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اســـتھالل

يكمن دعم تطوير القدرات الوطنية في مجال الحد من الفقر وتحقيق أھداف التنمية األلفية في صلب المھام المنوطة
ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويعني ذلك أن علينا أن نتعاون مع الدول التي يتواجد فيھا البرنامج لتقديم المساعدة في
صياغة استراتيجيات وسياسات وھيكليات وعمليات ذات تأثير إنمائي شامل.
ينبغي على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الذي ينشط في  166بلد ًا في مختلف أرجاء العالم ،أن يلبي الحاجات الناشئة
لدول البرنامج .وال بد لنا من امتالك رؤية واضحة لالتجاه المطلوب الذي علينا السير نحوه وللنتائج التي نتوخى المساعدة
في تحقيقھا .كما يتعين أن نمتلك القدرة على االستجابة السريعة والمالئمة أمام التحديات والفرص.
توفر منھجية اإلدارة القائمة على النتائج مجموعة من المبادئ وال ٌنھج واألدوات القادرة على مساعدتنا في تحقيق تلك
األھداف .إن المحاولة الدؤوبة لإلجابة عن التساؤل التالي" :ما ھو الفرق الذي أحدثه تدخلنا؟" ،تجعلنا ملتزمين بالتركيز
على السبل الكفيلة بدعم التحسينات الحقيقية والمستدامة في مستوى معيشة أولئك الذين نقدم لھم خدماتنا.
وھذا بدوره يتطلب منا أن نتبنى ثقافة التقييم .ويجب أن يستخدم المخزون المعرفي الھائل الذي يملكه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي أو يستطيع الحصول عليه – بما في ذلك الدروس المستفادة من عمليات التقييم – بشكل كامل في إغناء عملية
تصميم برامجنا واتخاذ قراراتنا.
إنني آمل أن يساعدنا نشر ھذا الدليل نحن وشركائنا على تقديم صورة أوضح عن النتائج ذات السوية العالية التي نرغب
في تحقيقھا؛ وإعداد وتنفيذ استراتيجيات قادرة على تحقيق تلك النتائج؛ واستخدام الدروس المستخلصة من عمليات التقييم
بشكل منظم في اتخاذ القرارات .وأخيراً تحسين مساھماتنا في دفع عجلة التنمية البشرية نحو األمام.

ھيلين كالرك
المديرة
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مدخل

تھدف طبعة  2009من دليل تخطيط ورصد وتقييم نتائج التنمية إلى مساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التركيز
أكثر فأكثر على النتائج ،وفي تحسين تركيزه على التغيير اإلنمائي والتحسين الفعلي في ظروف معيشة البشر .وھو يعتبر
نسخة منقحة عن الدليل السابق الصادر عام  ،2002ويشكل تقدما ً كبيراً في توجيه عملية التطبيق الفعال لمنھجية اإلدارة
القائمة على النتائج في وضع البرامج اإلنمائية وإدارة األداء.
ويقر ھذا الدليل أن التخطيط والرصد والتقييم تتطلب التركيز على أولويات ونتائج التنمية ذات الطابع الوطني ،ويجب أن
تعبر عن المبادئ األساسية للملكية الوطنية ،وتطوير القدرات والتنمية البشرية .وثمة تحول كبير على الصعيد العالمي من
المنھجية القائمة على المشروع إلى ال ٌنھج البرامجية والوطنية .ويأمل جميع الشركاء وأعضاء المجلس التنفيذي أن يقدم
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نتائج ملموسة على صعيد التعاون اإلنمائي .ويتلقى البرنامج أيضا ً سيالً من الدعوات التي
تطرح مبدأ المساءلة أمام المواطنين عن كيفية استخدام الموارد وجودة النتائج المتحققة ومدى فعاليتھا في تحقيق التقدم
على مستوى التنمية البشرية.
أقر المجلس التنفيذي في يونيو/حزيران  2006سياسة تقييم خاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وفي عام ،2007
أظھر تقيي ٌم مستق ٌل حول تبني واستخدام اإلدارة القائمة على النتائج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أن ھذا األخير ال
يزال يبدي ضعفا ً في ثقافة النتائج ،على الرغم من التقدم المرموق في بعض الجبھات .وأوصى التقييم برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بتحسين قدراته في إدارة التغيير على مستوى النتائج .وعلى ھذا األساس يستكمل ھذا الدليل البرنامج
والعمليات والسياسات واإلجراءات عبر تقديم التوجيھات العملية المتعلقة بكيفية تخطيط ومراقبة وتقييم نتائج التنمية .وال
يستطيع ھذا الدليل بمفرده أن يعزز من ثقافة النتائج داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو بين شركائه ،غير أننا نأمل أن
يستطيع ،بالتعاون مع المبادرات األخرى ،تحقيق تغير ملموس.
يمثل ھذا الدليل المحدَّث تجاوزاً للطبعة السابقة .فأوالً ،وانطالقا ً من إقراره بأن تخطيط النتائج ھو شرط الزم لفعالية
تصميم ومراقبة وتقييم أي برنامج أو مشروع ،فإنه يدمج التخطيط والرصد والتقييم في دليل واحد .وثانياً ،يعبر ھذا الدليل
عن المتطلبات والمبادئ المرشدة لسياسة التقييم ،بما فيھا الملكية الوطنية التي تندمج االن ضمن دورة التخطيط والرصد
والتقييم .ثالثاً ،يتضمن ھذا الدليل المعدَّل فصالً شامالً عن تصميم التقييم لغرض ضمان الجودة ،يوجه العاملين في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وخبراء التقييم نحو ضمان تحقيق معايير الجودة المھنية في التقييم .وسوف يتم توفير التدريب من
خالل شبكة االنترنت وورشات عمل اقليمية لدعم تطبيق الدليل في كامل المنظمة وعلى جميع المستويات.
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وعلى الرغم من أن الجمھور المستھدف لھذا الدليل ھو كادر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أساساً ،فإننا نأمل أن يساھم
في الجھود التي يبذلھا جميع شركائنا الذين يعملون  -على خطى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -على تحقيق المزيد من
الفعالية لعملية التنمية .ولتسھيل النشر الواسع فإن ھذا الدليل  -باإلضافة إلى النسخة المطبوعة منه  -متوفر على موقع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.www.undp.org/eo/handbook :
ھذا الدليل ھو نتاج مشترك لمكتب سياسات التنمية ومكتب التقييم ومجموعة دعم العمليات .ونحن نرغب بتقديم الشكر
للزمالء في ھذه األقسام الذين قدموا المساعدة في وضع التصورات والمسودات ،وفي مراجعة الدليل على عدة مراحل:
آسوكا كاستورياراششي وتوماس إريكسون من مكتب سياسات التنمية ،وستيفن رودريغز من مجموعة دعم العمليات،
وآزوسا كيوبوتا من مكتب التقييم والتي تولت أيضا ً اإلشراف على العملية بصفتھا مديرة مھمة إعداد الدليل .وقدم نورول
عالم من مكتب التقييم إرشادات عامة وضمان الجودة خالل العملية بكاملھا.
وقد استفادت مراجعة ھذا الدليل من التزام العديد من األشخاص الذين قدموا مساھمات مادية وتقنية إلى مختلف
المسودات .وفي ديسمبر/كانون أول  ،2008انعقدت في نيويورك ورشة للمراجعة ،حضرھا عدد من مدراء مكاتب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وموظفيه ،وأخصائيون في الرصد والتقييم ،وممثلون عن أقسام المقر العام والمكاتب
اإلقليمية ،ھدفت إلى المساعدة في تنقيح المسودة .ويستحق ھيذر برايانت مسؤول الرصد والتقييم في مكتب برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي في نيبال إشاد ًة خاصة .ونتوجه بالشكر أيضا ً إلى إينيد مارشال على تقديم المساعدة في طرائق التقييم،
وإلى جيسيكا موراي على مساعدتھا القيمة في التحرير .لقد كانت التعليقات واآلراء اإلرتجاعية التي تم طلبھا من الزمالء
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر حوارات شبكة المعرفة عظيمة الفائدة لنا ،ونشعر باالمتنان تجاه الكثير من
المساھمين ،وكذلك لفلورينسيا تاتيوسيان مشغلة شبكة إيفال ).(EvalNet
أخيراً وليس آخراً ،نتقدم بالشكر واالمتنان على المساھمات والمساعدات اإلدارية القيمة التي قدمھا العاملون في مكتب
التقييم أنيش برادھان وكونسبسيون كول ،وعلى جھود مارغو آلدرتون في تحرير النسخ وجوليا دودنيك ستيرن في تصميم
وإعداد الدليل.

