي
تقرير االستعراض
املوحد
املكتبي
َّ

التقدير الذاتي من دائرة إدارة
البرامج وسلطات املشروع

جمع البيانات
األساسية
البعثة الرئيسية:
التفاعل في
العاصمة ،والنقاش
مع املستفيدين،
والزيارات إلى املواقع

مرحلة كتابة
التقرير
والتعليقات
واالتصال

كتابة التقرير

تقدير األداء واألثر،
حسب االقتضاء
املذكرة

مسودة التقرير النهائي
التقرير النهائي
وسجل املتابعة

إعداد االتفاقية عند
نقطة اإلجناز
االتصال

تعليقات دائرة إدارة
البرامج واحلكومة

حلقة عمل املائدة املستديرة الوطنية
واالتفاقية النهائية عند نقطة اإلجناز
توزيع التقرير النهائي لتقييم
البرنامج القطري

املالمح العامة للتقييم
أفكار التقييم

باء  -تقارير تقييم البرامج
القطرية :احملتويات والتعاريف
واألمثلة

يتضمن هذا القسم خطوطا ً توجيهية بشأن
إعداد التقارير الرئيسية عن تقييمات البرامج
القطرية .والطول اإلجمالي املوصى به للتقرير
الرئيسي هو  50صفحة تقريباً .ويتضمن
اجلدول  12بيانا ً إشاريا ً مبحتويات تقارير تقييم
البرامج القطرية التي تشمل متهيداً ،وموجزا ً
تنفيذيا ً ( 4-3صفحات) ،واالتفاقية عند نقطة
اإلجناز ،والتقرير الرئيسي ،فضال ً عن الذيول.
وأما ورقات العمل التقنية (من قبيل ورقات
العمل املتعلقة بالقضايا القطاعية الفرعية،
ومسائل السياسات واالستراتيجيات ،والترتيبات
املؤسسية ،وما إلى ذلك) التي تُدرج كمالحق،
بناء على طلبه وال تشكِّ ل
فتتاح ملكتب التقييم
ً
جزءا ً من التقرير.
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اجلدول  :12بيان محتويات تقارير تقييم
البرامج القطرية
متهيد
موجز تنفيذي

االتفاقية عند نقطة اإلجناز

تقرير التقييم الرئيسي
أوال ً  -اخللفية واملقدمة ،مبا في ذلك أهداف
التقييم ومنهجياته وعملياته
ثانيا ً  -وصف برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية والعمليات
ثالثا ً  -أداء احلافظة
رابعا ً  -تقدير األنشطة غير اإلقراضية
خامسا ً  -أداء برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية
سادسا ً  -استنتاجات وتوصيات
الذيول

التمهيد .التمهيد هو «خالصة اخلالصة» ويتألف
من صفحة واحدة ويو ِّقع عليه مدير مكتب
التقييم .ويسلط التمهيد الضوء على اخملطط
التفصيلي للتقييم والرسائل الرئيسية املتعلقة
بأداء وأثر البرنامج القطري .كما يلفت التمهيد
االنتباه إلى مجاالت القوة والضعف .ويتضمن
امللحق  3مثاال ً للممارسات السليمة املتبعة في
هذا اخلصوص.
املوجز التنفيذي .يتضمن اخملطط التفصيلي
فضال ً عن موجز االستنتاجات والتوصيات وجدوال ً
املوحدة ملا يلي )1( :مجموعة
يشمل التصنيفات
َّ
املشروعات التي يتناولها تقييم البرنامج
القطري؛ ( )2األنشطة غير اإلقراضية؛ ( )3أداء
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية من
حيث املالءمة والفعالية؛ ( )4املنجزات الكلية.
ويتضمن امللحق الثالث مثاال ً للممارسات
السليمة في هذا اخلصوص.
اخللفية واملقدِّمة .يشمل هذا الفصل )1( :عرضا ً
عاما ً ملساعدات الصندوق؛ ( )2مناقشة أهداف
تقييم البرنامج القطري ومنهجيته وعملياته.
ويتضمن القسم األول عرضا ً عاما ً ملساعدات
الصندوق .ويوجز هذا القسم مجموع عدد
املشروعات والبرامج املموَّلة من الصندوق ،مبا في
ذلك عدد العمليات اجلارية ،واألنشطة التي ال
تتعلق باملشروع (حوار السياسات ،وإدارة املعرفة،
وبناء الشراكات) ،والقيمة اإلجمالية لقروض
الصندوق وتكاليف املشروع ،وشروط القرض
(مبا في ذلك أي تغييرات محتملة خالل فترة
التقييم) 64،ومجموع قيمة التمويل املشترك
واألموال النظيرة املعبأة ،واملؤسسة (املؤسسات)
املتعاونة املعنية 65وعدد املشروعات التي تخضع
لإلشراف املباشر ودعم التنفيذ ،وعدد ومقدار
املِنح اخلاصة بالبلد (مبا في ذلك املِنح اإلقليمية
أو اإلقليمية الفرعية التي تغطي البلد املعني)،
وتاريخ آخر برنامج للفرص االستراتيجية
القطرية ،وما إلى ذلك .وتستمد هذه املعلومات
من نظام إدارة حافظة املشروعات ونظام
القروض واملِنح وتُستكمل ،حسب االقتضاء،
شعبة العمليات ذات الصلة و/أو دائرة إدارة
من ُ
البرامج في الصندوق.
وأما القسم الثاني فيخصص ألهداف ومنهجية
وعملية التقييم .وتتمثَّل أهم أهداف تقييم
البرنامج القطري فيما يلي )1( :تقدير أداء وأثر
عمليات الصندوق في البلد؛ ( )2التوصل إلى
سلسلة من االستنتاجات والتوصيات بشأن
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية املقبل.
ويتضمن التقرير إشارات إلى إطار تقييم

البرنامج القطري (انظر املثال املبينَّ في احمللق )3
والذي يشمل في العادة ذيال ً بالتقرير الرئيسي.
وحتدد معايير التقييم وتُدرج تعاريف كل معيار.
َّ
وإضافة إلى ذلك ،يتضمن التقرير وصفا ً لوسائل
وتقنيات التقييم ،من قبيل املسوح الريفية
السريعة ،ومناقشات الفرق املتخصصة،
واملشاورات مع أصحاب املصلحة ،وحلقات
العمل ،وغير ذلك (انظر اجلدول  3في الفصل
الثاني) .وعلى غرار تقييمات املشروعات ،ينبغي
إيالء اهتمام خاص لكفالة التثليث املالئم خملتلف
مصادر البيانات واملعلومات في التحليل الشامل
لتقييم البرنامج القطري.
يحدد القسم املتعلق باملنهجية ما
وبعد ذلك
َّ
سيتم حتليله من مشروعات في إطار تقييم
البرنامج القطري ،ويبني األساس املنطقي الذي
يستند إليه إدراج تلك املشروعات .وكممارسة
عامة فإن تقييمات البرامج القطرية تغطي
العمليات املموَّلة من الصندوق خالل السنوات
العشر السابقة .كما يغطي التقييم
املشروعات املعتمدة قبل فترة التقييم والتي
يقع ما يقرب من  50في املائة من تنفيذها
ضمن فترة العشر سنوات .وإذا أُدرجت مشروعات
وبرامج قدمية فينبغي حتديد األسباب الداعية
إلى ذلك .وينبغي إدراج قسم عن العملية
املتبعة في التقييم ،مع حتديد أعضاء ودور
شراكة التعلم األساسي ،والبعثة التحضيرية،
واألعمال امليدانية املنجزة ،مبا في ذلك مناطق
املشروع وعدد اجملتمعات احمللية املشمولة بالزيارة،
واملقابالت مع الشركاء الرئيسيني ،وحلقة عمل
املائدة املستديرة الوطنية ،وعملية االتفاقية
عند نقطة اإلجناز ،وعملية استعراض النظراء،
واجلدول الزمني .وعلى غرار تقييمات املشروعات،
يجري النظراء الداخليون في مكتب التقييم
استعراضا ً دقيقا ً لتقرير تقييم البرنامج القطري
لكفالة جودته قبل توزيعه خارج مكتب التقييم
التماسا ً لتعليقات دائرة إدارة البرامج ،واحلكومة،
واجلهات األخرى املعنية .وسيتعينَّ على املقيِّمني
مراعاة تلك اخلطوات عند وضع اإلطار الزمني
لتقييم البرنامج القطري.
السياق القطري .يتضمن هذا الفصل ثالثة
أقسام رئيسية )1( :البيئة االقتصادية والزراعية
وبيئة التنمية الريفية؛ ( )2خصائص الفقر؛
( )3السياسات العامة للتخفيف من وطأة
الفقر الريفي ،مبا في ذلك مساعدات اجلهات
املانحة لدعم الزراعة والتنمية الريفية .ويزوِّد
القسم األول القراء مبعلومات عامة عن
االقتصاد الكلي في البلد وكيفية تطوُّر األوضاع
خالل فترة تقييم البرنامج القطري ،مبا في ذلك
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..64يوجد لدى الصندوق ثالث
فئات لشروط اإلقراض ،هي
الشروط العادية ،واملتوسطة،
والتيسيرية للغاية.

ال على مجموعة
..65ال ينطبق إ ّ
قليلة من املشروعات والبرامج
حيث يتجه الصندوق نحو
التنفيذ الكامل لسياسته
اجلديدة بشأن اإلشراف املباشر
ودعم التنفيذ.

بيانات عن نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي،
التضخم
ومعدالت النمو االقتصادي ،ومعدالت
ُّ
وأسعار الفائدة ،وميزان املدفوعات ،واخلدمات
واالحتياطي األجنبي ،وما إلى ذلك .كما يتضمن
هذا القسم بيانات عن قطاع التنمية الزراعية
والريفية (مساهمة القطاع في مجموع الناجت
احمللي اإلجمالي وفرص العمل ،مبا في ذلك األرقام
املتعلقة بفقراء الريف ،والسياسات الرئيسية
بشأن الزراعة والتنمية الريفية ،والسلع الرئيسية
املنتجة ،وما إلى ذلك).
ويشمل القسم الثاني معلومات ذات صلة
مصنَّفة بحسب نوع اجلنس عن مجموع عدد
السكان ومعدالت النمو التي تقابل ذلك،
ومجموع عدد فقراء الريف ،وعدد املزارعني
من أصحاب احليازات الصغيرة ،وشباب الريف،
والواليات/املقاطعات/املناطق اجلغرافية األشد
فقراً ،وخط الفقر احملدد من احلكومة ،وعدد فقراء
الريف الذين يعيشون حتت خط الفقر ،وعدد
فقراء الريف الذين يعيشون على أقل من دوالر
واحد يوميا ً والذين يعيشون على أقل من دوالرين
يومياً ،والفئات االجتماعية الرئيسية احملرومة
(مثل األقليات العرقية ،وأفراد القبائل ،والسكان
األصليني ،والنساء ،وغيرهم) ،واملؤشرات
االجتماعية من قبيل العمر املرتقب للحياة،
ومعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ،ومعلومات
تشير إلى ما إن كان البلد زراعياً ،أو متحوالً ،أو
حضرياً 66،وما إلى ذلك.

..66وفقا ً للتعاريف الواردة في
تقرير التنمية في العالم الصادر
عن البنك الدولي ( )2008بشأن
الزراعة.
http://hdr.undp.org/en/..67
http://www.who.int/..68
nutgrowthdb/database/en/
www.ifpri.org..69
http://info.worldbank...70
org/governance/wgi/
resources.htm
..71انظر 2008 Survey
on Monitoring the Paris
Declaration: Making Aid More
Effective by 2010.
www.oecd.org/dac/
effectiveness/monitoring/
survey

ويتضمن القسم الثالث عرضا ً عاما ً لسياسات
احلكومة على صعيد التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،مثل وثيقة استراتيجية احلد
من الفقر ،وخطة التنمية املتوسطة األجل،
احملددة أو اإلصالحات الرامية إلى تيسير
والقوانني
َّ
احلد من الفقر الريفي (مثل إصالح األراضي).
كما يشمل هذا القسم مناقشة للمساعدة
املوجهة
اإلمنائية ،واملساعدة اإلمنائية الرسمية
َّ
إلى الزراعة والتنمية الريفية ،وميزانية احلكومة
اخملصصة للزراعة والتنمية الريفية .ومساهمة
َّ
الصندوق من حيث التزاماته ومصروفاته
السنوية .وقد يتناول الفصل ،عند االقتضاء،
دور وخبرة املنظمات اإلمنائية الثنائية واملتعددة
األطراف في مجال الزراعة والتنمية الريفية.
وميكن االستفادة من مجموعة متنوعة من
مصادر البيانات إلثراء هذا الفصل من التقرير،
مثل املالمح القطرية العامة التي تصدرها
وحدة املعلومات في مجلة اإليكونومست،
وهيئة (وزارة) التخطيط و/أو تقارير وزارة املالية
والزراعة ،واستراتيجية املساعدة القطرية،
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ومجموعة البيانات القطرية ،ومؤشرات التنمية
العاملية التي يصدرها البنك الدولي ،وتقرير
التنمية البشرية الذي يصدره برنامج األمم
67
املتحدة اإلمنائية ،ومؤشر التنمية البشرية؛
ومجموعة البيانات العاملية ملنظمة الصحة
العاملية عن سوء التغذية بني األطفال؛ 68وبرامج
الفرص االستراتيجية القطرية للصندوق،
وامللخصات القطرية ووثائق املشروعات ،وورقات
عمل ودراسات املعهد الدولي لبحوث سياسات
األغذية؛ 69ووثائق استراتيجية احلد من الفقر
في البلد املعني؛ وقاعد بيانات إدارة احلكم على
املوقع الشبكي للبنك الدولي؛ 70ووثائق املنتدى
السنوي للتنمية اخلاص لكل بلد (املعروف سابقا ً
باسم اجتماع الفريق االستشاري)؛ واإلحصاءات
التي جتمعها البلدان ومنظمة التعاون والتنمية
التقدم احملرز في
في امليدان االقتصادي لرصد
ُّ
تنفيذ إعالن باريس؛ 71وغيرها.

وصف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

يتناول هذا الفصل بالوصف أهم عناصر برنامج
الفرص االستراتيجية القطرية ،مبا في ذلك
وصف موجز ملا يلي )1( :األهداف االستراتيجية،
( )2األولوية اجلغرافية )3( ،التركيز القطاعي
الفرعي )4( ،املؤسسات الشريكة الرئيسية،
( )5النهج املستخدم في االستهداف ،مبا في
ذلك التركيز على فئات اجتماعية مختارة،
( )6مجموعة الوسائل املستخدمة في
البرنامج القطري (القروض واملِنح واألنشطة
غير اإلقراضية) )7( ،ترتيبات برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية وإدارة البرنامج القطري.
ويعرض هذا القسم وصفا ً موجزا ً لعناصره
الرئيسية التي ستساعد على تيسير التقدير
املستقل (انظر اجلدول .)13
كما يوثِّق التقرير كيفية سير برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية خالل فترة التغطية
احملددة لتقييم البرنامج القطري ،ويشمل
َّ
استعراضا ً للمشروعات والبرامج املموَّلة
من الصندوق خالل تلك الفترة ،بغض النظر
عن اعتماد استراتيجية قطرية أو أكثر خالل
تلك الفترة .ويتناول التقرير تصميم وتنفيذ
املشروعات والبرامج املموَّلة من الصندوق (فضال ً
عن وثائق السياسات واالستراتيجية األخرى)
لتسليط الضوء على األهداف واألولويات والنهج
الشامل للصندوق في البلد املعني .ويوجز اجلدول
أهم التغييرات خالل الفترة (انظر اجلدول .)13
كما قد يُدرج في التقرير إطار يتضمن الدروس
املستفادة وتوصيات تقييمات البرامج القطرية
السابقة إلى جانب معلومات عن إمكانية
وكيفية استخدامها.

اجلدول  :13وصف العناصر الرئيسية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية
قبل إدخال
برنامج الفرص
االستراتيجية
القطرية احلالي

العناصر الرئيسية

حسب ما هو وارد
في برنامج الفرص
االستراتيجية
القطرية احلالي

األهداف االستراتيجية
األولوية اجلغرافية

التركيز القطاعي الفرعي

(أ)

املؤسسات الشريكة الرئيسية

نهج االستهداف ،مبا في ذلك التركيز على
فئات اجتماعية مختارة
ِ
مجموعة البرامج القطرية (القروض واملنح
واألنشطة غير اإلقراضية)

البرنامج القطري وإدارة برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية (ملزيد من املعلومات
عن تلك اجلوانب ،انظر القسم ألف املتعلق
باملفاهيم الرئيسية)
(أ)
املمولة من الصندوق في
يتحدد التركيز القطاعي الفرعي أساسا ً من خالل النظر في العناصر التي ضمن املشروعات
َّ
َّ
بلد معينَّ .

تقدير احلافظة .يتسم هذا الفصل بأهمية
خاصة بالنظر إلى اجتاه الصندوق تقليديا ً نحو
التركيز على مساندة املشروعات والبرامج
االستثمارية على املستوى القطري .ولذلك فإن
تقدير أداء حافظة مشروعات وبرامج الصندوق
يشكِّ ل ركيزة أساسية في تقييم البرنامج
القطري .ويتعينَّ على فريق تقييم البرنامج
القطري النظر في العناصر التالية:
( )1ينبغي أن يستعني التقدير باملناقشات مع
الشركاء الرئيسيني حول اختيار املشروعات
والبرامج التي يغطيها تقييم البرنامج
القطري .وتُستعبد عموما ً من التقدير
املشروعات املنجزة قبل بداية فترة العشر
سنوات التي تغطيها تقييمات البرامج
القطرية ،باستثناء احلاالت التي ال يكفي
فيها عدد املشروعات التي يغطيها التقييم؛
( )2ينبغي أن تُطبَّق بدقة منهجية تقييم
احملددة في الفصل الثالث من
املشروعات
َّ
الدليل عند تقييم املشروعات التي تشملها
عملية التقدير في إطار تقييم البرنامج
القطري .وينبغي إجراء التقييمات استنادا ً
إلى استعراض مكتبي للوثائق وكذلك على

أساس العمل امليداني .وفي بعض احلاالت ،قد
محددة
يجري مكتب التقييم عمليات تقييم
َّ
للمشروعات أو تقديرات لألداء كعمليات
منفصلة قبل تقييم البرنامج القطري؛
( )3ينبغي إيالء االهتمام الواجب لتصنيفات
املشروعات والبرامج .وينبغي تطبيق نفس
احملددة في الفصلني الثاني
مبادئ التجميع
َّ
والثالث على كل مشروع من املشروعات
املقيَّمة في سياق تقييم البرنامج القطري.
وبطبيعة احلال فإن تقييم البرنامج القطري
لن يشمل تصنيفات جميع معايير تقييم
املشروعات والبرامج التي بدأت في السنتني
أو الثالث سنوات السابقة .وفي تلك احلاالت،
ينبغي االقتصار على تقدير مالءمة تصميم
املشروع أو البرنامج ،مع مراعاة الدروس
املستخلصة من أنشطة التقييم .وينبغي أن
يحدد تقييم البرنامج القطري مدى مراعاة
ِّ
ال
فض
املؤسسية،
والعمليات
السياسات
آخر
ً
عن سياسات احلكومة ،بشكل ُمر ٍ
ض في
تصميم املشروعات والبرامج اجلديدة .وينبغي
إدراج ذيل يتضمن جدوال ً بالتصنيفات على
أساس جميع معايير التقييم املستخدمة في
كل مشروع و/أو برنامج؛
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مع التصنيفات الواردة في التقرير السنوي
عن النتائج واألثر 72،والتصنيفات املستخلصة
من عملية التقدير الذاتي ،وحافظة
القطاع الزراعي والريفي لدى املؤسسات
املالية الدولية األخرى في البلد (إن وجدت).
ويتضمن اجلدول  14مثاال ً لذلك؛
( )5وعند استعراض أداء حافظة املشروعات،
من املهم بشكل خاص النظر في االمتثال
إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة ()2005
الذي أكده مجددا ً برنامج عمل أكرا (.)2008
ويعني ذلك أن تقييم البرنامج القطري
التقدم احملرز في خمسة
يقدر
ينبغي أن
َّ
َّ
محددة في إعالن باريس ،وهي
عامة
مجاالت
َّ
امللكية ،واملواءمة ،والتنسيق ،واإلدارة بغرض
حتقيق النتائج ،واملساءلة املتبادلة .وينبغي
أن تستخدم تقييمات البرامج القطرية
التقدم احملرز وما يقابل ذلك من
مؤشرات
ُّ
محددة في اجلزء الثالث من إعالن
أهداف
َّ
باريس كأساس للتقدير.

يجمع تقييم البرنامج القطري
( )4ينبغي أن
ِّ
تصنيفات التقييم املتعلقة باملشروعات
والبرامج الفردية ،وينبغي أن يستخلص
تصنيفا ً عاما ً إلجنازات حافظة املشروعات.
على أن تقدير احلافظة ليس مجرد مجموعة
من تقييمات املشروعات الفردية ،وينبغي
النظر في جوانب التضافر بني العمليات
اجملمعة .ولذلك ال يستصوب
وآثار التعلُّم
َّ
عند عرض التحليالت تقدمي وصف لكل
مشروع على حدة في إطار كل معيار من
معايير التقييم .وبدال ً من ذلك ،ينبغي أن
يعلِّق تقييم البرنامج القطري على األداء
واألثر في احلافظة ككل .وباملثل ،ال يستصوب
استخالص التصنيف العام باستخدام
املتوسط احلسابي للتصنيفات الفردية لكل
مشروع .وينبغي بدال ً من ذلك أن يحسب
املقيِّمون تصنيفات املشروعات الفردية
ثم يستخلصون ،استنادا ً إلى حكمهم
اخلاص ،تصنيفا ً باستخدام رقم مقرَّب واحد
للحافظة ككل .وينبغي مقارنة التصنيفات

اجلدول  :14تصنيفات تقييم البرنامج القطري حلافظة املشروعات املموَّلة من الصندوق
معايير التقييم
معايير األداء األساسية
املالءمة
الفعالية
الكفاءة

أداء املشروع
األثر على الفقر الريفي

الدخل واألصول األسرية
الرصد البشري
واالجتماعي والتمكني
األمن الغذائي واإلنتاجية
الزراعية
املوارد الطبيعية والبيئة
املؤسسات والسياسات

معايير األداء األخرى

االستدامة
االبتكار والتكرار وتوسيع
النطاق

اإلجناز الكلي حلافظة
(أ)
املشروعات
أداء الشركاء

..72املقارنة مع تصنيفات
عمليات الصندوق على املستوى
العاملي وفي اإلقليم اجلغرافي
ذي الصلة.

الصندوق
احلكومة
املؤسسات املتعاونة

تقدير احلافظة في سياق
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(ا)
اجملمع للمالءمة والفعالية والكفاءة واألثر على الفقر الريفي واالستدامة
يعبر عن التقدير
اإلجناز الكلي للمشروع ِّ
َّ
واالبتكار .ووفقا ً للمبادئ التوجيهية للتقييم املعمول بها في مكتب التقييم فإن أداء الشركاء ال يدخل ضمن عملية
احلساب السالفة الذكر .ويُحسب اإلجناز الكلي للحافظة بطريقة مماثلة.
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تقدير األنشطة غير اإلقراضية .تتناول تقييمات
البرامج القطرية أيضا ً أداء ونتائج أداء الصندوق
واحلكومة في األنشطة غير اإلقراضية ،وهي
تتمثَّل في حوار السياسات ،وبناء الشراكات،
وإدارة املعرفة لدعم أهداف برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية .وتبينِّ الفقرة التالية
معايير التقييم الثالثة (املالءمة ،والفعالية،
والكفاءة) املستخدمة في تقدير األنشطة
غير اإلقراضية .وعند تقدير أداء األنشطة غير
اإلقراضية ،مثلما في حالة تقدير احلافظة ،فإن
تقييمات البرامج القطرية تستعرض أيضا ً
التقدم احملرز ضمن إطار العناصر الرئيسية
ُّ
إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة.
والهدف من التقدير على أساس معيار املالءمة
هو حتديد مدى اتساق األنشطة غير اإلقراضية
مع احتياجات فقراء الريف ودعمها لألهداف
االستراتيجية الشاملة للصندوق والبلد املعني
بشأن احلد من الفقر الريفي .ويتناول استعراض
معيار الفعالية ما إذا كانت األنشطة غير

حققت أو من املرجح أن حتقق
اإلقراضية قد َّ
أهدافها املرجوة .وينبغي بشكل خاص التركيز
على ما إذا كان الصندوق واحلكومة قد كرَّسا
االهتمام الواجب واملوارد الواجبة لألنشطة غير
اإلقراضية ،وذلك مثال ً مثل حوار السياسات الذي
يشكِّ ل عنصرا ً رئيسيا ً لكفالة تكرار وتوسيع
نطاق االبتكارات املعزَّزة في سياق عمليات
الصندوق .وباملثل فإن كفالة تالفي االزدواجية
وتشجيع التضافر مع اخلدمات االستشارية
املقدمة من الشركاء اآلخرين
والتحليلية
َّ
يشكل جزءا ً ال يتجزأ من التقدير .وأخيرا ً فإن
اختبار كفاءة اخلدمات غير اإلقراضية يتطلب
تقديرا ً ملدى استخدامها للموارد املتاحة بطريقة
اقتصادية.
ويتضمن اإلطار  8أهم األسئلة الني ينبغي على
فرق تقييم البرنامج القطري معاجلتها من أجل
تقدير مالءمة وفعالية وكفاءة األنشطة غير
اإلقراضية.

اإلطار  :8األسئلة الرئيسية لتقدير األنشطة غير اإلقراضية للصندوق
ألف  -املالءمة

محددة بوضوح في برنامج الفرص
•هل أهداف حوار السياسات ،وبناء الشراكات ،وإدارة املعرفة،
َّ
االستراتيجية القطرية؟ وهل هي متماشية مع احتياجات الفقراء ،وهل تتسق مع األهداف
االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية والعمليات اإلقراضية ،وكذلك أولويات
احلكومة؟
•هل تو ِّفر األنشطة غير اإلقراضية اخملتارة دعما ً كافيا ً ألهداف البرنامج القطري وفقا ً لبرنامج
الفرص االستراتيجية القطرية وكذلك حافظة القروض في نفس البلد؟
وحددت صراحة في برنامج الفرص االستراتيجية
خصصت موارد لألنشطة غير اإلقراضية
•هل
ِّ
ِّ
القطرية (وذلك مثال ً في شكل ِمنح و/أو ميزانية إدارية للصندوق)؟
•هل اجملموعة اخملتارة من أنشطة حوار السياسات وبناء الشراكات وإدارة املعرفة مالءمة وذات
صلة؟
املقدمة من الشركاء اآلخرين عند اختيار مجاالت تركيز األعمال
•هل روعيت اخلدمات االستشارية
َّ
غير اإلقراضية؟

باء  -الفعالية

• ِ
محددة بوضوح.
صف مدى حتقيق األنشطة غير اإلقراضية ألهدافها إذا كانت
َّ
•كيف ساهمت األنشطة غير اإلقراضية في تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات التي يروجها
الصندوق؟
•هل اشترك الصندوق وساهم بانتظام في مداوالت مجموعات عمل اجلهات املانحة املرتبطة
بالزراعة وقضايا األغذية والتنمية الريفية؟
التقدم الذي أُحرز نتيجة األنشطة غير اإلقراضية في تعزيز تطبيق األحكام الواردة
•ما هو حجم
ُّ
في إعالن باريس بشأن فعالية املعونة وذلك من حيث امللكية ،واملواءمة ،والتنسيق واملواءمة بني
املانحني ،واإلدارة بغرض حتقيق النتائج ،واملساءلة املتبادلة؟
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اإلطار ( 8تابع) :األسئلة الرئيسية لتقدير األنشطة غير اإلقراضية للصندوق
•فيما يتعلق بإدارة املعرفة ،هل ساهمت جتارب الصندوق في البلد املعني وفي غيره من البلدان
بشكل سليم في إثراء األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم
املشروع وتنفيذه؟
•هل استُخدمت أنسب النُهج لتحقيق النتائج املرجوة؟
•ما هو الدور الذي اضطلع به املمثل القطري للصندوق ،حيثما كان ذلك منطبقاً ،وكذلك دور
املؤسسات احلكومية في حتقيق فعالية األنشطة غير اإلقراضية؟

جيم -الكفاءة

•هل ميكن تنفيذ وسائل وأنشطة بديلة لتخفيض تكاليف األنشطة غير اإلقراضية؟
•ما هي تكاليف مختلف أنواع األنشطة غير اإلقراضية مقارنة مبعايير القياس في الصندوق
(حيثما وجدت)؟
•هل تقلَّصت األعباء اإلدارية الواقعة على املسؤولني في البلد املعني؟

ومن املتوقع أن تساعد األنشطة غير اإلقراضية

ولذلك يستصوب عند عرض حتليل تقييم

للصندوق في بلد معينَّ  .وعلى الرغم من أن حوار
السياسات وبناء الشراكات وإدارة املعرفة متثِّل
أنشطة متميِّزة فإنها متعاضدة وتساعد على

نشاط غير إقراضي ،أي حوار السياسات وإدارة

في مجملها على تعزيز الفعالية اإلمنائية

النهوض باألهداف االستراتيجية الواردة في

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية .ومثال

البرنامج القطري تقدمي وصف منفصل لكل

املعرفة وبناء الشراكات .وينبغي تقدمي تصنيف
واحد ألداء كل خدمة غير إقراضية ،مع مراعاة

مالءمتها ،وفعاليتها ،وكفاءتها .وميكن بعد ذلك

ذلك أن اإلدارة السليمة للمعرفة تُعتبر أساسية

حتديد تصنيف عام (كرقم مقرَّب) لألنشطة غير

النطاق والتكرار من خالل الشراكات اجلديدة.