ساراسواثي مينون
مدير مكتب التقييم

جوديث كارل
مديرة وحدة دعم العمليات

كاني ويغناراجا
مدير مجموعة تطوير القدرات في
مكتب سياسات التنمية
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مقدمة

ھذه الطبعة من "دليل تخطيط ورصد وتقييم نتائج التنمية" ھي نسخة مح َّدثة عن طبعة  2002من "دليل رصد وتقييم
النتائج" ،1وتسعى إلى طرح توجھات جديدة في التخطيط والرصد والتقييم في سياق الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ومتطلبات سياسة التقييم التي أقرھا المجلس التنفيذي للبرنامج في عام  ،2006و"معايير التقييم في
منظومة األمم المتحدة" 2الصادرة عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم .وتتضمن النسخة المحدَّثة من الدليل أيضا ً
معلومات أوصى بھا المستخدمون الرئيسيون لھذا الدليل ،خالل مختلف ورشات العمل التي عقدتھا وحدات برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
توجد عناصر اإلطار اإلرشادي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال التخطيط والرصد والتقييم في " (1سياسات
وإجراءات البرامج والعمليات"" (2 ،3سياسات التقييم"" (3 ،4معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" الصادرة عن
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم .وتھدف "سياسات وإجراءات البرامج والعمليات" و"سياسات التقييم" إلى تقديم اإلرشاد
إلى إدارة وموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول الوظائف واآلليات الرئيسية التي يتم من خاللھا الوصول إلى
النتائج واألسس التي تنص عليھا الوثائق البرنامجية الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك الخطة
االستراتيجية .وھي تعكس توجھات المجلس التنفيذي ،وتقدم المعلومات لألطراف المعنية ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
حول كيفية تنفيذ أعماله.
تحتوي الوثائق المذكورة على توجيھات باألعمال المطلوبة والمكلفين بتنفيذھا ومدة تنفيذھا .ويستكمل ھذا الدليل تلك
الوثائق عبر تقديم توجيھات تعليمية ووسائل عملية للوحدات البرنامجية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تساعدھا
في تعزيز التخطيط والرصد والتقييم القائمة على النتائج.

ما الغاية من ھذا الدليل؟
تتضمن أھداف الدليل ما يلي:

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،دليل رصد وتقييم النتائج" ،مكتب التقييم ،نيويورك .2002
 2فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم – " ،UNEGمعايير التقييم لمنظومة األمم المتحدة" .2005 ،انظر:
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22
 3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،سياسات وإجراءات العمليات والبرامج" .2008 ،انظرhttp://content.undp.org/go/userguide :
4
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،سياسات تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وثائق المجلس التنفيذي  .2006/5/28 -2005/DPانظر:
http://www.undp.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf
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تزويد القارئ بما يلي:


المعرفة األساسية بأغراض وعمليات ومعايير وأسس التوجيه الالزمة للتخطيط والرصد والتقييم في الشروط
التنموية التي يعمل فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



معرفة العناصر األساسية لعمليات التخطيط والرصد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :إعداد إطار متماسك
لنتائج المشاريع والبرامج مزود بمؤشرات وحدود وأھداف واضحة ،ووضع نظام فعال للرصد.



معرفة العناصر األساسية لعملية التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :إعداد خطة التقييم ،وإدارة وتصميم
وإجراء تقييم الجودة ،واستخدام التقييم من أجل إدارة وتطوير النتائج والتعلم والمساءلة.

تعزيز ثقافة االعتماد على النتائج داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وتحسين جودة التخطيط والرصد والتقييم.

لمن أعد ھذا الدليل؟
يتوجه ھذا الدليل إلى مجموعات مختلفة ومتنوعة:



العاملون لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المكاتب القطرية واإلقليمية وفي المراكز اإلقليمية وفي مكتب
سياسات التنمية ،ومكتب اإلنعاش واتقاء األزمات ،ومكتب الشراكة وفي مختلف الوحدات األخرى التي تتولى إدارة
البرامج 5مثل:


برامج تخطيط ورصد البرامج العالمية واإلقليمية والقطرية ،والمشاريع واألنشطة األخرى.



إدارة عملية تشكيل بعثات التقييم.



مدراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المشرفون والعاملون على ضمان جودة عمليات ومنتجات الرصد والتخطيط،
واستخدام الرصد والتقييم في صنع القرار.



األطراف المعنية والشركاء ،مثل الحكومات واألمم المتحدة وشركاء التنمية والمستفيدون المعنيون بعمليات التخطيط
والرصد والتقييم التي ينفذھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الذي يشرف على أنشطة البرنامج ويدعمھا ،ويتأكد من جاھزية
المنظمة لالستجابة للحاجات المستجدة في بلدان البرنامج.



خبراء التقييم المستقلون الذين يتعين عليھم معرفة المبادئ التوجيھية والمعايير والعمليات الناظمة للتقييم في سياق
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



أفراد المجتمعات الوطنية واإلقليمية والعالمية المعنيون بالتنمية والتقييم.

ويتمكن قراء ھذا الدليل تعلّم األمور التالية:



أھمية التصميم الجيد للمشاريع والبرامج لتحقيق الفعالية في التنفيذ والرصد والتقييم.

5

التي تتضمن المكاتب القطرية واإلقليمية ،وفي المراكز اإلقليمية ومكتب سياسات التنمية ومكتب اإلنعاش واتقاء األزمات ومكتب الشراكة
وغيرھا ممن تتولى مسؤوليات برنامجية تتعلق بمبادرات إنمائية )برامج ومشروعات وأنشطة(.
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دور الرصد الحاسم في تبيان أداء البرامج والمشاريع ،وفي توجيه مسار التنفيذ نحو الغايات المطلوبة.
دور الرصد في تمھيد السبيل أمام عملية التقييم.
نماذج التقييم المختلفة لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ودورھا في التعلم والمساءلة.
دور الرصد والتقييم في تعزيز فعالية وإدارة نتائج التنمية لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
المبادئ والمعايير والسياسات والعمليات والمسؤوليات التي تقود أنشطة التخطيط والرصد والتقييم لدى برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
مصادر الحصول على المراجع والمواد التي تقدم مزيداً من المعلومات والتوجيھات.