للمقيِّمني (انظر اجلدول .)15

إلثراء حوار السياسات وحتديد فرص توسيع

اإلقراضية ،مع االستعانة بالتقدير املوضوعي

اجلدول  :15مثال لتصنيفات األنشطة غير اإلقراضية في سياق تقييم البرنامج القطري
النشاط غير اإلقراضي
حوار السياسات
إدارة املعرفة

بناء الشراكات

األنشطة غير اإلقراضية
اإلجمالية

تقدير أداء برنامج الفرص االستراتيجية
يقدم تقييم
القطرية .في هذا القسم،
ِّ

البرنامج القطري تقديرا ً ألداء برنامج الفرص

االستراتيجية القطرية من حيث مالءمته

التصنيف
5
5
4
5

الفرعي )4( ،املؤسسات الشريكة الرئيسية،

( )5النهج املستخدم في االستهداف ،مبا في
ذلك التركيز على فئات اجتماعية مختارة،

وفعاليته بالنسبة للعناصر السبعة الواردة في

( )6مجموعة الوسائل املستخدمة في البرنامج
القطري (القروض ،واملِنح واألنشطة غير

( )2األولوية اجلغرافية )3( ،التركيز القطاعي

وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

اجلدول  ،13وهي )1( :األهداف االستراتيجية،
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اإلقراضية) )7( ،ترتيبات إدارة البرنامج القطري

وينبغي تقدير املالءمة أثناء جتهيز برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية وأثناء التقييم .ويشمل
حتليل املالءمة ما يلي:
•تقدير مواءمة األهداف االستراتيجية؛
•تقييم اتساق العناصر الرئيسية في برنامج
الفرص االستراتيجية القطرية من حيث
حتقيق األهداف االستراتيجية ،مبا في ذلك
التركيز اجلغرافي والقطاعي الفرعي،
احملدد،
والشركاء اخملتارين ،والبرنامج القطري
َّ
واالستهداف ،وعالقات التضافر مع أنشطة
التنمية الزراعية والريفية األخرى في البلد؛
•إجراء استعراض لترتيبات إدارة البرنامج
القطري وبرنامج الفرص االستراتيجية
القطرية.
ويحدد تقدير املواءمة ما إذا كانت األهداف
ِّ
احملددة في برنامج
الرئيسية
االستراتيجية
َّ
الفرص االستراتيجية القطرية متماشية مع
اإلطار االستراتيجي للصندوق والسياسات
والعمليات املؤسسية ذات الصلة ،فضال ً عن
االستراتيجيات والسياسات الرئيسية احلكومية
املتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية .وعند حتليل
مواءمة األهداف االستراتيجية ،ينبغي على
املقيِّم أن يبحث أيضا ً مدى اتساق أنشطة
الصندوق مع األنشطة التي تسعى إلى
حتقيقها املنظمات اإلمنائية الثنائية واملتعددة
األطراف األخرى العاملة في مجال الزراعة
تكشفت فروق ملموسة
والتنمية الريفية .وإذا
َّ
فينبغي النظر في مدى استخدام احلوار القطري
لتحسني اتساق السياسات.
وينبغي أن يقترن تقييم االتساق الداخلي
الستعمال الصندوق للوسائل اإلقراضية وغير
اإلقراضية بتقدير االتساق اخلارجي ،أي اتساق
دور الصندوق فيما يتعلق بأنشطة وسياسات
الشركاء اإلمنائيني اآلخرين .ومن املهم أن
يركِّ ز تقييم البرنامج القطري على النظر
فيما إذا كان برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية يتالءم مع اتساق السياسات املتعلقة
باالعتبارات اإلمنائية.
كما يتطلب تقدير االتساق واملواءمة مع
االحتياجات القطرية بحث األوَّليات القطاعية
الفرعية (مثل الري ،والتمويل الصغري ،والبنية
األساسية الريفية ،إلخ) ،والتركيز اجلغرافي

لعمليات الصندوق ،واختيار الشركاء الرئيسيني

واملؤسسات الرئيسية على املستويني الوطني

واحمللي ،ونُهج االستهداف املستخدمة ،مبا

احملددة
في ذلك االهتمام بالفئات االجتماعية
َّ

احملرومة (مثل النساء ،وأفراد القبائل ،واألقليات

العرقية ،والرعاة ،والبدو الرُحل ،واملزارعني

املعدمني ،إلخ) ومجموعة الوسائل (القروض،
واملِنح ،واألنشطة غير اإلقراضية) املستخدمة

لتعزيز األهداف االستراتيجية الواردة في برنامج

الفرص االستراتيجية القطرية .وفي هذا

السياق ينبغي االهتمام بتقدير جوانب التضافر
بني األنشطة داخل املشروعات وفيما بينها،

وتقييم الصالت بني األنشطة اإلقراضية وغير

اإلقراضية ،وتقدير جوانب التكامل بني األنشطة
املموَّلة من الصندوق وأنشطة اجلهات املانحة

األخرى العاملة في القطاعات الزراعية والريفية.
ويشكِّ ل اجلدول  13نقطة مرجعية مفيدة

لتقييم اتساق برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية.

ومن األساسي استعراض إدارة البرنامج القطري
وإدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

احملدد للبلد
بالنظر إلى أن النموذج التشغيلي
َّ
املعني
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يساعد على حتديد مدى تلبية األهداف

االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية

القطرية .ولذلك فإن تقييم البرنامج القطري

يقدر ،من بني مسائل أخرى ،ما إذا كانت امليزانيات
َّ
اإلدارية املالئمة متوفرة ملديري البرنامج القطري
لكفالة اإلشراف السليم ودعم التنفيذ ،ونوع

احلضور القطري املرجو ،وما إذا كان مدير البرنامج

القطري لديه ما يكفي من الوقت واملوارد

حلوار السياسات وإدارة املعرفة ،وأي ترتيبات

إلشراك أصحاب املصلحة احملليني في تصميم

االستراتيجية واملشروع والبرنامج ،وما إلى ذلك.
كما سيجري استعراض مساهمة احلكومة

في إدارة البرنامج القطري وإدارة برنامج الفرص

االستراتيجية القطرية بالنظر إلى أهمية دورها

في هذه العملية في مجاالت من قبيل الرصد
السليم لتنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية.

ويتضمن اإلطار  9األسئلة الرئيسية التي ينبغي

مراعاتها في تقييم البرنامج القطري عند حتليل
مالءمة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.
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..73وذلك مثالً من حيث اإلشراف
ودعم التنفيذ ،ودور فريق إدارة
البرنامج القطري ،وترتيبات
احلضور القطري (إن وجدت).

اإلطار  :9األسئلة الرئيسية لتقدير مالءمة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
ألف  -تقدير مواءمة األهداف االستراتيجية

احملددة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع األهداف اجلامعة لإلطار
•هل تتسق األهداف
َّ
االستراتيجي السائد في الصندوق والسياسات املؤسسية ذات الصلة؟
احملددة في برنامج الفرص االستراتيجية مع استراتيجيات
•هل تتواءم األهداف االستراتيجية
َّ
وسياسات احلكومة ،مثل وثيقة استراتيجية احلد من الفقر واإلطار القطاعي ،بشأن الزراعة
والتنمية الريفية والتنمية االقتصادية واالجتماعية؟
محددة بوضوح ومالئمة لتحقيق تخفيض مستدام في معدالت
•هل األهداف االستراتيجية
َّ
الفقر الريفي؟
•هل حتليل الفقر (األعمال االقتصادية والقطاعية) تشكِّ ل أساسا ً كافيا ً لوضع استراتيجية
شاملة ،مبا في ذلك اختيار العناصر الرئيسية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية حسب ما
هو وارد في اجلدول 13؟
•هل األهداف االستراتيجية تتسق مع أولويات اجلهات املانحة الثنائية واملتعددة األطراف األخرى
العاملة في مجال الزراعة والتنمية الريفية في نفس البلد؟ وإذا كانت جهات مانحة أخرى
تسعى إلى حتقيق أولويات أخرى فهل ينبغي إقناعها مبواءمة تلك األولويات مع الصندوق؟

باء  -تقييم اتساق العناصر الرئيسية في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

•هل توضح االستراتيجية بإيجاز امليزة النسبية للصندوق وكفاءاته في البلد (أي الوضع الذي
أ
يتخذه داخل البلد)
املقدمة من الصندوق؟
•هل جرى حتديد الفئات املستهدفة بوضوح من حيث طبيعة املساعدة
َّ
•هل اختار الصندوق أنسب القطاعات الفرعية لالستثمارات؟
احملددة في االستراتيجية متسقة مع تعريف الفئات املستهدفة؟
•هل األولويات اجلغرافية
َّ
•هل املؤسسات الشريكة الرئيسية (مثل املؤسسات املعنية بتنفيذ املشروع واإلشراف عليه
ودعم تنفيذه ،والتعبئة اجملتمعية ،والتمويل املشترك) هي املؤسسات السليمة لتحقيق أهداف
االستراتيجية القطرية؟
وخصصت موارد لألنشطة غير اإلقراضية ،مبا في ذلك حوار
محددة
•هل وضعت أهداف
ِّ
َّ
السياسات ،وبناء الشراكات ،وإدارة املعرفة؟
•هل كان هناك تصوّر لعالقات التضافر املالئمة داخل األنشطة االستثمارية وفيما بينها وبني
املقدمة من
شكلت املساعدة الشاملة
األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية؟ وبعبارة أخرى ،هل
َّ
َّ
الصندوق برنامجا ً قطريا ً متسقا ً؟
•هل قيَّم الصندوق مدى مساهمة بيئة السياسات العاملية (التجارة ،والهجرة ،إلخ) والعوامل
اخلارجية (مثل تغيُّر املناخ ،والتعرُّض للكوارث الطبيعية) في توجيه اختيار الوسائل اإلقراضية
وغير اإلقراضية وأولويات دور الصندوق من خالل األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية؟

جيم -إدارة البرنامج القطري وإدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

•هل اختار الصندوق واحلكومة ترتيبات مالئمة لإلشراف ودعم التنفيذ؟
•كيف ساند احلضور القطري ،إن وجد ،األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية
القطرية؟ وهل اتُخذت أنسب ترتيبات احلضور القطري في البلد؟
احملددة في التقييمات املستقلة روعيت بشكل سليم في
•هل الدروس املستفادة والتوصيات
َّ
االستراتيجية القطرية؟
•هل أُتيحت موارد إدارية وبشرية كافية لتنفيذ االستراتيجية القطرية من جانب الصندوق
واحلكومة؟
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اإلطار ( :9تابع) األسئلة الرئيسية لتقدير مالءمة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
•هل يتمتع مدير البرنامج القطري (وموظف احلضور القطري ،إن وجد) باملهارات والكفاءات
احملددة في برنامج الفرص االستراتيجية
املالئمة لتعزيز حوار السياسات وأهداف بناء الشراكات
َّ
القطرية؟
•هل أُجري استعراض منتصف املدة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية في حينه (بالنسبة
لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية املعتمدة بعد سبتمبر/أيلول  )2006كمقياس لتحقيق
الفعالية؟
•ما هي جودة إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،وتقارير حالة املشروعات،
اجملمعة عن نظام إدارة النتائج واألثر ،وصحائف البرامج القطرية ،وهل كانت إجراءات
والتقارير
َّ
اإلدارة املتصلة بنظام املعلومات مالئمة؟
•هل سار أداء عملية رصد وتقييم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل سليم؟ وهل
نفذت التوصيات ذات
أُجريت استعراضات سنوية للبرنامج القطري في الوقت املناسب ،وهل ِّ
الصلة في غضون األُطر الزمنية املطلوبة؟
•بالنظر إلى الطابع الدينامي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،فهل مت تعديله ملراعاة
التغييرات التي طرأت على املستوى القطري؟
•هل أدى فريق إدارة البرنامج القطري دوره بشكل مالئم وهل قدم اإلسهام املطلوب في إدارة
البرنامج القطري؟
(أ) الوضع القطري هو مقياس ملدى استجابة املنظمة (أو حتى توقعها) ملا يستجد من حتديات وأولويات إمنائية للحكومة،
واستفادتها من مزاياها النسبية ،وتصميم استراتيجياتها وبرامجها القطرية مبا يراعي الدعم املتاح من الشركاء
اإلمنائيني اآلخرين.

يحدد
وفيما يتعلق بالفعالية ،ينبغي أن
ِّ
تقييم البرنامج القطري ما إذا كانت األهداف
االستراتيجية التي يعبِّر عنها برنامج الفرص
حتققت في حالة
االستراتيجية القطرية قد َّ

األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية على
السواء .وترد في اجلدول  10األسئلة الرئيسية
التي ينبغي طرحها من أجل تقدير فعالية
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

اإلطار  :10األسئلة الرئيسية لتقدير فعالية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
•إلى أي مدى حتققت األهداف االستراتيجية الرئيسية احملددة في برنامج الفرص االستراتيجية
القطرية؟
•إذا كان هناك برنامج فرص استراتيجية قطرية جديد غير متوقع فهل من املرجح حتقيق األهداف
التي لم تتحقق حتى اآلن كليا ً أو جزئيا ً؟
•ما هي التغييرات التي طرأت على السياق والتي أثرت أو من املرجح أن تؤثر على حتقيق األهداف
االستراتيجية؟ وهل جرى تعديل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل سليم حتى يالئم
التغييرات التي طرأت على السياق؟
•هل كرَّس الصندوق ما يكفي من االهتمام واملوارد لتعزيز الفعالية ،وذلك مثال ً من خالل التقدير
املنهجي
للتقدم احملرز في تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية سنويا ًأ (بالنسبة لبرامج
ُّ
الفرص االستراتيجية القطرية املعتمدة بعد سبتمبر/أيلول )2006؟
(ا) ينبغي أن يشمل ذلك إعادة النظر في مالءمة األهداف االستراتيجية على ضوء السياق القطري
املتغير ،وتقديرا ً
ِّ
احملددة ،وإعادة النظر في فعالية تكلفة
لفعالية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في حتقيق األهداف االستراتيجية
َّ
النهج اخملتارة للوصول إلى األهداف االستراتيجية.
ُ

وينبغي أن تشمل تقييمات البرامج القطرية
تصنيفات فردية ملالءمة وفعالية برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية .وينبغي أن يتضمن
مركبا ًَ ألداء
تقييم البرنامج القطري تصنيفا ً
َّ
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية (استنادا ً

إلى التصنيفات الفردية للمالءمة والفعالية).
وينبغي أال ّ يكون التصنيف
املركب متوسطا ً
َّ
حسابياً ،بل رقما ً مقرَّبا ً على أساس األدلة
املتاحة واألحكام املوضوعية للمقيِّمني (انظر
اجلدول .)16
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اجلدول  :16مثال لتصنيف أداء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في إطار تقييم البرنامج القطري
التصنيف

تقدير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
املالءمة

3

الفعالية

4

األداء

اجلدول املوجز لتصنيفات تقييم البرنامج
القطري .الغرض من اجلدول التالي هو تزويد

القرَّاء بلمحة سريعة عن تصنيفات تقييم
البرنامج القطري بالنسبة لكل من )1( :أداء
احلافظة )2( ،األنشطة غير اإلقراضية )3( ،أداء
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية .وإضافة

4

مركب للشراكة
إلى ذلك ،ينبغي وضع تصنيف
َّ
الشاملة بني الصندوق واحلكومة .وينبغي أال ّ
يكون ذلك متوسطا ً حسابياً ،بل ينبغي أن
يستند إلى حكم غير رسمي وموضوعي من
املقيمني .ويوضح اجلدول  17أحد أمثلة ذلك.

اجلدول  :17التقدير الشامل في إطار تقييم البرنامج القطري
التقدير
أداء احلافظة

األنشطة غير اإلقراضية

أداء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

الشراكة الشاملة بني الصندوق واحلكومة

االستنتاجات والتوصيات .يتضمن هذا الفصل
األخير قسمني فرعيني .ويعرض القسم املتعلق
باالستنتاجات مخططا ً تفصيليا ً يجمل
االستنتاجات الرئيسية .وينبغي أن يكون ذلك
القسم موجزا ً ومتوازناً ،وأن يعرض تقديرا ً
منصفا ً للجوانب اإليجابية والسلبية لتصميم
وتنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.
وينبغي أن يشير كل استنتاج إلى األقسام
الرئيسية الواردة في التقرير .وباملثل ،ينبغي
أن تكون التوصيات قليلة من حيث عددها وأن
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التصنيف
4
5
4
4

تصنَّف من حيث أولوياتها ،وينبغي أن تتناول
القضايا االستراتيجية املتعلقة بالدور املقبل
للصندوق في البلد .وينبغي ربطها ربطا ً واضح ًا
باالستنتاجات من خالل إشارات مرجعية مالئمة.
واخلالصة أن االستنتاجات ينبغي أن تكون
مشفوعة باألدلة ،وينبغي أن تستند التوصيات
إلى استنتاجات تقييم البرنامج القطري.

مقتطفات من مناقشات جلنة التقييم*
حول دليل التقييم

الذيل

عقدت جلنة التقييم حلقة دراسية غير رسمية
في  5ديسمبر/كانون األول ُ 2008كرِّست
بالكامل ملناقشة دليل التقييم اجلديد ملكتب
التقييم .ويحتوي الدليل اجلديد على عمليات
املكتب ومنهجيته املعزَّزة في تقييم املشروعات
والبرامج القطرية ،كما يتضمن األسس
املنهجية الرئيسية التي ستُطبَّق تطبيقا ً
صارما ً على جميع أنواع التقييمات التي يجريها
في املستقبل.

جدواها في تعزيز جودة عمل مكتب التقييم
وفعاليته ،وهو أمر بالغ األهمية لزيادة مواءمة
وظيفة التقييم املستقل في الصندوق مع
املعايير الدولية واملمارسات اجليدة .وأشار
البروفسور  Picciottoإلى أن الصندوق يستحق
الثناء بشكل خاص ،إذ ليس لدى أي منظمة
من املنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف األخرى
دليل شامل وجيد التنظيم كالذي أصدره
مكتب التقييم في الصندوق.

وقد حضر هذه احللقة الدراسية جميع أعضاء
اللجنة (الهند ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،ونيجريا،
والسويد ،وسويسرا ،وإندونيسيا (باستثناء
بلجيكا) 74ومالي واملكسيك .كما حضرها
مراقبون من مصر ،وفنلندا ،والنرويج ،وهولندا،
والواليات املتحدة.

وأثنت جلنة التقييم على دليل التقييم اجلديد
ملكتب التقييم ،واعتبرت أنه ميثِّل أحدث ما
توصلت إليه املنظمات اإلمنائية الدولية،
ونصحت املكتب بأن يولي االهتمام الواجب
لبدء تطبيقه ونشره ،وهو ما يتطلب ترجمته
إلى اللغات الرسمية في الصندوق ،وتقدمي
تدريب بشأنه للموظفني واملستشارين في
مكتب التقييم ودائرة إدارة البرامج ،ولغيرهم.
شددت اللجنة على أهمية
وعالوة على ذلك،
َّ
اإلبقاء على املرونة في عمليات التقييم
وأساليبه ،ليتثنى اتباع النهج األجنع تبعا ً
للسياق القطري وللظروف اخلاصة بكل تقييم
من التقييمات.

وقد شارك في الدورة البروفيسور
 ،Robert Picciottoاملدير العام السابق لدائرة
التقييم املستقل للعمليات في البنك الدولي،
والسيد  ،Hans Lundgrenسكرتير شبكة
التقييم اإلمنائي لدى جلنة املساعدة اإلمنائية
التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي .وكان البروفسور  Picciottoرئيسا ً
والسيد  Lundgrenعضوا ً من بني سبعة أعضاء
في فريق خبراء دوليني من كبار املستشارين
شكله مكتب التقييم لتقدمي
املستقلني
َّ
التوجيهات واملدخالت طوال العملية التي
أفضت إلى إصدار دليل التقييم اجلديد كما
انضم إلى اللجنة مساعد الرئيس لدائرة إدارة
البرامج ،ومدير مكتب التقييم وغيرهما من
موظفي الصندوق.
وأبدى البروفيسور  Picciottoوالسيد Lundgren

كالهما ارتياحا ً كبيرا ً جتاه الوثيقة ،من حيث
وشددا على
عملية إعدادها ومحتوياتها،
َّ

وأخيراً ،أثنى مساعد الرئيس لدائرة إدارة البرامج
على مكتب التقييم للجودة العاملية التي
يتسم بها الدليل ،وللعملية التشاورية املتبعة
في إعداده.

* جلنة التقييم هي جلنة فرعية دائمة تابعة
للمجلس التنفيذي في الصندوق.

قدمت بلجيكا تعليقاتها
َّ ..74
غيابيا ً ،وقام رئيس اللجنة بنقلها
إلى األعضاء.
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قائمة باملمارسات السليمة :أمثلة
ملنجزات التقييم الرئيسية
ألف  -إطار التقييم

تقييمات البرامج القطرية
•البرازيل
•باكستان

تقييمات املشروعات

•الصني :مشروع تخفيف وطأة الفقر في
جبال كينلينغ
•أوغندا :مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية

باء  -وثيقة النهج

تقييمات البرامج القطرية
•البرازيل
•الهند
•باكستان

تقييمات املشروعات

•الصني :مشروع تخفيف وطأة الفقر في
جبال كينلينغ
•بيرو :مشروع تنمية منطقة بونو كوسكو
كوريدور
•الفلبني :مشروع إدارة املوارد الزراعية في
مرتفعات كورديلييرا
•جمهورية تنزانيا املتحدة :برنامج تنمية الري
القائم على املشاركة

جيم  -املذكرة

تقييمات البرامج القطرية
•البرازيل
•نيجريا
•باكستان

تقييمات املشروعات

•األرجنتني :مشروع التنمية الريفية في
احملافظات الشمالية الشرقية
•الصني :مشروع تخفيف وطأة الفقر في
جبال كينلينغ

امللحق

دال -التمهيد

تقييمات البرامج القطرية
•البرازيل
•باكستان

تقييمات املشروعات

•بليز :مشروع إدارة الزراعة واملوارد القائمة على
املبادرات احمللية
•بوركينا فاسو :مشروع التنمية الريفية
اجملتمعية
•باكستان :مشروع تقدمي املساندة في
منطقة دير
•الفلبني :مشروع مبادرات اجملتمعات احمللية في
مينداناو الغربية
•رومانيا :مشروع التنمية في أبوسيني

هاء  -املوجز التنفيذي

تقييمات البرامج القطرية
•البرازيل
•باكستان

تقييمات املشروعات

•ألبانيا :برنامج تنمية املناطق اجلبلية
•جورجيا :مشروع التنمية الزراعية
•النيجر :البرنامج القطري اخلاص  -املرحلة
الثانية
•الفلبني :مشروع إدارة املوارد الزراعية في
مرتفعات كورديلييرا
•تنزانيا :برنامج تنمية الري القائم على
املشاركة

واو  -االتفاقية عند نقطة اإلجناز

تقييمات البرامج القطرية
•إثيوبيا
•باكستان

تقييمات املشروعات

•ألبانيا :برنامج تنمية املناطق اجلبلية
•بوركينا فاسو :مشروع التنمية الريفية
اجملتمعية
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صيغة مذكرات االستعراض املكتبي للمشروعات
(تاريخ املوافقة 21 :نوفمبر/تشرين الثاني )2008
(الطول اإلجمالي اإلشاري 6-5 :صفحات)

أوالً اخللفية واملقدمة (الطول
اإلشاري :من صفحة إلى
صفحتني)

الغرض .الغرض من مذكرة االستعراض املكتبي
هو تقدمي خالصة وافية عن أداء وأثر املشروع
استنادا ً إلى املعلومات التي يتم جمعها من
خالل العمل املكتبي واملقابالت في املقر .كما
ستساعد على تأكيد االفتراضات والقضايا
احملددة إلدراجها في وثيقة نهج التقييم التي
َّ
تتيح مزيدا ً من التحليل أثناء زيارة فريق التقييم
للبلد .وفي سياق تقييمات البرامج القطرية،
تو ِّفر مذكرة (مذكرات) االستعراض املكتبي
صيغة متسقة لتحليل أداء وأثر املشروعات
املشمولة بالتقييم.
العملية .بالنسبة لتقييمات املشروعات،
ينبغي إعداد مذكرة االستعراض املكتبي بعد
وضع وثيقة النهج ،وينبغي االنتهاء منها قبل
بعثة التقييم الرئيسية .وينبغي عرض مذكرة
االستعراض املكتبي على مدير البرنامج القطري
للتعليق عليها .وبعد ذلك ،تُعرض املذكرة على
احلكومة وسلطات املشروع التماسا ً آلرائها.
وسوف تتناول مذكرة منفصلة العملية التي
ينطوي عليها إعداد مذكرات االستعراض
املكتبي في سياق تقييمات البرامج القطرية.

..75ينبغي إضافة ملحق
يتضمن قائمة بالوثائق التي مت
الرجوع إليها.

النهج واملنهجية .تستند مذكرة االستعراض
املكتبي إلى البيانات واملعلومات التي يتم
جمعها من خالل استعراض وثائق املشروع
واملصادر الوثائقية اخلارجية ذات الصلة املتاحة
في مقر الصندوق 75.كما ينبغي تنظيم مقابالت
مع مدراء البرامج القطرية (وكذلك عند
الشعبة اإلقليمية واملوظفني
االقتضاء مع مدير ُ
اآلخرين) جلمع معلومات إضافية أو جملرد التحقق
من بعض االستنتاجات األوَّلية التي توصل إليها
االستعراض املكتبي.
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وينبغي أن يستند حتليل البيانات في مذكرة

االستعراض املكتبي إلى آخر منهجيات تقييم
املشروعات التي يسير عليها مكتب التقييم،

وينبغي التركيز على تقدير ما يلي )1( :معايير

األداء األساسية للمشروع ،على أن تقاس من

حيث املالءمة والفعالية والكفاءة )2( ،األثر على

احلد من الفقر الريفي ،على أن يتم تصنيف

ذلك تبعا ً خلمسة مجاالت رئيسية لألثر (انظر

القسم الثالث أدناه)؛ ( )3معايير األداء األخرى

(االستدامة واالبتكار ،والتكرار وتوسيع النطاق)؛

( )4أداء الشركاء.