وحدات الدليل
يقدم الفصل األول من الدليل لمحة عامة عن الطبيعة المتكاملة للتخطيط والرصد والتقييم ،ويصف الدور الحاسم الذي
تلعبه في إدارة نتائج التنمية .ويكمن جوھر ھذا الدليل في مبدأ ترابط عمليات التخطيط والرصد والتقييم واعتماد كل منھا
على األخرى .ويقدم الفصل الثاني لمحة عامة عن األسس المفھومية للتخطيط ،باإلضافة إلى توجيھات محددة حول
أساليب التخطيط وإعداد أطر النتائج التي توجه الرصد والتقييم .ويقدم الفصل الثالث المبادئ اإلرشادية المتعلقة بكيفية
تخطيط الرصد والتقييم قبل البدء بتنفيذ الخطة .ويركز الفصل الرابع على القضايا المتعلقة بالرصد ورفع التقارير
والمراجعات .وتقدم الفصول  5و 6و 7لمحة عامة عن وظيفة التقييم وإطار السياسات لدى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وتعرض العناصر األساسية لتصميم التقييم وأدواته ،وتشرح الخطوات العملية في إدارة عملية التقييم .وأخيراً،
يعرض الفصل الثامن خطوات وأمثلة عملية في استخدام المعرفة المستقاة من الرصد والتقييم في إدارة نتائج التنمية.

طريقة استخدام الدليل
ليس ھذا الدليل مصمما ً للقراءة من الغالف إلى الغالف ،بل لالستخدام كمرجع أثناء دورة حياة المشروع.
يتحدث الدليل عن نتائج التخطيط والرصد والتقييم وليس عن إدارة المشاريع أو البرامج ،وبالتالي فإنه ال يحتوي على
بعض الموضوعات التي تتطرق إليھا عاد ًة مراجع إدارة المشاريع أو البرامج ،مثل تحليل مردود التكلفة أو تقييم األثر
البيئي أو التقييم الف ّني  ..إلخ .فلالطالع على ھذه الموضوعات ،ينبغي مراجعة دليل "سياسات وإجراءات البرامج
والعمليات".
وال بد من إضافة المراجع التالية إلى ھذا الدليل ،من أجل رفع سوية استيعاب الموضوعات المعنية:




التخطيط والرصد والتقييم في أوضاع اتقاء النزاعات واإلنعاش الصادر عن مكتب اإلنعاش واتقاء األزمات.
مبادئ إرشادية في عمليات تقييم الحصائل )قيد اإلعداد(.

تتوفر ھذه المراجع على موقع مكتب التقييم على الرابط التالي.www.undp.org/eo/handbook :
تم إعداد ھذا الدليل بإشراف مكتب سياسات التنمية ومكتب التقييم ومجموعة دعم العمليات ،وعززته المساھمات القيّمة
التي قدمھا الزمالء في المقر العام والمكاتب القطرية واإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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 1تخطيط ورصـد وتقييم نتائج التنمية
الفصل األول

يعزز التخطيط والرصد والتقييم الجيد مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل إقامة روابط واضحة بين ماضي
وحاضر ومستقبل مبادرات ونتائج التنمية .تساعد عملية الرصد والتقييم المنظمة المعنية في استقاء معلومات مفيدة من
النشاطات الحالية والسابقة ،واستخدامھا كأساس للتخطيط البرنامجي المتطابق والمتكيف والمستقبلي .فمن المستحيل
معرفة ما إذا كان العمل يسير في االتجاه الصحيح ،أو التصريح بتحقيق النجاح والتقدم ،أو كيفية العمل على تحسين
الجھود المستقبلية ،دون التخطيط والرصد والتقييم الفعال.
يعرض ھذا الفصل أھداف التخطيط والرصد والتقييم في إطار اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة نتائج التنمية ،ويوضح
أھمية ھذه الوظائف بالنسبة لمنظمة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويقدم أيضا ً التعاريف والمبادئ الرئيسية التي
تشكل عناصر مكملة للتخطيط والرصد والتقييم .ويتوجه ھذا الفصل إلى المدراء والعاملين في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي والشركاء الرئيسيين واألطراف المعنية ،الذين يساھمون في إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية وصنع قراراتھا .وينبغي
على الجميع تبني ثقافة التوجه نحو النتائج ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة نتائج التنمية ،كي يتمكن برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي من المساھمة الفعالة في التنمية البشرية.

 1-1مقدمة
تنص الفقرة االفتتاحية للخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2011-2008على أن جميع أعمال البرنامج
 االستشارة في وضع السياسات ،والمساعدة الفنية والدعاوة والمساھمات الموجھة لتعزيز االنسجام والتكامل في التنميةالعالمية – تستھدف غاية نھائية واحدة ھي" :تحقيق تحسينات فعلية في مستوى معيشة البشر وفي الخيارات والفرص
المتاحة أمامھم".6
إن تحسين مستوى المعيشة ھو ھدف مشترك تتبناه الكثير من الحكومات وشركاء التنمية في الدول التي يعمل فيھا برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .وھذا ھو السبب وراء استخدام الكثير من الوكاالت لمصطلح "إدارة نتائج التنمية" بدالً من
مصطلح "اإلدارة القائمة على النتائج" في وثائق السياسات والمبادئ اإلرشادية العامة وفي التصريحات الصادرة عنھا،
ألن ٌنھج اإلدارة القائمة على النتائج تھتم تقليديا ً بالنتائج الداخلية وبأداء الھيئات أكثر من اھتمامھا بتحسين أحوال الناس.
تتبنى إدارة نتائج التنمية المبادئ األساسية نفسھا التي تتبناھا اإلدارة القائمة على النتائج  -التخطيط والرصد والتقييم الجيد،

6

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :2011-2008 ،تسريع التقدم العالمي للتنمية البشرية"،
ثان في شباط .2008
وثائق المجلس التنفيذي ) ،DP-2007/43بداللة  ،(DP/2007/32إصدار ٍ
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والتعلم ،واإلفادة من المالحظات االرتجاعية في إطار التخطيط – غير أنھا تسعى إلى ابقاء التركيز على المساعدة
اإلنمائية التي تؤدي إلى نتائج حقيقية وملموسة.
وتسعى إدارة نتائج التنمية أيضا ً إلى االستجابة للمطالب المتنامية الداعية إلقرار الحق العام للمواطنين في العالمين النامي
والمتقدم في المساءلة عن كيفية استخدام المساعدة وما النتائج التي تحققت وعن مدى مساھمة النتائج في تحقيق التغيرات
المنشودة في التنمية البشرية .وتشجع ھذه النھج الھيئات اإلنمائية على التركيز على بناء الشراكات والتعاون وضمان
المزيد من التكامل .كما تعزز "االستدامة" من خالل اعتماد إجراءات تعزز الملكية الوطنية وتنمية القدرات.
إن إدارة نتائج التنمية ھي اإلدارة القائمة على النتائج في سياق التطبيق ،ولكن بتركيز على البيئة الخارجية والنتائج ذات
األھمية لبلدان البرنامج ،أكبر من التركيز على األداء الداخلي للوكالة المعنية.
غالبا ً ما يكون تحقيق نتائج التنمية على أرض الواقع أكثر صعوبة مما ھو متوقع .ومن أجل تحقيق النتائج اإلنمائية
والتغيير المنشود في نوعية حياة الناس ،عادة ما تقوم الحكومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء اآلخرون
بإعداد سلسلة من الخطط واالستراتيجيات والبرامج والمشاريع المختلفة ،التي تتضمن عاد ًة ما يلي:











خطة تنمية وطنية أو استراتيجية للحد من الفقر.
خطط تنمية قطاعية.
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ).(UNDAF
الخطة االستراتيجية للوكالة مثل )الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .(2011-2008
وثائق البرامج العالمية واإلقليمية والقطرية ) (CPDsوالخطط التنفيذية للبرامج القطرية ).(CPAPs
أطر الرصد والتقييم ) (M&Eوخطط التقييم.
خطط العمل اإلنمائية واإلدارية.
الخطط المحددة للمكاتب والوحدات.
وثائق المشاريع وخطط العمل السنوية.