وينبغي أن تتضمن مذكرة االستعراض املكتبي،
قدر املستطاع ،واستنادا ً إلى األدلة املتاحة من

املقر ،تصنيفات أوَّلية على أساس كل معيار من

سلم التصنيف مع
معايير التقييم .ويتماشى ُ

نظام التصنيف املستخدم في مكتب التقييم

واملؤَّلف من ست نقاط ،حيث  6متثِّل أفضل درجة،
و 1أسوأ درجة .وينبغي عدم إطالع أي مصادر
أخرى خارج مكتب التقييم على التصنيفات

الواردة في مذكرة االستعراض املكتبي .ولذلك

ينبغي إدراجها كملحق في مذكرة االستعراض

املكتبي لتظل بعد ذلك داخل مكتب التقييم.
اخللفية القطرية والقطاعية .يتضمن هذا

القسم معلومات رئيسية عن البلد والقطاع

ومنطقة املشروع .ويشمل ذلك معلومات عن

االقتصاد ،واملؤشرات االجتماعية ،والبيانات

الدميوغرافية ،واملسائل املتعلقة بقطاع التنمية

الزراعية والريفية ،وخصائص الفقر الريفي ،وما

إلى ذلك .وينبغي على وجه اخلصوص أن تدرج في

احملددة
فقرة منفصلة معلومات عن القطاعات
َّ

أو القطاعات الفرعية ذات الصلة باملشروع ،من
قبيل التمويل الريفي ،والري ،والثروة احليوانية،

وحيازة األراضي.

عمليات الصندوق في البلد .يعرض هذا القسم
بإيجاز املعلومات املتعلقة بعمليات الصندوق في
البلد ،مبا في ذلك عرض عام عن برنامج الفرص
االستراتيجية القطرية ،وعدد املشروعات املموَّلة،
وقيمة القروض ،ومجموع تكاليف املشروع ،وغير
ذلك من البيانات ذات الصلة.
تصميم املشروع .يتضمن هذا القسم موجزا ً
بأهداف املشروع ،واملنطقة اجلغرافية ،واجملموعة

املستهدفة ،واملكوِّنات ،وخطة التمويل،

واملؤسسات الشريكة الرئيسية املشتركة في

املشروع .كما ينبغي أن يشمل خالصة موجزة

عن إدارة املشروع وترتيبات التنفيذ .وينبغي

أن يشمل هذا القسم أيضا ً جدوال ً يتضمن

معلومات عن تكاليف املشروع ،وتواريخ املشروع

واملعدل اجلاري لصرف األموال (انظر
الرئيسية،
َّ

اجلدول أدناه كمثال).

مثال جلدول معلومات املشروع
				
البلد:
			
اسم املشروع:
		
تاريخ املوافقة على املشروع:
		
تاريخ بدء نفاذ املشروع:
		
تاريخ اإلقفال األصلي:
		
تاريخ اإلقفال الفعلي:
			
مجموع التكلفة:
			
قرض الصندوق:
			
شروط اإلقراض:
			
مساهمة احلكومة:
		
مساهمة املستفيدين:
			
املؤسسة املتعاونة:

الهند
مشروع التنمية في منطقة ميوات
 12أبريل/نيسان 1995
 7يوليو/متوز 1995
 31مارس/آذار 2003
 31مارس/آذار 2005
 22.3مليون دوالر أمريكي
 15مليون دوالر أمريكي ( 67في املائة من مجموع التكلفة)
تيسيرية للغاية
 6.6مليون دوالر أمريكي ( 30في املائة)
 0.7مليون دوالر أمريكي ( 3في املائة)
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

ثانيا ً  -أداء املشروع (صفحتان)

الفعالية .يتناول هذا القسم مدى حتقيق

املالءمة .يتضمن هذا القسم موجزا ً وحتليال ً ألهم

احملددة .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي
املشروع ألهدافه
َّ

املهمة في تصميم املشروع أثناء التنفيذ ،إن

املادية ،مع تفصيلها بحسب املكوِّنات.

سمات تصميم املشروع ،ويوضح التغييرات

وجدت .وباستخدام املعلومات والبيانات املتاحة،
ينبغي في هذا القسم (على غرار تقديرات

جميع معايير التقييم األخرى) ،أن يحاول املقيَّم
اإلجابة ،قدر املستطاع ،عن األسئلة املرتبطة
باملالءمة الواردة في دليل التقييم ملكتب

التقييم .وباإلضافة إلى تقدير األداء على أساس

كل معيار من معايير التقييم ،ينبغي في كل

معيار من معايير التقييم أن يبذل املقيِّمون
املسؤولون عن إعداد مذكرة االستعراض املكتبي
جهودا ً متضافرة لفهم األسباب املباشرة لألداء

اجليد أو األقل جودة ،فضال ً عن حتديد االفتراضات

و/أو املسائل التي تتطلب حتليال ً أعمق أثناء
مرحلة العمل القطري.

إضافة ملحق يتضمن إجنازات (أهداف) النواجت

الكفاءة .يقيِّم هذا القسم مدى حتويل املدخالت

إلى نواجت بطريقة اقتصادية .وينبغي إضافة

ملحق يبينِّ املبالغ املصروفة سنويا ً (من نظام
القروض واملِنح).

ثالثا ً  -األثر على الفقر الريفي
(صفحة واحدة)

يحدد االستعراض املكتبي أثر املشروع
ينبغي أن
ِّ
على الفقر الريفي في خمسة مجاالت ،وهي:

( )1الدخل واألصول األسرية )2( ،الرصيد البشري

واالجتماعي والتمكني )3( ،األمن الغذائي
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واإلنتاجية الزراعية )4( ،املوارد الطبيعية والبيئة،
( )5املؤسسات والسياسات .كما ينبغي إدراج
تقدير لألثر الشامل للعملية على الفقر الريفي.
وينبغي في كل مجال من تلك اجملاالت إيالء
اهتمام خاص لتقدير األثر على املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة وتنميتها.
وكما ذكر سابقا ،ينبغي أال ّ يتضمن هذا القسم
وصفا ً صريحا ً للتصنيفات ،وإمنا ينبغي إدراجها
كملحق (انظر الذيل  1كمثال).

رابعا ً  -معايير األداء األخرى
(صفحة واحدة)

االستدامة .يتناول هذا القسم احتماالت
استمرار تدفق فوائد االستثمار بعد إقفال
املشروع .كما ينبغي أن يشمل حتليال ً لتحديد
حتمل النتائج الفعلية واملتوقعة للمخاطر
مدى ُّ
بعد انتهاء عمر املشروع.
االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق .يسلِّط هذا
القسم الضوء على العناصر املبتكرة في
املشروع ،ويتناول أمثلة فعلية للتكرار وتوسيع
النطاق وإمكانات ذلك.

خامسا ً  -أداء الشركاء
(نصف صفحة)

يشمل هذا القسم تقديرات ألداء الصندوق،
واحلكومة ،والوكاالت التابعة لها ،واملؤسسات
املتعاونة( ،حسب االقتضاء).

سادسا ً  -االستنتاجات الرئيسية
(ربع صفحة)

يعرض هذا القسم موجزا ً جتميعيا ً لالستنتاجات
الرئيسية في شكل مخطط تفصيلي.
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سابعا ً  -القضايا التي تتطلب
مزيدا من البحث (نصف صفحة)
ً

يوجز هذا القسم االفتراضات والقضايا
الرئيسية التي تستحق مزيدا ً من البحث أثناء
مرحلة العمل القطري لفريق التقييم .وينبغي
احملددة في هذا القسم ناشئة
أن تكون القضايا
َّ
بوضوح عن التحليل واالستنتاجات الواردة في
مذكرة االستعراض املكتبي.

امللحق الرابع  -الذيل  :1التصنيفات األوَّلية
(الستخدامها فقط داخل مكتب التقييم)

يُعرض جدول يتضمن تصنيفات كل معيار من
معايير التقييم في هذا الذيل .ومن املهم أن
تتسق التصنيفات مع التحليل الوارد في نص
مذكرة االستعراض املكتبي .وإضافة إلى ذلك،
ينبغي أن يشمل هذا القسم موجزا ً بالتوصيات
الواردة في آخر تقرير عن حالة املشروع/تقرير إجناز
املشروع ،إن وجد.

مثال للتصنيفات األولية
معايير التقييم

تصنيفات تقييم املشروع

(على أساس مقياس من  6-1نقاط)

التصنيفات الواردة
في تقرير إجناز املشروع

(على أساس مقياس من  6-1نقاط)

معايير األداء األساسية
املالءمة
الفعالية
الكفاءة

5
4
4
4.3

6
4
4
4.7

4
4

5

6

6

4
4
4

4
4
4

االستدامة
االبتكار والتكرار وتوسيع
النطاق

4

4

4

4

اإلجناز الكلي للمشروع

4

4

5
4

5
4

4

5

أداء املشروع
األثر على الفقر الريفي

الدخل واألصول األسرية
الرصيد البشري
واالجتماعي والتمكني
األمن الغذائي
واإلنتاجية الزراعية
املوارد الطبيعية البيئة
املؤسسات والسياسات

معايير التقييم األخرى

أداء الشركاء

الصندوق
احلكومة
املؤسسة املتعاونة (مكتب األمم
املتحدة خلدمات املشاريع)
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منجزات التقييم الرئيسية وطرائق االتصال الداخلي

(تاريخ املوافقة 2 :أبريل/نيسان )2007

تقييمات املشروعات

تقييمات البرامج القطرية

امللحق

التقييمات على مستوى املؤسسة

5

بروتوكول مكتب التقييم لالتصال
الداخلي واخلارجي في مختلف مراحل
عملية التقييم
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رسالة بالبريد
اإللكتروني لإلعالن
عن التقييمات

وثيقة النهج

من :مدير مكتب التقييم

من :مدير مكتب
التقييم

إلى :مساعد الرئيس
لدائرة إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى:
رئيس الصندوق ،واملدراء
في دائرة إدارة البرامج،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

إلى :مساعد الرئيس
لدائرة إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى:
الرئيس ،واملدراء في دائرة
إدارة البرامج ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة
إدارة البرامج

من :مدير مكتب التقييم
إلى :املدير املعني في دائرة
إدارة البرامج

من :رئيس املقيِّمني

إلى :مدير البرنامج
القطري

نسخة كربونية إلى :مدير
البرنامج القطري املعني
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى:
املدير املعني ،ومدير
مكتب التقييم ،ونائب
مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

من نائب مدير مكتب
التقييم

من :رئيس املقيِّمني

إلى :املدير املعني في دائرة
إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى :مدير
البرنامج القطري ،ومدير
مكتب التقييم ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة إدارة
البرامج

إلى :مدير البرنامج
القطري

مدير مكتب التقييم
ونائب مدير مكتب
التقييم ،املدير املعني
في دائرة إدارة البرامج،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

التقرير االستهاللي مذكرة البعثة

من :مدير مكتب التقييم

من :مدير مكتب التقييم

إلى :مساعد الرئيس لدائرة
إدارة البرامج

إلى :مساعد الرئيس لدائرة
إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى :املدراء
في دائرة إدارة البرامج،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى :املدراء
في دائرة إدارة البرامج ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة إدارة
البرامج

من :رئيس املقيِّمني

إلى :مدير البرنامج القطري
نسخة كربونية إلى :املدير
املعني في دائرة إدارة البرامج،
ومدير مكتب التقييم ،ونائب
مدير مكتب التقييم ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة إدارة
البرامج

من :رئيس املقيِّمني

إلى :مدير البرنامج القطري
مدير مكتب التقييم ونائب
مدير مكتب التقييم واملدير
املعني في دائرة إدارة البرامج،
وكبير مدراء احلافظة /دائرة
إدارة البرامج

مسوَّدة التقرير
النهائي
من :مدير مكتب التقييم

مسوَّدة االتفاقية
تعليقات دائرة إدارة
البرامج وسجل املتابعة عند نقطة اإلجناز
من :مدير مكتب التقييم

إلى :مساعد الرئيس لدائرة إلى :مساعد الرئيس لدائرة
إدارة البرامج
إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى:
الرئيس ،واملدراء في دائرة
إدارة البرامج ،وكبير مدراء
احلافظة /دائرة إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى:
الرئيس ،واملدراء في دائرة
إدارة البرامج ،وكبير مدراء
احلافظة /دائرة إدارة البرامج

من :مدير مكتب التقييم

من :مدير مكتب التقييم

إلى :املدير املعني

إلى :املدير املعني

نسخة كربونية إلى:
نسخة كربونية إلى:
مساعد الرئيس لدائرة إدارة
مساعد الرئيس لدائرة
البرامج ،ومدير البرنامج
إدارة البرامج ،ومدير
القطري ،ونائب مدير مكتب
البرنامج القطري ،ونائب
التقييم ،و كبير مدراء
مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة /دائرة احلافظة /دائرة إدارة البرامج
إدارة البرامج
من :نائب مدير مكتب
التقييم
إلى :املدير املعني في دائرة
إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى :مساعد
الرئيس لدائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري،
ومدير مكتب التقييم ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة إدارة
البرامج

من :مدير مكتب
التقييم

التقرير النهائي

سيتقرر فيما بعد

إلى :مساعد الرئيس
لدائرة إدارة البرامج
نسخة كربونية إلى:
الرئيس ،املدراء في دائرة
إدارة البرامج ،وكبير
مدراء احلافظة /دائرة إدارة
البرامج
من :مدير مكتب
التقييم
إلى :املدير املعني
نسخة كربونية إلى:
مساعد الرئيس لدائرة
إدارة البرامج ،ومدير
البرنامج القطري ،ونائب
مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

من :مدير مكتب التقييم
إلى :املدير املعني
نسخة كربونية إلى:
مساعد الرئيس لدائرة
إدارة البرامج ،ومدير
البرنامج القطري ،ونائب
مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

من :نائب مدير مكتب التقييم

من :مدير مكتب التقييم

من :مدير مكتب التقييم

إلى :املدير املعني في دائرة إدارة
البرامج

إلى :املدير املعني في دائرة
إدارة البرامج

إلى :املدير املعني في دائرة
إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى :مساعد
الرئيس لدائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري ،ومدير
مكتب التقييم ،وكبير مدراء
احلافظة /دائرة إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى :مساعد
الرئيس لدائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري،
ونائب مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج

نسخة كربونية إلى :مساعد
الرئيس لدائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري،
ونائب مدير مكتب التقييم،
وكبير مدراء احلافظة/
دائرة إدارة البرامج
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منجزات التقييم الرئيسية وطرائق االتصال اخلارجي
(تاريخ املوافقة 15 :سبتمبر/أيلول )2008

رسالة رسمية بالفاكس لإلعالن عن
املقيمني التابع
التقييم وتقدمي رئيس
ِّ
ملكتب التقييم