غير أن النوايا الطيبة والبرامج والمشاريع الكبيرة ووفرة الموارد المالية ليست كافية بحد ذاتھا لضمان تحقيق النتائج
اإلنمائية ،ألن جودة تلك الخطط والبرامج والمشاريع وكفاءة استخدام الموارد تلعب دوراً حاسما ً أيضا ً في تحقيق النجاح.
ومن أجل تحسين فرص النجاح ال بد من توجيه االھتمام نحو بعض مواطن الضعف المشتركة في البرامج والمشاريع.
ومجاالت التركيز األربعة التي تحدد باستمرار ھي:



التخطيط وتعريف البرامج والمشاريع :تزداد فرص نجاح المشاريع والبرامج عندما تتحدد وتتضح أھدافھا ومجاالت
تركيزھا .فذلك يقلل من احتماالت مواجھة تحديات كبيرة أثناء التنفيذ.



مشاركة األطراف المعنية :تلعب المشاركة عالية المستوى للمستخدمين والمستفيدين واألطراف المعنية في البرامج
والمشاريع دوراً حاسما ً في تحقيق النجاح.
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التواصل :يؤدي التواصل الجيد إلى التزام األطراف المعنية بقوة وتعبئة جھودھا .كما أن التواصل يزيد من وضوح
التوقعات واألدوار والمسؤوليات ،ويزيد كذلك من المعلومات المتعلقة بالتقدم واإلداء .ويساعد ھذا الوضوح على
االستخدام األمثل للموارد.



الرصد والتقييم :تؤدي قوة الرصد والتقييم داخل البرامج والمشاريع إلى إبقائھا ضمن المسار المحدد .كما تساعد في
االكتشاف المبكر للمشكالت وتخفيض احتماالت حدوث تجاوزات كبيرة في التكاليف أو تأخير في التنفيذ.

يلعب التخطيط الجيد باالشتراك مع الرصد والتقييم الفعالين دوراً رئيسيا ً في تعزيز فعالية إعداد البرامج والمشاريع.
ويساعدنا التخطيط الجيد في التركيز على المسائل المطلوبة ،بينما يساعدنا الرصد والتقييم على التعلم من تحديات
الماضي ونجاحاته ويغني عملية صنع القرار ،وبالتالي تصبح المشاريع الحالية والمستقبلية أكثر قدرة على تحسين
مستويات معيشة الناس وزيادة خياراتھم.
اإلطار  :1توضيح الروابط واالعتماد المتبادل بين التخطيط والرصد والتقييم








يؤدي غياب التخطيط المناسب واإلعالن الواضح عن النتائج المطلوبة إلى عدم اتضاح ما يجب رصده وكيفية ذلك ،وبالتالي
إلى تعذر تنفيذه بصورة جيدة.
يؤدي غياب التخطيط الفعال )أطر النتائج الواضحة( إلى إضعاف أساس التقييم ،وبالتالي إلى تعذر إجراءه بصورة جيدة.
يؤدي غياب الرصد الفعال إلى عدم تجميع البيانات الضرورية ،وبالتالي إلى تعذر إجراء تقييم جيد.
الرصد ضرورة لكنه غير كافي إلجراء التقييم.
يسھل الرصد إجراء التقييم ،لكن التقييم يحتاج إلى مجموعة بيانات إضافية جديدة وأطر مختلفة للتحليل.
غالبا ً ما يؤدي الرصد والتقييم إلى تغييرات في خطط البرنامج المقررة ،مما يعني المزيد من التغيير أو التعديل في أغراض
جمع بيانات التقييم.

المصدر :بتصرف عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،تدريب مجموعة التقييم – ما الذي يحتاج المكلف من األمم المتحدة بالتقييم إلى
معرفته؟" ،المجلد .2008 ،1

التخطيط :نستطيع تعريف التخطيط بأنه العملية التي تضع األھداف وتعد االستراتيجيات وتحدد ترتيبات التنفيذ وتخصص
الموارد الالزمة لتحقيق تلك األھداف .من الضروري االنتباه إلى أن التخطيط يتضمن متابعة عدد من العمليات المختلفة:






تحديد الرؤية واألھداف أو الغايات المطروحة للتنفيذ.
صياغة االستراتيجيات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية واألھداف.
تحديد وتخصيص الموارد )المالية وغيرھا( المطلوبة لتحقيق الرؤية واألھداف.
تحديد ترتيبات التنفيذ التي تتضمن ترتيبات تقدم الرصد والتقييم نحو إنجاز الرؤية واألھداف.

ثمة مقولة تفيد بأن "الفشل في التخطيط ھو تخطيط للفشل" .وعلى الرغم من أنه ال يصح دائما ً على من يفشلون في
التخطيط القول بأن مسعاھم قد ال يتحقق في نھاية المطاف ،فإن ھنالك دالئل قوية على أن التخطيط يؤدي إلى فعالية
وكفاءة أكبر .يشبه غياب الخطة – سواء لمكتب أو برنامج أو مشروع – محاولة بناء منزل دون االعتماد على مخطط
بناء ،أي أنه من العسير معرفة شكل المنزل ،وكلفته ،ومدة بنائه ،والموارد المطلوبة ،ومدى تلبية "المنتج النھائي"
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الحتياجات صاحب البيت .وباختصار ،يساعدنا التخطيط على تحديد األھداف التي تبتغي المنظمة أو البرنامج أو
المشروع تنفيذھا ،وكيفية تحقيق ذلك.
الرصد :يمكن تعريف الرصد على أنه العملية المتواصلة التي تحصل األطراف المعنية بواسطتھا على تغذية ارتجاعية
منتظمة حول التقدم الحاصل في تحقيق أغراضھم وأھدافھم .وعلى النقيض من تعريفات كثيرة تنظر إلى الرصد على أنه
مجرد مراجعة للتقدم في سير األعمال أو األنشطة ،فإن التعريف المستخدم في ھذا الدليل يركز على مراجعة التقدم على
خلفية إنجاز األھداف .وبعبار ٍة أخرى ،ال يكتفي الرصد في ھذا الدليل بالتساؤل "ھل نقوم بإنجاز األعمال التي قررناھا؟"
ٌ
فرق مھ ٌم
فحسب ،بل أيضا ً "ھل حققنا تقدما ً على طريق تحقيق النتائج المطلوبة؟" .إن الفرق بين ھاتين المقاربتين ھو
للغاية ،إذ يركز الرصد في النھج الضيق على تتبع المشاريع واستخدام موارد الھيئة المسؤولة ،بينما يشمل ارصد في
ً
إضافة إلى األعمال التي يتوالھا الشركاء وغيرھم ،وتستنبط االستراتيجيات واألعمال
النھج الواسع استراتيجيات التتبع
الجديدة المطلوب تنفيذھا لضمان التقدم نحو تحقيق النتائج األكثر أھمية.
التقييم :ھو إجراء دقيق وصارم ومستقل يطبق على النشاطات الناجزة والجارية على حد سواء ،لتحديد المدى الذي
وصلت إليه في تحقيق األھداف الموضوعة ،والمساھمة في صنع القرار .وعلى غرار الرصد ،ينطبق التقييم على الكثير
من األشياء ،ومن بينھا األنشطة ،والمشاريع ،والبرامج ،واالستراتيجيات ،والسياسات ،والمحاور ،والموضوعات،
والقطاعات ،والمنظمات .ويكمن الفارق الرئيسي بين الرصد والتقييم في أن األخير يتم بصورة مستقلة من أجل تزويد
ً
إضافة إلى أنه أكثر دقة في إجراءاته وتصميمه
المدراء والعاملين بتقدير موضوعي عما إذا كانوا على المسار الصحيح،
ومنھجيته ،ويتضمن المزيد من التحليالت المعمقة .غير أن الغاية من الرصد والتقييم متشابھة جداً :توفير المعلومات التي
تساعد في إغناء القرارات ،وتحسين األداء ،وتحقيق النتائج المقررة.
وفي سياق تقييم فعالية التنمية ،يھدف الرصد والتقييم إلى تقييم ما يلي:



درجة مالءمة مساعدات ومبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومشاريع
معدة لمكافحة الفقر ودعم التغييرات المنشودة( ألھداف التنمية الوطنية في السياق القطري واإلقليمي والعالمي
المحدد.

اإلطار  :2الفرق بين الرصد والتقييم وأنشطة اإلشراف األخرى
تعتبر أنشطة التفتيش والتدقيق والمراجعة والبحث أنشطة ذات طابع رقابي ،لكن كل نشاط منھا له دور ومجال محدد ال ينبغي الخلط بينه
وبين الرصد والتقييم.
التفتيش ھو فحص عام للوحدة أو المسألة أو الممارسة في المنظمة المعنية ،للتأكد من مدى مطابقتھا المعايير القياسية أو الممارسات الجيدة
أو غيرھا من المعايير ،ووضع التوصيات لتحسين العمل أو تصحيحه .ويجري التفتيش غالبا ً عند االشتباه بوجود مخاطر محتملة لعدم
مطابقة.
التدقيق ھو تقييم كفاءة الرصد اإلدارية للتأكد من فعالية واقتصادية استخدام الموارد وحماية األصول ودقة المعلومات المالية وغيرھا،
ومن االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات المقررة ،ومن فعالية إدارة المخاطر وكفاءة الھياكل والمنظومات والعمليات التنظيمية .ويعتبر
التقييم وثيق الصلة بإدارة نتائج التنمية وبالتعلم ،بينما يركز التدقيق على االلتزام بالمعايير.
تختلف المراجعة عن التقييم سواء تمت على شكل جردة سريعة أو مراجعة من قبل النظراء ،وھي تقترب أكثر من الرصد ،وتكون منتظمة
أو مرتبطة بغرض أو ھدف محدد ،وھي على الغالب من نوع التقييم الخفيفة ألداء مبادرة ما ،إذ ال تستخدم العمليات المعھودة للتقييم أو
الصرامة المنھجية .وتنحو المراجعة إلى التشديد على القضايا التشغيلية .وعلى خالف التقييم الذي يقوم به مختصون مستقلون ،غالبا ً ما
يتولى القيام بالمراجعة أفراد من داخل الھيئة أو منظمة مخولة من قبلھا.
البحث ھو تنقيب منھجي يجري لبناء أو زيادة المعارف المتعلقة بموضوع محدد .ويساعد البحث على األغلب في رفد التقييم والعمليات
المشابھة بالمعلومات ،لكنه عاد ًة ال يغني عملية صنع القرار بمفرده.
المصدر :فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،انظر:
http://www.unevaluation.org/unegnorms.
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فعالية مشاريع المساعدة اإلنمائية ،بما فيھا استراتيجيات الشراكة.
مساھمة ھذه المساعدة ومدى فائدتھا لحصائل وأولويات التنمية الوطنية ،في ضوء الظروف المادية لبلدان البرنامج،
ومدى التحسن المنظور الذي توفره ھذه المساعدة في فرص األفراد والمجتمعات.



المحركات أو العوامل الرئيسية المؤدية إلى نجاح وديمومة وتعزيز المبادرات اإلنمائية والخيارات البديلة والمزايا
التفضيلية لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.





كفاءة المساعدة اإلنمائية والشراكات والتنسيق في الحد من تكاليف التنفيذ.
عوامل الخطورة واستراتيجيات إدارة المخاطر لضمان نجاح وفعالية الشراكة.
مستوى الملكية الوطنية واإلجراءات المتخذة لتعزيز القدرات الوطنية على استدامة النتائج.

على الرغم من أن الرصد تقدم المعلومات المطلوبة لإلدارة فوراً ،فإن التقييم يقدم تقديرات أكثر عمقا ً .ويطرح الرصد
األسئلة التي يجيب التقييم عليھا .ويستند التقييم بصورة كبيرة على البيانات المتأتية عن الرصد خالل دورة البرنامج أو
المشروع بما فيھا على سبيل المثال بيانات الوضع األصلي والمعلومات المتعلقة بمسار تنفيذ البرنامج أو المشروع
ومعطيات قياس النتائج.

مالحظة :ليس ضروريا ً أن يتم التعامل مع التخطيط والرصد والتقييم بصورة متسلسلة أو على التتابع .فالتقييم ال يجرى دائما ً في نھاية الدورة،
بل يمكن إجراؤه في أية مرحلة من مراحل دورة البرنامج .ويسعى ھذا الشكل إلى توضيح الطبيعة المترابطة للتخطيط والرصد والتقييم الداعمة
لإلدارة من أجل نتائج التنمية .وينبغي يجري تخطيط الرصد والتقييم في مرحلة التخطيط )انظر الفصل .(3

 2-1ترابط التخطيط والرصد والتقييم :اإلدارة القائمة على النتائج
يتكامل التخطيط والرصد والتقييم لتشكل معا ً اإلدارة القائمة على النتائج ،والتي تعرّ ف بأنھا "استراتيجية إدارية عامة
تھدف إلى تحقيق أداء أفضل ونتائج مؤكدة" ،7وقد تم تبنيھا من قبل الكثير من المنظمات متعددة األطراف ووكاالت
التنمية الثنائية واإلدارات العامة في مختلف أرجاء العالم )وكما أشرنا سابقاً ،تحيل بعض ھذه المنظمات حاليا ً اإلدارة
القائمة على النتائج على انھا اإلدارة من أجل نتائج التنمية للتشديد على التنمية بدالً من النتائج الخاصة بالمنظمة(.
إن اإلدارة الجيدة القائمة على النتائج ھي عملية مستمرة ،ويعني ذلك توفر معلومات ارتجاعية وتعلُّم مستمر وتحسين
متواصل .وھكذا يتم تعديل الخطط القائمة استناداً إلى الدروس المستفادة من الرصد والتقييم ،ويجري إعداد الخطط
المستقبلية إنطالقا ً من ھذه الدروس.
الرصد عملية مستمرة أيضاً ،حيث تجري مناقشة الدروس المستمدة من الرصد بصورة دورية ،ويتم استخدامھا لصالح
تنفيذ األعمال واتخاذ القرارات .وينبغي تنفيذ التقييم لتحقيق التحسينات المطلوبة في البرنامج أثناء عملية تنفيذه وكذلك
إلغناء عملية تخطيط البرامج الجديدة .إن عملية التنفيذ والتعلم والتحسين المستمرة ھذه ھي ما يعرف بنھج دورة حياة
اإلدارة القائمة على النتائج التي يمثلھا الشكل .1
تھتم اإلدارة القائمة على النتائج بالتعلم وإدارة المخاطر والمساءلة .فالتعلم ال يساعد على تحسين نتائج البرامج والمشاريع
القائمة فقط ،بل ويعزز أيضا ً قدرة المنظمة واألفراد على اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل ،ويحسن من صياغة البرامج
والمشاريع المستقبلية .ونظراً لعدم وجود خطط كاملة ،فمن الضروري بالنسبة للمدراء والعاملين واألطراف المعنية التعلم
من نجاحات وفشل أي برنامج أو مشروع.
ثمة العديد من المخاطر والفرص عند متابعة نتائج التنمية .وينبغي على منظومات وأدوات اإلدارة القائمة على النتائج
العمل على تعزيز الوعي بھذه المخاطر والفرص ،وتوفير األدوات الكفيلة بمساعدة المدراء والعاملين واألطراف المعنية
والشركاء على تخفيف المخاطر واغتنام الفرص.
تصبح اإلدارة القائمة على النتائج في أعلى مستويات الفعالية عندما تترافق مع ترتيبات واضحة للمساءلة ،ومع حوافز
مالئمة تعزز السلوك المطلوب .وبعبار ٍة أخرى ،ال ينبغي النظر إلى اإلدارة القائمة على النتائج على أنھا عملية بسيطة
لجھة إعداد منظومات وأدوات نتائج التخطيط والرقابة والتقييم .بل عليھا أن تتضمن أيضا ً إجراءات فعالة لتعزيز التحول
نحو ثقافة النتائج وضمان مساءلة األشخاص ،سواء عن النتائج المتحققة أو عن أعمالھم وسلوكياتھم.