تقييمات البرامج القطرية

مسوَّدة وثيقة النهج

مذكرة البعثة

من :مدير مكتب التقييم

 - 1من :مدير مكتب التقييم

إلى :محافظ الصندوق (في العادة وزير
الزراعة أو وزير املالية)

من :رئيس املقيِّمني

منسق تقييم البرنامج
نسخة رئيسية ونُسخ كربونية إلى :إلى:
ِّ
مثلما في حالة الفاكس الرسمي القطري ج في الوزارة الرئيسية
لإلعالن عن التقييم
املتعاملة مع تقييم البرنامج
القطري (أي املوظف املكتبي
وبشكل منفصل
في الصندوق ،وهو في العادة
موظف في الوزارة التي
 - 2من :رئيس املقيَّمني
يشغلها محافظ الصندوق)

نسخة كربونية إلى :وزير املالية أو وزير الزراعة
(تبعا ً ملن يشغل منصب احملافظ) ،ومدير
اجمللس التنفيذي (عند االقتضاء) ،والسفير
في روما ،وموظف االتصال التابع للصندوق
في سفارة البلد في روما،ب ومدراء املشروعات،
واجلهة (اجلهات) املشاركة في التمويل ،وأي
منفذ رئيسي آخر (مثل املنظمات
شريك
ِّ
غير احلكومية الرئيسية) ،ومساعد الرئيس
لدائرة إدارة البرامج ،واملدير املعني في دائرة
إدارة البرامج ومدير البرنامج القطري ،واخلبير
االستراتيجي اإلقليمي ،ورئيس املقيِّمني،
وموظفي مكتب التقييم

رسالة رسمية بالفاكس لإلعالن عن
املقيمني التابع
التقييم وتقدمي رئيس
ِّ
ملكتب التقييم
مثلما في حالة تقييمات البرامج القطرية

إلى :ملحق التعاون اإلمنائي أو
نُسخة كربونية إلى :محافظ
الشخص املسؤول عن الزراعة
الصندوق ،والسكرتير الدائم
والتنمية الريفية في املنظمة
في نفس الوزارة ،ومدير اجمللس
املشاركة في التمويل على املستوى التنفيذي (فقط إذا كان مقيما ً
القطري
في البلد)
نُسخة كربونية إلى :مدير مكتب
التقييم ،وسفير البلد املشارك في
التمويل على املستوى القطري،
واملدير القطري للمؤسسة املالية
الدولية أو املنظمة التابعة لألمم
املتحدة

مسوَّدة وثيقة النهج

مذكرة البعثة

 - 1من :رئيس املقيِّمني

مثلما في حالة تقييمات
البرامج القطرية

ب هذا الشخص هو في العادة
املمثل الدائم املناوب للبلد لدى
الصندوق في روما .كما يالحظ
أن السفير أو مسؤول االتصال
التابع للصندوق قد يعينَّ كمدير
تنفيذي ممثل للبلد املعني.

تقييمات املشروعات

إلى :مستوى السكرتير الدائم

مسودة املذكرة
ا ينبغي إحالة
َّ
على املستوى القطري.

ج تقع املسؤولة على املنسق
التابع للصندوق عن كفالة توزيع
املذكرة على املشاركني خالل
االجتماع اخلتامي.

نسخة كربونية إلى :محافظ
الصندوق ،ومدير اجمللس التنفيذي
(عند االقتضاء) ،والسفير لدى روما،
ومسؤول االتصال التابع للصندوق
في سفارة البلد في روما ،ومدراء
منفذ رئيسي
املشروع وأي شريك
ِّ
آخر ،ومساعد الرئيس لدائرة إدارة
البرامج ،ومدير مكتب التقييم،
واملدير املعني في دائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري

وتُرسل على حدة
 - 2من :رئيس املقيِّمني

إلى :ملحق التعاون اإلمنائي أو
الشخص املسؤول عن الزراعة
والتنمية الريفية في املنظمة
املشاركة في التمويل على املستوى
القطري
نسخة كربونية إلى :مدير مكتب
التقييم ،وسفير البلد املشارك في
التمويل على املستوى القطري،
واملدير القطري للمؤسسة املالية
الدولية أو املنظمة التابعة لألمم
املتحدة

د هذا املستوى يقابله في بعض
البلدان مستوى السكرتير أو
املدير العام أو رئيس اإلدارة ،وما
إلى ذلك.
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1

مسوَّدة التقرير املعروض
على احلكومة

مسوَّدة التقرير املعروض
على اجلهات املشاركة في
التمويل

مسوَّدة االتفاقية
عند نقطة اإلجناز

التقرير النهائي،
واملالمح العامة
واألفكار املفيدة

من :رئيس املقيَّمني

من :رئيس املقيِّمني

من :مدير مكتب
التقييم

من :رئيس املقيِّمني

إلى :مستوى السكرتير الدائم
د في الوزارة التي يشغلها
محافظ الصندوق
نسخة كربونية إلى :محافظ
الصندوق ،ومدير اجمللس
التنفيذي (حسب االقتضاء)،
والسفير في روما ،وموظف
االتصال التابع للصندوق في
سفارة البلد املعني في روما،
ومدراء املشروع ،وأي شريك
منفذ رئيسي آخر ،ومساعد
ِّ
الرئيس لدائرة إدارة البرامج،
ومدير مكتب التقييم ،واملدير
املعني في دائرة إدارة البرامج،
ومدير البرنامج القطري

إلى :ملحق التعاون اإلمنائي
في سفارة البلد املشارك
في التمويل على املستوى
القطري ،والشخص املسؤول
عن الزراعة والتنمية الريفية
في املكتب القطري للمؤسسة
املالية الدولية أو املنظمة التابعة
لألمم املتحدة.
نُسخة كربونية إلى :مدير
مكتب التقييم ،وسفير البلد
املشارك في التمويل على
املستوى القطري ،واملدير القطري
للمؤسسة املالية الدولية أو
املنظمة التابعة لألمم املتحدة

إلى :محافظ الصندوق
نسخة كربونية إلى:
السكرتير الدائم في
الوزارة التي يشغلها
محافظ الصندوق،
ومساعد الرئيسي
لدائرة إدارة البرامج،
واملدير املعني في دائرة
إدارة البرامج ،ومدير
البرنامج القطري،
رئيس املقيِّمني

إلى :محافظ الصندوق

نسخة كربونية إلى:
السكرتير الدائم في الوزارة
التي يشغلها محافظ
الصندوق ،ومدير اجمللس
التنفيذي ،والسفير لدى
روما ،وجهة االتصال التابعة
للصندوق في روما ،ورئيس
املقيِّمني
طرق إرسال التقارير إلى
جميع الشركاء القطريني
عن طريق رئيس املقيِّمني.

توزَّع التقارير على جميع
مدراء اجمللس التنفيذي،
وفريق األمم املتحدة املعني
بالتقييم ،وفريق التعاون
في مجال التقييم ،واجلهات
األخرى باتباع املمارسة
املعتادة املعمول بها في وحدة
االتصال املعنية بالتقييم.

مسوَّدة التقرير املعروض
على احلكومة

مسوَّدة التقرير املعروض
على اجلهات املشاركة في
التمويل

مسوَّدة االتفاقية
عند نقطة اإلجناز

التقرير النهائي،
واملالمح العامة
واألفكار املفيدة

مثلما في حالة تقييمات
البرامج القطرية

مثلما في حالة تقييمات البرامج
القطرية

منُ :مدير مكتب
التقييم

مثلما في تقييمات البرامج
القطرية

إلى :السكرتير الدائم
في الوزارة التي
يشغلها محافظ
الصندوق
نسخة كربونية إلى:
محافظ الصندوق،
ومساعد الرئيس
لدائرة إدارة البرامج،
واملدير املعني في دائرة
إدارة البرامج ،ومدير
البرنامج القطري،
ورئيس املقيِّمني
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6
امللحق

تضارب مصالح اخلبراء االستشاريني
وتوسيع مجموعة أخصائيي التقييم
(تاريخ املوافقة 21 :يوليو/حزيران )2006

ألف  -املقدمة والتعاريف

بعد املوافقة على سياسة التقييم في

الصندوق في عام  ،2003اكتست مسألة تضارب

املصالح في تعيني خبراء التقييم أهمية جديدة
ملكتب التقييم.

وميكن تعريف تضارب املصالح في تعيني اخلبراء
االستشاريني بأنه حالة قد يجد فيها اخلبير

االستشاري نفسه ،بسبب تاريخ عمل الشخص
أو إمكانية االتصاالت في املستقبل ،في وضع

يقدم فيه حتليال ً ذاتيا ً للحصول على فوائد
ِّ

غير مشروعة لنفسه أو للمنتسبني إليه ،مع

احتماالت التحيُّز الفعلي ضد مصالح صاحب
العمل.

وتشمل أبرز حاالت تضارب املصالح في مكتب

التقييم تلك احلاالت التي ميكن فيها للخبراء
االستشاريني( :أ) التأثير على التحليل أو

التوصيات حتى تتماشى مع استنتاجاتهم

احملددة من قبل (تضارب املصالح مسبقاً)؛
َّ
(ب) افتعال ظروف مواتية للتأثير على ما

سيضطلع به من مهام (تضارب املصالح الحقاً)؛
أو (ج) العمل في نفس الوقت الثنني أو أكثر من
العمالء الذين تتباين مصاحلهم.

وقد صاغت وحدات التقييم في املنظمات
الدولية األخرى ،مثل مجموعة التقييم

املستقلة (سابقا ً إدارة تقييم العمليات) في

البنك الدولي ،مبادئ عامة لتالفي تضارب

املصالح مع املوظفني واخلبراء االستشاريني.

ويشير فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم إلى

مبادئ مماثلة (معايير التقييم في منظومة

األمم املتحدة) .وباملثل فإن سياسة التقييم في
الصندوق (الفقرات  )64- 60تتضمن بعض
اخلطوط التوجيهية العامة.
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باء  -الغرض واملبادئ األساسية

الغرض من اخلطوط التوجيهية التالية هو،
من ناحية ،تقدمي قواعد بسيطة وعملية
الستخدامها في حتديد املصادر احملتملة لتضارب
املصالح ،ومن ناحية أخرى ،التشجيع على
التنويع في اختيار اخلبراء االستشاريني وانفتاح
مكتب التقييم على أفكار وتصورات جديدة.

(أ) كقاعدة عامة ،ال يعينِّ مكتب التقييم
خبراء استشاريني في تقييم املشروعات ،أو
البرامج القطرية ،أو القطاعات أو املواضيع،
أو االستراتيجيات اإلقليمية ،أو العمليات
أو السياسات املؤسسية ،التي يكون لهم
أي دور سابق في مراحل تصميمها أو
تنفيذها أو اتخاذ قرارات بشأنها أو متويلها.
وتشمل األمثلة النمطية لالشتراك املسبَّق
عمليات االستهالل ،أو الصياغة ،أو التقدير،
أو اإلشراف ،أو بعثة الدعم ،أو أي نشاط
آخر يتعلق بتصميم أو دعم املشروعات أو
البرامج (مبا في ذلك على وجه اخلصوص
برامج الفرص االستراتيجية القطرية) أو
العمليات أو السياسات املؤسسية التي
سيتناولها التقييم.
(ب) يطبِّق مكتب التقييم أيضا ً حدا ً أقصى
لنسبة العمل الذي ميكن أن يؤديه اخلبير
شعب
االستراتيجي للصندوق بالتعاون مع ُ
أخرى غير مكتب التقييم .وال يعينِّ مكتب
التقييم عموما ً خبراء استشاريني ممن تتجاوز
مدة عملهم مع الصندوق (خارج مكتب
التقييم)  25في املائة من مجموع مدة
عملهم اإلجمالية .وإضافة إلى ما سبق،
عندما يعينَّ اخلبراء االستشاريني من خالل
شركة (إعارة على أساس سداد التكاليف)
أو من خالل مؤسسة غير ربحية (عقد
مؤسسي) ،يطبَّق على الشركة أو املؤسسة
املعنية حد أقصى نسبته  35في املائة من
إجمالي مدة العمل .وتُطبَّق قيود أخرى تبعا ً
للمهمة التي يتعينَّ إجنازها ،ويرد أدناه توضيح
لتلك القيود.

(ج) تشير مدة العمل إلى اخلبرة املهنية ،مبا في
ذلك اخلدمة االستشارية ،والعمل كموظف
في الصندوق ،أو كموظف مؤقت أو ما
يقابل ذلك.
(د) توضع أيضا ً بعض القيود على العمل املتزامن
واملقبل للخبراء االستشاريني في مكتب
التقييم ،حيث ينبغي أال ّ تكون لهم أي مهام
موازية في الصندوق أثناء فترة تعاقدهم مع
مكتب التقييم ،وينبغي عليهم املوافقة
الشعبة أو الدائرة
على عدم العمل مع ُ
املعنية بالتقييم ملدة ستة أشهر بعد
انقضاء عقد العمل مع مكتب التقييم.
(هـ) ينبغي ملوظفي التقييم املعنيني ،بالتشاور
مع مشرفهم ،تقدير املصادر احملتملة األخرى
لتضارب املصالح التي ال تغطيها األحكام
السالفة الذكر في كل حالة على حدة.

احملددة
جيم  -اخلطوط التوجيهية
َّ

هاء  -إجراءات املوافقة على
العقود

يقدم اإلقرار السالف الذكر إلى جانب الوثائق
َّ
املطلوبة إلعداد العقد (طلب منوذج اخلدمات
االستشارية ،وتفاصيل املبلغ اإلجمالي ،والسيرة
الذاتية ،واالختصاصات ،إلخ).

واو  -األشخاص املرجعيون

وفقا ً ملا تنص عليه سياسة التقييم في
الصندوق (الفقرة  ،)63ميكن للخبير االستشاري
الذي ال يفي باملتطلبات السالفة الذكر أن يعمل
«كشخص مرجعي» لتوفير املعلومات أو إسداء
املشورة لفريق التقييم ،ولكن ال يحق له أن
يشارك في التحليل التقييمي أو اإلعداد الفعلي
للتقرير النهائي.