7

فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،دور التقييم في اإلدارة القائمة على النتائج" .2007/7/21 ،انظر:
http://www.unevaluation.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=87.
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تتلخص المساعي الرئيسية للتخطيط
والرصد والتقييم الجيد ،أي اإلدارة القائمة
على النتائج ،فيما يلي:



دعم المساءلة الفعلية للحكومات
والمستفيدين والدول المانحة وغيرھم
من الشركاء واألطراف المعنية
والمجلس التنفيذي لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.




تعزيز األعمال التصحيحية.




ضمان تزويد عملية صنع القرار
بالمعلومات.
دعم إدارة المخاطر.
تعزيز التعلم الفردي والمؤسساتي

 3-1مبادئ تخطيط ورصد وتقييم نتائج التنمية
يطرح ھذا القسم بعض المبادئ التي ينبغي للقارئ معرفتھا عن المسار الكلي للتخطيط والرصد والتقييم.
الملكية
تعتبر الملكية أمراً أساسيا ً في صياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع لضمان تحقيق النتائج اإلنمائية .وال بد من مراعاة
الجانبين الرئيسيين التاليين للملكية:




عمق أو مستوى ملكية الخطط والعمليات.
مدى أو اتساع الملكية.

عمق الملكية :تقوم الوحدات أو المنظمات في الكثير من األحيان بعمليات التخطيط نزوالً عند طلب ھيئاتھم المشرفة أو
الحاكمة ،مثل مجلس اإلدارة أو مقر اإلدارة العامة .وفي ھذه الحالة يجري إعداد الخطط أو البرامج أو المشاريع بشكل
متقن تمھيداً لتقديمھا ،لكن تعود الوكاالت واألفراد إلى أعمالھا المعتادة حالما تتم تلبية المتطلبات .وفي حال صياغة ھذه
الخطط لتحقيق شرط بعينه ،وليس الستخدامھا في توجيه أعمال اإلدارة المستمرة ،تزداد بصورة كبيرة مخاطر عدم إنجاز
األھداف الموضوعة في الخطط .وتعتبر الملكية أمراً حاسما ً أيضا ً في التنفيذ الفعال لرصد وتقييم النشاطات المخططة،
وربط المعلومات الناجمة عن الرصد والتقييم بالتعلم وتحسين البرامج المستقبلية.
يطرح ھذا الدليل في وحدات الحقة تقنيات تعزيز الملكية .وال ترتبط ھذه العملية بمالءمة وتلبية الطلبات  -بشكل أو بآخر
فإن ھذا مشابه للفرق بين اتباع منظومات اإلدارة القائمة على النتائج واعتماد ثقافة التحول نحو النتائج ،إذ على الرغم من
أھمية اعتماد المنظومات ،فإن األكثر أھمية ھو أن يستوعب الناس ويدركون قيمة األسباب التي تدفعھم إلى القيام
بأعمالھم ،وأن يتبنوا نھج التحول نحو النتائج في سلوكھم العام وفي أعمالھم.

اتساع الملكية :ال بد من طرح السؤالين التاليين المتعلقين باتساع الملكية :من ھو "مالك" برنامج أو مشروع التنمية أو
المستفيد منه أو صاحب التأثير عليه؟ وھل يوجد عد ٌد كا ٍ
ف من الوكاالت واألشخاص الذين يشعرون بالملكية تجاه
البرنامج أو المشروع؟
تتحمل بلدان البرنامج المسؤولية الكاملة عن تحقيق نتائج التنمية ،وھذا ما يستدعي أن تكون كافة خطط وبرامج ومشاريع
التنمية ملكية لألطراف الوطنية المعنية .وال تعني ملكية بلدان البرنامج انتفاء مسؤولية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن
النتائج بأي حال من األحوال .تنطبق مسؤولية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عموما ً على مساھماته في النتائج القطرية،
وعلى استخدام الموارد المالية )التفاصيل محددة في االتفاقية األساسية إلطار ومعايير المساءلة( . 8ينبغي أن تكون
ً
مملوكة من قبل
األھداف والغايات المتعلقة بالتغير في الظروف اإلنمائية التي تسعى البرامج والمشاريع لتحقيقھا
المستفيدين واألطراف الوطنية المعنية.
إن الغاية الرئيسية بالنسبة إلدارة نتائج التنمية ھي التأكد من أن الملكية ال تنحصر بمجموعة مختارة قليلة من األفراد ،بل
تشمل أكبر عدد ممكن من األطراف المعنية .ولھذا السبب ينبغي أن تعود ملكية أنشطة الرصد والتقييم ،وكذلك
االستنتاجات والتوصيات والدروس المستمدة من الرصد والتقييم المستمر والدوري ،بالكامل إلى المسؤولين عن النتائج
وإلى األطراف التي تستطيع االستفادة منھا.
مشاركة األطراف المعنية
إن مشاركة األطراف المعنية وتشجيع الدعم وااللتزام وأعمال التحفيز أمر فائق األھمية خالل جميع مراحل التخطيط
والرصد والتقييم والتعلم والتحسين.
تھدف عملية اإلدارة الفعالة للنتائج إلى إشراك األطراف المعنية في التفكير بأقصى ما يمكن من االنفتاح واالبتكار في
الشؤون المتعلقة بتحقيق ما يريدونه ،وتشجيعھم على تنظيم أنفسھم لتحقيق ما توافقوا عليه ،بما في ذلك تطبيق عملية
تضمن رصد التقدم الحاصل وتقييمه واستخدام المعلومات لتحسين األداء.
التركيز على النتائج
ينبغي أن تتوجه عمليات التخطيط والرصد والتقييم نحو ضمان تحقيق النتائج ،وليس فقط نحو ضمان تنفيذ جميع
ُخرجات حسب المخطط .غالبا ً ما ال يتضح لشركاء التنمية من أمثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حدود
النشاطات والم َ
ً
مسؤوليتھم ،وبالتالي ما ينبغي عليھم التركيز عليه .وتجري اإلشارة أحيانا إلى أنه طالما أن مبادرات وكاالت التنمية ھي
عموما ً صغيرة وذات تأثير محدود وال تتحمل المسؤولية عن التغيرات اإلنمائية أو عن النتائج رفيعة المستوى ،فإنه ينبغي
ُخرجات في ھذه الحالة.
التركيز على الم َ
يؤكد ھذا الدليل أن المھم فعليا ً ھو التغييرات التنموية المتحققة في البلدان والتي تؤدي إلى رفع مستوى معيشة الناس.
ُخرجات ونشاطات الوكاالت الفردية ،فإنه ال بد على طول الخط من
ويعني ذلك أنه على الرغم من األھمية البالغة لم َ
النظر إليھا في سياق جھود التنمية الوطنية .وينبغي ما أمكن اشتقاق النتائج التي تبغي تلك الوكاالت تحقيقھا من وثائق
الخطط الوطنية ،وأن تكون متالئمة مع األھداف الوطنية وتركز دوما ً على دعمھا.