امللحق السادس  -الذيل

1

(أ) التقييمات على مستوى املؤسسة وتقييمات منوذج إقرار
أُقر أنا املو ِّقع أدناه ،John Smith ،أنني:
االستراتيجيات اإلقليمية .ال يعينِّ مكتب
قد قرأت قواعد مكتب التقييم املتعلقة
()1
التقييم خبراء استشاريني ممن سبق لهم
بتضارب مصالح اخلبراء االستشاريني وأُقر بأنني
العمل مع الصندوق (باستثناء مكتب
التقييم) مبا يتجاوز  15في املائة من مجموع لم يسبق لي االشتراك في أي نشاط يتعلق
باستهالل أو صياغة أو تقدير املشروعات أو
أيام عملهم.
البرامج (مبا في ذلك على وجه اخلصوص برامج
(ب) تقييمات املشروعات والبرامج القطرية
الفرص االستراتيجية القطرية) أو السياسات
والتقييمات املواضيعية .ال يعينِّ مكتب
التي سيتناولها التقييم أو االشتراك في بعثة
التقييم اخلبراء االستشاريني ممن تتجاوز أيام
الشعبة املعنية في الصندوق  15الدعم أو في أي نشاط آخر يتعلق بالتصميم أو
عملهم مع ُ
الدعم؛
في املائة من مجموع مدة عملهم.
•بالنسبة للتقييمات على مستوى املؤسسة
دال  -وسائل التحقق
وتقييمات االستراتيجيات اإلقليمية:
فيما يتعلق بالبنود باء (أ -ج) ،وجيم (أ  -ب)،
( )2ال تتجاوز مدة عملي مع الصندوق  15في
يستعرض موظفو التقييم السيرة الذاتية
املائة من مجموع مدة عملي؛
املقدمة من اخلبراء االستشاريني ويلتمسون
•بالنسبة لتقييمات املشروعات والبرامج
َّ
عند
البشرية
املوارد
عبة
ش
من
معلومات
ُ
القطرية والتقييمات املواضيعية:
احملددة املعروضة
اللزوم .وعلى ضوء احلاالت
َّ
( )3ال تتجاوز مدة عملي مع الصندوق  25في
عليهم ،يقيِّم موظفو مكتب التقييم أيضا ً
املائة من مجموع مدة عملي ،وال تتجاوز مدة
املصادر احملتملة األخرى لتضارب املصالح (باء
الشعبة املعنية في الصندوق 15
عملي مع ُ
(هـ)) .ويطلب موظفو التقييم من اخلبير
في املائة من مجموع مدة عملي؛
االستشاري تقدمي إقرار (بالبريد اإللكتروني أو
( )4لن أسعى إلى احلصول على عمل متزامن
الفاكس أو عبر رسالة بالبريد) بانتفاء كل من
داخل الصندوق أثناء تعاوني مع مكتب
احلاالت السالفة الذكر وأنه (وفقا ً للبند باء
الشعبة أو الدائرة
التقييم ،كما لن أعمل مع ُ
(د)) لن يسعى إلى احلصول على عمل متزامن
املعنية ملدة ستة أشهر من انقضاء عقدي
الشعبة أو اإلدارة
مع الصندوق ولن يعمل مع
ُ
مع مكتب التقييم.
املعنية بالتقييم ملدة ستة أشهر بعد انقضاء
2006/4/23 John Smith
عقده مع مكتب التقييم.
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قائمة بسياسات واستراتيجيات الصندوق
القطاعية الفرعية ذات الصلة

امللحق

 .1اإلطار االستراتيجي للفترة 2010-2007
 .2سياسة األراضي2008 ،
 .3سياسة االبتكار 2007 ،

ِ
حتمل الديون2007 ،
 .4سياسة متويل املنح وعالقاتها بإطار القدرة على ُّ
 .5استراتيجية إدارة املعرفة2007 ،
 .6سياسة اإلشراف ودعم التنفيذ2006 ،
 .7سياسة االستهداف :الوصول إلى الفقراء2006 ،
 .8سياسة النُهج القطاعية الشاملة للزراعة والتنمية الريفية2005 ،
 .9استراتيجية تنمية القطاع اخلاص وإرساء عالقات الشراكة2005 ،
 .10سياسة منع األزمات واإلنعاش منها2005 ،
 .11سياسة املشروعات الريفية2004 ،
 .12سياسة التمويل الريفي2004 ،
 .13تعميم استخدام منظور التمايز بني اجلنسني في عمليات الصندوق2003 ،
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خطوط توجيهية للممارسات السليمة
76
في تنظيم حلقات عمل التعلُّم
اخللفية

تشير هذه املذكرة إلى تنظيم حلقات العمل

من الصندوق ،قائمة مؤقتة باملشاركني (وهي

املتعلقة بالتقييمات الرفيعة املستوى .والهدف

قائمة غير كاملة ولكنها على األقل تعطي

شقني( :أ) مناقشة النتائج العامة للتقييمات؛

للحضور) ،وخريطة طريق لألحداث والعمليات

من عقد تلك احللقات ينطوي في العادة على
(ب) إرساء أسس إعداد االتفاقية عند نقطة
اإلجناز اخلاصة بالتقييم.

أهداف هذه املذكرة

فكرة عن املؤسسات الرئيسية التي ستدعى

الرئيسية املفضية إلى حلقة العمل وما بعدها.

وينبغي إعداد مذكرة املفاهيم في شكل مسوَّدة
ومناقشتها مع النظير الرئيسي في الصندوق

استنادا ً إلى جتارب مكتب التقييم خالل السنوات

الشعبة اإلقليمية املعنية
(وهو على األرجح ُ

لكفالة اتباع املمارسات السليمة في تخطيط

دائرة إدارة البرامج ،ينبغي إرسال مسوَّدة
املعدلة إلى النظير الرئيسي
مذكرة املفاهيم
َّ

القليلة املاضية فإن هذه املذكرة هي مبثابة دليل
وتنظيم هذا النوع من حلقات العمل .وتبني

في دائرة إدارة البرامج) .وبعد دمج تعليقات

املذكرة بعض األنشطة الرئيسية التي ينبغي

في احلكومة رسميا ً ملناقشتها أثناء البعثة

بسالسة وفعالية .وتتضمن املذكرة خطوطا ً
توجيهية بشأن املواضيع التالية املرتبطة بتنظيم

تشمل مذكرة املفاهيم ضميمة بجدول األعمال
املؤقت حللقة العمل .ومن املهم التأكيد على أن

العمل؛ (ب) البعثات التحضيرية من مكتب

النهائي إال ّ بعد إجراء مناقشات مع دائرة إدارة

االضطالع بها لكفالة إجراء حلقات العمل

حلقات العمل( :أ) إعداد مذكرة مفاهيم حلقة

التحضيرية (انظر القسم التالي) .وينبغي أن

مذكرة املفاهيم مسوَّدة ولن توضع في شكلها

التقييم؛ (ج) صياغة امليزانية؛ (د) الزيارة امليدانية؛

البرامج واحلكومة (احلكومات) املعنية أثناء

حلقة العمل وأثناءها وبعدها؛ (و) فريق حلقة

من األهمية ألن وثيقة املفاهيم ستتضمن

(هـ) القضايا املتعلقة باالتصال والنشر قبل

العمل وأدواره ومسؤولياته؛ (ز) شكل/تصميم
حلقة العمل؛ (ح) ورقة مسائل حلقة العمل

ومكتب أمانة حلقة العمل.

مذكرة مفاهيم حلقة العمل وجدول األعمال
املؤقت

من املهم إعداد تلك املذكرة في أسرع وقت

ممكن (قبل أربعة أشهر تقريبا ً من انعقاد حلقة

..76ينبغي قراءة هذه اخلطوط
التوجيهية إلى جانب املبادئ
التوجيهية بشأن تنظيم
املمولة من
حلقات العمل
َّ
الصندوق (بتاريخ  )2008املتاحة
على شبكة اإلنترانت اخلاصة
بالصندوق.

ميدانية إلى املشروع املمول (املشروعات املمولة)

العمل) .وينبغي أن تبني مذكرة املفاهيم أهداف

البعثة التحضيرية .ويُعتبر ذلك على جانب كبير
معلومات عن اجلوانب التي ال ميكن أن تتبلور إال ّ
بعد املناقشات مع دائرة إدارة البرامج واحلكومة
(مثل مكان انعقاد حلقة العمل ،واملشروع

الذي سيقع االختيار عليه إلجراء زيارة ميدانية
محتملة إليه).

البعثة التحضيرية

ينبغي إجراء البعثة التحضيرية (ملدة أسبوع
واحد على األكثر) قبل شهرين تقريبا ً من

ومكان انعقادها ،مبا في ذلك معلومات لوجستية

انعقاد حلقة العمل .ومن املهم إرسال مسوَّدة
مذكرة املفاهيم إلى احلكومة وموظفي

تصميم حلقة العمل ،اخلطط بشأن أي زيارة

التحضيرية ،إلى جانب طلب بتحديد مواعيد مع

حلقة العمل؛ وأن تتضمن معلومات عن موعد

(مثل ترتيبات اإلقامة ،وترتيبات النقل) ،شكل/
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املشروع املعنيني قبل  15يوما ً من إجراء البعثة

املؤسسات احلكومية الرئيسية واجلهات األخرى

العمل اإلقليمية تسهيالت ترجمة فورية أو في

املعنية .وتشكِّ ل مسوَّدة مذكرة املفاهيم نقطة

حالة حضور أعضاء من جلنة التقييم .وينبغي

مختلف القضايا التي سينظر فيها ،وعددا ً من

مكان حلقة العمل (قاعة املؤمترات باإلضافة

االنطالق نحو إجراء املناقشات حيث إنها تغطي
القرارات ذات الصلة التي ينبغي اتخاذها (انظر
الفقرة السابقة) .وميكن حتديد مواعيد مع

أن تشمل امليزانية تكاليف انعقاد املرافق في

إلى قاعات اجللسات املنفصلة ،وقاعة أمانة

مكتب التقييم) ،ومتطلبات خدمات املطاعم،

ممثلي منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية

وشحن الوثائق واملطبوعات من روما ،وتعيني

روما ،على الرغم من أهمية إبقاء احلكومة

السكرتارية احملليني ،ومصور فوتوغرافي (في حال

األخرى مباشرة عن طريق مكتب التقييم في

األشخاص املرجعيني ،ومدفوعات موظفي

على علم بأي اجتماعات من ذلك القبيل مبجرد

التعاقد معه) ،والتصوير الضوئي للمستندات،

للبعثة التحضيرية الذي تُعده احلكومة .كما

(الرؤساء) ،وما إلى ذلك .وينبغي أن تؤخذ في

تأكيدها حتى ميكن إدراجها في البرنامج العام

ينبغي إرسال مسوَّدة مذكرة املفاهيم إلى

الشركاء اآلخرين الذين من املرجح اشتراكهم

في االجتماعات أثناء البعثة التحضيرية (على
الرغم من أن بعض عناصر مذكرة املفاهيم

عدل على األرجح بعد املناقشات مع النظراء
ستُ َّ
الرئيسني في احلكومة) .ومن األهمية أن تبدأ

البعثة التحضيرية باجتماعات مع املمثلني
الرئيسيني للحكومة.

ومتطلبات النقل البري ،ومكافآت الرئيس

االعتبار أي مساهمة توافق احلكومة على

تقدميها ،وتُرصد في امليزانية.

الزيارة امليدانية

ومن املفيد في معظم احلاالت تنظيم

زيارات ميدانية إلى أحد املشروعات املموَّلة
من الصندوق إلتاحة الفرصة أمام موظفي
الصندوق إلجراء مناقشات مع املستفيدين

والوقوف على األنشطة على أرض الواقع.

كما تتيح البعثة التحضيرية فرصة لتحديد

ويوصى بتنظيم تلك الزيارات امليدانية قبل

املالية والعينية التي ميكن للحكومة تقدميها

امليدانية على يومني كاملني (مع اإلقامة ليلة

جوانب التضافر واجملاالت اخلاصة للمساهمة

لتنظيم حلقة العمل .وميكن أن تشمل أمثلة

إقامة حلقة العمل .وينبغي أن تقتصر الزيارة

واحدة في منطقة املشروع) .وفي هذا الصدد،

املساهمات العينية من جانب احلكومة بعض أو

من األساسي إجراء املشاورات الواجبة مع دائرة

غداء ،وتوفير النقل البري (االستقبال في املطار

احملددة التي ستتم زيارتها .وعالوة على
واألنشطة
َّ

العمل) ،وتوفير تسهيالت حلقة العمل (مثل

تخصيص أكبر قدر من الوقت للعمل امليداني

جميع األنشطة التالية :استضافة استقبال/

والتوصيل إليه والفنادق للزيارة امليدانية وحلقة
قاعة مؤمترات ،إلخ) ،وما إلى ذلك.

وبعد إجراء املشاورات املطلوبة مع مدير مكتب

إدارة البرامج من أجل حتديد املشروع واملناطق

ذلك ،ينبغي االهتمام بترتيبات النقل لكفالة

الفعلي .ومبجرد الوصول إلى منطقة املشروع
وقبل البدء في الزيارات امليدانية ،من املهم

تنظيم إحاطة موجزة (في مكتب املشروع أو في

التقييم ،ينبغي االنتهاء من وضع مسوَّدة
مذكرة املفاهيم بعد إجراء البعثة التحضيرية.

الفندق) بشأن املشروع ،وبخاصة عن األنشطة

وضع امليزانية

توضيحا ً لكيفية ارتباط كل نشاط من األنشطة

ويوصى بإعداد ميزانية حللقة العمل مبجرَّد
االنتهاء من البعثة التحضيرية .وتشكِّ ل

التي ستتم زيارتها .وينبغي أن تتضمن اإلحاطة
التي ستتم زيارتها باألهداف العامة للمشروع

وترتيبات التنفيذ .ويوصى تنظيم بعض النشاط

امليزانية جزءا ً من االعتمادات األصلية اخملصصة

الترويحي أثناء الزيارة امليدانية بدون أن يؤثر ذلك

دوالر أمريكي حللقة العمل .وهذا الرقم تقريبي

ملواقع املشروع والتفاعالت مع اجملتمعات احمللية.

للتقييم .ويجب تخصيص ما يقرب من 30 000

تبعا ً للظروف .وميكن أن تزداد التكلفة الفعلية،
وبخاصة في احلاالت التي تتطلب فيها حلقات

على الوقت اخملصص للزيارات املقرر إجراؤها

ويكتسي ذلك أهمية خاصة بالنسبة للزيارات
امليدانية التي تشمل مشاركة جلنة التقييم.
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ومن املفيد أن يُعد ويوزَّع (مسبقاً) على موظفي

إعالن موجز في الصفحة الرئيسية ومواقع

املشروع يتألف من صفحتني أو ثالث صفحات

وصالت ملذكرة املفاهيم ،وجدول األعمال املؤقت،

الصندوق وغيرهم ممن يزورون املشروع موجزا ً عن
ومصحوب بخريطة ،مبا في ذلك البرنامج املزمع
والترتيبات اللوجستية للزيارة امليدانية .ومن

الطبيعي أن يتطلب هذا اجلزء من احلدث تفاعال ً
وثيقا ً مع سلطات املشروع املعنية.

وبرنامج الزيارة امليدانية ،وورقة املسائل ،وتقرير

التقييم النهائي غير املنشور.

وينبغي أثناء إقامة حلقة العمل توزيع نُسخ
ورقية من الوثائق التالية على جميع املشاركني:

البيانات االفتتاحية ملدير مكتب التقييم وممثل

االتصال والنشر

ميكن أن يضم هذا القسم ثالثة أجزاء ،أي

دائرة إدارة البرامج (في العادة مساعد رئيس

األنشطة التي سيتم االضطالع بها قبل حلقة

الشعبة
الصندوق لدائرة إدارة البرامج و/أو مدير ُ

شعبة االتصاالت إعداد خطة اتصاالت إلتاحة

احلكومة (في العادة الوزير املعني وأحيانا ً أكثر

العمل وخاللها وبعدها .وينبغي أن يُطلب من

الفرصة لتقاسم الرسائل الرئيسية عن احلدث
مع اجلمهور في الداخل واخلارج .ومن األساسي

إبالغ شعبة االتصاالت مبقدار املوارد التي

اإلقليمية املعنية) ،والبيان الرئيسي ملمثل

من شخص واحد) ،وعرض باستخدام برنامج

 PowerPointعن تقييم رئيس املقيِّمني التابع
ملكتب التقييم ،والبيان اخلتامي لرئيس حلقة

يستطيع مكتب التقييم تخصيصها ملسائل

العمل .وينبغي اتخاذ ترتيبات بدعم من جلنة

واقعية.

ممثلي وسائط اإلعالم املطبوعة واملسموعة

االتصاالت حتى يتسنى إعداد وتنفيذ خطة

وقبل إقامة حلقة العمل ،من املهم تقاسم
الوثائق واملعلومات التالية :خطاب الدعوة،
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ومذكرة مفاهيم حلقة العمل ،والبرنامج

التقييم وبالتنسيق مع احلكومة لكفالة حضور
واملرئية.

واالتصال بعد احلدث مهم بنفس القدر .أوالً،
ينبغي نشر مذكرة موجزة (من فقرة واحدة) عن

املؤقت ،وبرنامج الزيارة امليدانية ،وورقة مسائل

حلقة العمل وما أسفرت عنه من نتائج على

املنشور .وينبغي أن توضح مذكرة املفاهيم أن

الداخلية ،إلى جانب جميع املواد املشار إليها في

ملناقشة قضايا واستنتاجات التقييم فإن

في غضون بضعة أيام من انعقاد احلدث .وينبغي

حلقة العمل ،وتقرير التقييم النهائي غير

حلقة العمل بالرغم من أنها تتيح الفرصة

الصفحة الرئيسية للصندوق ومواقع الشبكة

الفقرة السابقة ذات الصلة .وينبغي إجراء ذلك

تقرير التقييم لم يعد مفتوحا ً للنقاش (ولن

بعد ذلك إعداد خطابات شكر في غضون

ي منها في هذه املرحلة).
الصحيحة إذا تبقى أ ٍ

الرئيسيني (وبخاصة كبار الشخصيات من

تغيَّر بعد حلقة العمل سوى الوقائع غير

أسبوعني من احلدث إلرسالها إلى األشخاص

ويجب تنظيم عملية واضحة للتفاعل ،وإتاحة

احلكومة الذين حضروا حلقة العمل والذين

قبل إقامة حلقة العمل .وينبغي إرسال الوثائق

تلك اخلطابات من مدير مكتب التقييم .وأخيراً،
ينبغي إرسال اتفاقية التقييم عند نقطة اإلجناز

( 15يوماً) من انعقاد حلقة العمل .ويجوز أن

البرامج.

الفرصة للتعليق على مسوَّدة تقرير التقييم

السالفة الذكر إلى جميع املشاركني عن طريق
البريد اإللكتروني قبل أسبوعني على األقل

خ ورقية
يُطلب من سلطات احلكومة توزيع نُس ٍ

من التقرير على مؤسسات احلكومة ،وسلطات

..77من املستصوب أن يتولى
مدير مكتب التقييم دعوة
املنظمات الدولية ،على أن
تتولى احلكومة دعوة املؤسسات
احلكومية وموظفي املشروع
استنادا ً إلى قائمة املشاركني
املتفق عليها.

الشبكة الداخلية ،على أن يتضمن اإلعالن

ساعدوا في إجراء التحضيرات) .وينبغي توقيع

إلى الشركاء حاملا تصاغ وتناقش مع دائرة إدارة

أدوار ومسؤوليات فريق حلقة العمل

جهة التنظيم الرئيسية هي مكتب التقييم

املشروع ،واملشاركني اآلخرين من البلد .وينبغي
ٍ
كاف من
أن يكفل مكتب التقييم طباعة عدد

باالشتراك مع احلكومة .وينبغي اتخاذ جميع

هذه الفقرة في الصندوق وإرسالها إلى البلد

الطرفني .عالوة على ذلك ،من األساسي ألغراض

النُسخ اإلضافية من جميع الوثائق الواردة في

لتوزيعها في بداية حلقة العمل .وينبغي نشر
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القرارات الرئيسية على نحو مشترك بني هذين

امللكية والتشغيل أن تنشئ احلكومة فريقها/

جلنتها اخلاصة املعنية بتنظيم حلقة العمل
والتي ينبغي أن تتفاعل باستمرار عن كثب
مع مكتب التقييم في روما ،وأن تتابع جميع
الترتيبات على أرض الواقع.

شكل ومدة حلقة العمل
ينبغي أن تستغرق مدة هذه احللقات يوما ً واحدا ً
ونصف يوم .وينبغي عقد جلسة عامة في

صباح اليوم األول يتم خاللها إلقاء املالحظات
والبيانات االفتتاحية من ممثلي احلكومة
والصندوق .وفي هذا الصدد ،ينبغي إيالء
اهتمام جاد ووقت لتحديد ترتيب املتكلمني
تبعا ً لألقدمية أو املنصب أو االعتبارات األخرى.
ولهذا الغرض ،سيتعينَّ مراعاة إجراءات
البروتوكول املعمول بها في البلد ،وقد تتباين
تلك اإلجراءات من مكان إلى مكان .وخالل نفس
يقدم رئيس املقيِّمني
اجللسة العامة ،ينبغي أن
ِّ
عرضا ً عاما ً للتقييم ،وتليه مناقشة مفتوحة
وتبادل لآلراء بني املشاركني .وينبغي في
العادة تخصيص جلسة بعد الظهر بأكملها
ملناقشات جماعات العمل .ويختتم اليوم األول
على أثر ذلك.
كما ينبغي تخصيص نصف اليوم املتبقي
في اليوم الثاني جللسة عامة .وينبغي أوال ً
أن تتاح الفرصة في هذه اجللسة االفتتاحية
لالستماع إلى التعليقات (عادة في شكل عرض
باستخدام برنامج  )PowerPointمن جماعات
العمل .وينبغي بعد ذلك تخصيص وقت كافٍ
للتعليق على العروض .وبعد ذلك ميكن لرئيس
يقدم عرضا ً موجزا ً عن اخلطوات
املقيِّمني أن
ِّ
املقبلة التي ستُتخذ لالنتهاء من التقييم.
وينبغي بعد ذلك أن يعرض مدير الشعبة
اإلقليمية في دائرة إدارة البرامج (أو مدير
البرنامج القطري املعني) أفكاره/أفكارها حول
للشعبة االستفادة من
الطريقة التي ميكن بها
ُ
التقييم ،مع إطالع املشاركني على اخلطوات
امللموسة املقبلة التي ستُتخذ من أجل تعميم
استنتاجات التقييم وتوصياته .وسوف يفضي
ذلك إلى املرحلة األخيرة من حلقة العمل
املتمثِّلة في إلقاء البيان اخلتامي من رئيس
حلقة العمل .وأحد االعتبارات الرئيسية في
شكل حلقة العمل هو دور رئيس حلقة العمل.
ومن األساسي أن يتولى إدارة كل حلقة عمل
رئيس من احلكومة .وينبغي حتديد الرئيس أثناء

البعثة التحضيرية .وينبغي أن يكون الرئيس
برتبة سكرتير دائم أو ما فوقه (وزير أو وكيل
وزارة مثالً) .ومن األهمية البالغة أن يقوم
مكتب التقييم بإحاطة الرئيس بدوره وتوقعات
الصندوق قبل بضعة أيام على األقل من انعقاد
حلقة العمل .وينبغي للرئيس تخصيص الوقت
لقراءة وثائق املعلومات األساسية الرئيسية.
وقد يكون من الضروري أن يقدم إليه مكتب
التقييم مكافأة مناسبة (ما يعادل يومني أو
ثالثة أيام عمل) نظير ما يقدمه من خدمات.
على أنه قبل املوافقة على تقدمي مكافأة
ملسؤول احلكومة ،يتعينَّ على مكتب التقييم
حسم هذه املسألة مع السلطات املعنية
للتأكد من أن ذلك إجراء مقبول .وحتقيقا ً لهذه
الغاية ،قد يرغب مكتب التقييم في التماس
التوجيه من مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ومسؤولي احلكومة قبل االنتهاء من أي ترتيبات.
واخلالصة أن مهمة الرئيس تتمثَّل في توجيه
املناقشات أثناء اجللسات العامة ،مع كفالة
إتاحة الفرصة جلميع املشاركني للمساهمة في
النقاش .ويجوز للرئيس إبداء مالحظات ختامية
موجزة بعد كل جلسة عامة .وينبغي في العادة
أن يلقي الرئيس البيان اخلتامي.
ويتمثل اجلانبان الرئيسيان حللقات العمل في

وثيقة مسائل حلقة العمل وأداء وتنظيم

جماعات العمل .وفيما يتعلق بورقة املسائل،
من املمارسة السليمة إعداد ورقة موجزة
( 7-5صفحات) عن استنتاجات التقييم قبل
انعقاد حلقة العمل .وتنقسم ورقة املسائل
في العادة إلى ثالثة مواضيع عامة (على أن
تشمل عددا ً مالئما ً من املواضيع الفرعية)
املنبثقة عن التقييم ،وتشمل النقاط الرئيسية
والشواغل التي يثيرها التقييم .وفيما يتعلق
بكل مسألة ،ينبغي أن تتضمن الورقة عددا ً
من األسئلة التي ميكن أن تشكِّ ل األساس
ملناقشات جماعات العمل .ومبجرد حضور حلقة
العمل ،ينبغي للمشاركني طلب تسجيل
أسمائهم صباح اليوم األول في الفريق الذي
يودون املشاركة فيه .وميكن بدال ً من ذلك أن
يقوم مكتب التقييم (بالتشاور مع احلكومة)
بتوزيع املشاركني مسبَّقا ً على جماعات العمل
(الثالث) .وينبغي أن يُطلب من كل جماعة عمل
التركيز على مسألة واحدة فقط.
81

وحرصا ً على أن يكون عدد املشاركني متساوٍ

التقييم وممثلي أمانة حلقة العمل التابعة

للحكومة .وينبغي تزويد هذه الغرفة بجهاز

تقريباً ،قد يتعينَّ على مكتب التقييم ،عند
االقتضاء ،التشاور مع املشاركني والتماس

تصوير ضوئي للمستندات ،وحاسوبني متصلني

عمل رئيس يتم حتديده (وإبالغه) من جانب

توصيل خط هاتفي.

موافقتهم .وينبغي أن يكون لكل جماعة

مكتب التقييم قبل اجتماع الفرق .كما ينبغي
مطالبة كل فريق بتعيني مقرر في بداية

مناقشاته .وينبغي أن يُطلب من أحد موظفي
مكتب التقييم أو من خبير استشاري في بعثة
التقييم عرض مقدمة عن موضوع جماعة

العمل من أجل حفز املناقشات .وأخيراً ،من

املهم ملوظفي مكتب التقييم وأعضاء بعثة

التقييم تقسيم أنفسهم لكفالة متثيلهم في

جميع جماعات العمل الثالث وملساعدة املقرر

على عرض (تعليقات) الفريق باستخدام برنامج

 PowerPointبعد اختتام مناقشات الفريق.

ويتمثَّل أحد اجلوانب األخرى لشكل/تصميم
حلقة العمل في إعداد البيان اخلتامي .ويتاح

منوذج لتلك البيانات في شكل إلكتروني

لدى مكتب التقييم .وينبغي أن يقوم رئيس

املقيِّمني بصياغة البيان عشية اليوم األول ،مع
االستفادة من مالحظاته اخلاصة واملشاركة

في إحدى جماعات العمل .وينبغي أن يشمل
هذا البيان املسائل والتوصيات الرئيسية

جلماعات العمل األخرى ،وهو ما ميكن القيام

به من خالل النقاش مع ممثلي مكتب التقييم

املشاركني في جماعات العمل األخرى ومن خالل

الرجوع إلى عروض برنامج  .PowerPointومن

املهم في صباح اليوم الثاني تكميل البيان

بأي مسائل جديدة إضافية تكون قد استجدت
خالل املناقشات العامة .وينبغي املوافقة أوال ً

على مسوَّدة البيان من مدير مكتب التقييم.
وينبغي بعد ذلك إطالع أكبر ممثلي دائرة إدارة

البرامج على املسوَّدة إلبداء تعليقاته عليها.
وينبغي بعد ذلك أن يوافق رئيس حلقة العمل

على املقترح النهائي قبل دعوته إللقاء البيان.

مكتب أمانة حلقة العمل

سيتعينَّ إنشاء مكتب صغير مجاور لقاعة
املناقشات العامة الرئيسية ملوظفي مكتب
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باإلنترنت وطابعتني .وميكن النظر كذلك في
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