 8برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،إطار المسؤولية" .انظر:
http://content.undp.org/go/userguide/resultsmanagement---accountability/?lang=en#top
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تتفق ھذه الحجة مع النھج العالمية للتنمية التي شجعتھا االتفاقيات الدولية ،مثل إعالن باريس وأجندة أكرا التنفيذية .وتحث
ھذه االتفاقيات المخططين على التفكير باآلليات المطلوبة للعمل المشترك لدعم الشركاء الوطنيين في تحقيق األولويات
الوطنية ،بدالً من االستمرار في التركيز التقليدي على مبادرات الوكاالت أو على تحقيق شروط مقراتھا العامة.
ونظراً ألن الحصيلة الوطنية ھي غاية في األھمية )تتطلب جھود جماعية لطرفين أو أكثر من األطراف المعنية( ينبغي
التركيز على الشراكات والبرامج المشتركة والرصد والتقييم المشترك ،وعلى تضافر الجھود الضروري لتحقيق تلك
ُخرجات الھيئة المعنية .ھذه ھي
المستويات العالية من النتائج ،أكثر من التركيز على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو م َ
النھج التي يتبناھا ھذا الدليل.
التركيز على فعالية التنمية
تعني إدارة النتائج التركيز أيضا ً على تحقيق فعالية التنمية .إذ تتطلب نتائج التنمية الملموسة والمستدامة أكثر من مجرد
ُخرجات والنشاطات .إن الكيفية التي يجري بھا تنفيذ التنمية تتمتع غالبا ً بنفس أھمية جوھر
خطة شاملة للحصائل والم َ
أعمال التنمية إن لم تفوقھا .ولھذا السبب يسعى العديد من الوكاالت اإلنمائية إلى دمج محاور مختلفة في عمليات التخطيط
والرصد والتقييم من أجل تحسين الفعالية اإلجمالية لجھودھا .وعلى سبيل المثال ،ينبغي تركيز التخطيط والرصد والتقييم
على االستدامة ،وقد تم التوصل إلى ھذا االستنتاج بعد سنوات من الخبرة في المشاريع والبرامج ذات التأثير قصير
األجل ،التي أخفقت كليا ً في تغيير الظروف اإلنمائية للبلدان أو المجتمعات.
وبصورة مشابھة ،يجري التركيز حاليا ً على النوع االجتماعي )النوع األجتماعي( في التخطيط والرصد والتقييم .ويخفق
الكثير من المشاريع والبرامج غالبا ً في تحقيق أھدافھا بسبب غياب أو محدودية التحليل واالھتمام بالفروق بين أدوار
وحاجات الرجال والنساء في المجتمع .إذ تقع الالمساواة والممارسات التمييزية وعالقات السلطة الجائرة بين فئات
المجتمع في صلب المشكالت التنموية في غالب األحيان.
وينطبق الشيء نفسه على الملكية الوطنية أو المجتمعية للبرامج اإلنمائية .إذ يزداد االعتزاز والرضا وتشتد الرغبة في
حماية األصول والحفاظ عليھا وتزداد المشاركة في الشؤون االجتماعية وقضايا المجتمع ،عندما يحقق الناس مصلحة
أكيدة بشيء من األشياء – أي عندما يتحقق الشعور بـ"الملكية".
إن تطبيق مبادئ التخطيط والرصد والتقييم ھذه بصورة ملموسة يعني ضرورة تصميم ھذه العمليات بطريقة تتيح لھا تنفيذ
ما يلي:



ضمان أو تعزيز الملكية الوطنية ـــ التاكد بصورة مالئمة من أن الحكومات و /أو الشركاء الوطنيين أو شركاء
المجتمع اآلخرين ھم الذين يقودون أو يشتركون في قيادة العمليات ،وأن جميع الخطط والبرامج والمشاريع وجھود
الرصد والتقييم تستھدف بالدرجة األولى دعم الجھود الوطنية بدالً من دعم أھداف الھيئة المعنية بحد ذاتھا .وتتضمن
األسئلة الھامة المطروحة على إدارة نتائج التنمية" :ھل يساھم الناس المستھدفون بالخطط أو البرامج أو المشاريع في
عمليات التخطيط والرصد والتقييم؟ و"ھل يشعرون بأنھم جزء من العملية؟" و"ھل لديھم إحساس بملكية العمليات
والخطة والبرامج؟".



تعزيز تنمية القدرات الوطنية ـــ السؤال الذي ينبغي طرحه خالل جميع العمليات ھو" :ھل ما نقوم به قابل
لالستمرار؟" و"ھل يمكن استخدام المنظومات والعمليات الموجودة في البلد المعني أو زيادتھا؟" و"ما ھي أصول
ً
إضافة إلى
القدرات الوطنية المتوفرة في ھذا المجال؟" و"ھل نتطلع إلى تمكين البيئة أم المنظمة أم المؤسسة،
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القدرات الفردية؟" و"ھل نستطيع االنخراط في نشاطات الرصد والتقييم ،وبالتالي نساعد في تعزيز المنظومات
الوطنية للرصد والتقييم في العملية؟".



تعزيز المشاركة الشاملة وإدماج النوع االجتماعي وتمكين المرأة ـــ ضمان مساھمة الرجال والنساء والفئات
المھمشة تقليديا ً في عمليات التخطيط والرصد والتقييم .ينبغي طرح األسئلة التالية على سبيل المثال" :ھل تعكس ھذه
المشكلة أو النتيجة كما وضعناھا مصالح وحقوق واھتمام الرجال والنساء والفئات المھمشة؟" ،و"ھل قمنا بتحليلھا
من وجھة نظر الرجال والنساء والفئات المھمشة لجھة أدوارھم وحقوقھم واحتياجاتھم ومصالحھم؟" ،و"ھل لدينا ما
يكفي من البيانات المنفصلة المتعلقة بالرصد والتقييم؟".

ينبغي العودة إلى دليل "سياسات وإجراءات البرامج والعمليات" 9للحصول على المعلومات المتعلقة بنھج برنامج األمم
ً
إضافة إلى توفر
المتحدة اإلنمائي لھذه المبادئ ،وكيف ينبغي تطبيقھا في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع.
العديد من األدوات الصالحة لالستخدام لتشخيص القدرات وتحليل النوع االجتماعي .ويمكن إيجادھا أيضا ً في فصول
الموارد اإلضافية من دليل "سياسات وإجراءات البرامج والعمليات" وغيره من المراجع.
تتضمن اوحدات المختلفة لھذا الدليل إحاالت إلى المبادئ مصحوبة بأمثلة عن نماذج األسئلة القابلة للطرح في مختلف
مراحل عمليات التخطيط والرصد والتقييم.
اإلطار  :3التخطيط والرصد والتقييم في ظروف األزمات
تعتبر األزمات )سواء المرتبطة منھا بالنزاعات أم بالكوارث الطبيعية( أوضاعا ً "غير طبيعية" .وھذا يترك عواقبه على جميع نواحي
عملية البرمجة ،بما فيھا التخطيط والرصد والتقييم .وبصور ٍة عامة فإن طرائق وآليات التخطيط والرصد والتقييم "الطبيعية"
المعروضة في ھذا الدليل قابلة قابلة للتطبيق في ظروف األزمات بعد اتخاذ عدة احتياطات ھامة منھا:



تتصف ظروف األزمات بطابع حركي متغير ،وينبغي لعملية البرمجة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تستجيب بسرعة
للمتغيرات الحادة التي غالبا ً ما تطرأ في مثل ھذه الظروف .وبالتالي ال بد من إبقاء الوضع قيد التحليل والرصد المستمر
لضمان تالؤم البرمجة مع المستجدات .ويجب توثيق التغيرات كي يأخذ الرصد والتقييم التناسب والتالؤم للمشاريع اإلنمائية
باعتبارھا األوضاع المتغيرة التي تعمل فيھا .ويتضمن ذلك التحليل المتواصل ألوضاع النزاعات.



تتميز أوضاع األزمات في الوقت نفسه بتصاعد التوتر )أو احتمال تصاعده( بين األطراف المختلفة ،وبالتالي ال بد من اختبار
حساسية األزمة والنزاع لجميع جوانب عملية البرمجة – بما فيھا التخطيط والرصد والتقييم  -لضمان أن محتوى ومسار
البرمجة يعمالن بطريقة تخفف – أو على األقل ال تزيد – من التوترات بين مختلف األطراف .ويجب أن يحظى أمن العاملين
في البرنامج والمستفيدين وأطر الرصد والتقييم باالھتمام الدائم ،وينبغي أيضا ً إجراء متابعة دائمة لعملية تحليل المخاطر
الخاصة بجميع المعنيين وترجمتھا إلى نشاطات رصد وتقييم.



من األھمية بمكان اإلبقاء على "النظرة الشمولية" :فالصلة بين المشاريع والبرامج واإلطار العام لعملية السالم أمر حاسم،
ً
خاصة بالنسبة لبرامج الحد من النزاعات وبناء السالم .ويجب أن يتضمن التخطيط والرصد والتقييم ھذا الجانب دائما ً لتفادي
الوضع الذي يعتبر فيه مشروع ما "ناجحا ً" من ناحية تحقيق النتائج المطلوبة ،لكنه ال يؤثر على عملية السالم بالمعنى الواسع،
أو أنه يؤثر سلبا ً عليھا.

وتتخلل ھذا الدليل توجيھات إضافية حول كيفية تطبيق األليات والطرائق في أوضاع األزمات عندما يتطلب األمر .يقدم "المرجع رقم
 :1التخطيط والرصد والتقييم في أوضاع اإلنعاش واتقاء األزمات" مزيداً من المبادئ اإلرشادية.

 9برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،سياسات وإجراءات البرامج والعمليات .2008 ،انظرhttp://content.undp.org/go/userguide. :
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 4-1لمحة عامة عن األدوار والمسؤوليات الرئيسية
ً
تتولى جميع وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أدواراً
ھامة في تخطيط ورصد وتقييم النتائج اإلنمائية .ويقدم الجدول
 1لمحة مختصرة عن بعض النواتج الرئيسية في ھذا المجال.
إضافة إلى الوحدات ذات الصلة بالبرامج ،تتولى الوحدات التالية مسؤوليات رئيسية في دعم التخطيط والرصد والتقييم في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:



تقدم مجموعة دعم العمليات توجيھات عامة ،إضافة إلى دعم وضمان الجودة في القضايا المتعلقة بالتخطيط ورصد
أوضاع المنظمة.



يقدم مكتب السياسات اإلنمائية إطار السياسات الخاص بالبرمجة ،بما في ذلك الرصد ،ويقدم االستشارة والدعم بھذا
الخصوص لوحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



يتولى مكتب التقييم عمليات التقييم المستقلة ،ويقدم المعايير والتوجيھات المتعلقة باإلجراءات وضمان جودة التقييم
"الالمركزية" ،أي التقييم التي تجريھا وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



يقوم خبراء وأخصائيو الرصد والتقييم لدى مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتزويد مكاتب البرنامج المعنية
بدعم استشاري مباشر في الرصد والتقييم )مثالً ،يدعم خبراء التقييم اإلقليمي المكاتب القطرية المعنية(.



توفر المكاتب اإلقليمية إشرافا ً مباشراً على التقييم التي تقوم بھا المكاتب القطرية ،وتراقب جودة وتنفيذ التخطيط
والرصد والتقييم.



تلعب إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوراً رئيسيا ً في دعم ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج .وھي تقود عملية
تخطيط البرامج وتضمن عمل الرصد .ويجري استخدام المعلومات الناجمة عن ذلك في تعزيز تنفيذ المشاريع.
وتضمن اإلدارة أيضا ً إجراء التقييم "الالمركزية" ،وتأخذ في حسبانھا الدروس المستفادة من التقييم  ،الالمركزية
منھا والمستقلة ،أثناء عملية التخطيط في المستقبل.

الجدول  :1النواتج الرئيسية للوحدات المعنية بالبرامج في مجال التخطيط والرصد والتقييم
وحدات البرنامج

التخطيط

المكاتب القطرية





المكاتب اإلقليمية
والسياسات




إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،بما
فيھا أطر الرصد والتقييم.

الرصد

التقييم


 تقارير رصد المشاريع.



تقارير رصد البرامج.

وثائق البرامج القطرية وخطط عمل البرامج
القطرية ،بما فيھا أطر الرصد والتقييم.10



التقييم حسب ما ھو مقرر
في خطة التقييم.
استجابة اإلدارة للتقييم .

وثائق المشروع وخطط العمل السنوية بما
فيھا أطر الرصد والتقييم.
وثائق البرامج اإلقليمية والعالمية بما فيھا
أطر الرصد والتقييم.
وثائق المشاريع بما فيھا أطر الرصد
والتقييم.


 تقارير رصد المشاريع.
تقارير رصد البرامج.




التقييم حسب ما ھو مقرر
في خطة التقييم.
استجابة اإلدارة للتقييم .

10

مأخوذة من خطة أطر الرصد والتقييم التابعة إلطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية .ينبغي على وحدات البرنامج أن تضع خطة التقييم وتحدد
التقييم المعتمدة في دورة البرنامج باالنسجام مع البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية وترفعھا إلى المجلس التنفيذي.
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يلعب المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوراً محوريا ً في صياغة وإقرار اإلطار البرنامجي
العريض للمنظمة .ويعمل أيضا ً على مراجعة تقارير الرصد المنتظمة حول أداء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي
ترفعھا إدارة البرنامج ،وتقارير التقييم لمختلف جوانب مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي يعدھا مكتب
التقييم .واستناداً إلى تقارير المنظمة الدورية ونتائج التقييم والتوصيات ،يصدر المجلس التنفيذي التوجيھات ويتخذ
القرارات حول التخطيط البرنامجي االستراتيجي الالحق.
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 2تخطيط النتائج :تطبيقات عملية
الفصل الثاني

"ال يقاس نجاح األمم المتحدة الحقيقي بمقدار ما نعِد به ،بل بمقدار ما نقدمه لمن ھم بأمسِّ
الحاجة لنا"
بان كي مون  -األمين العام لألمم المتحدة

يقدم ھذا الدليل المبادئ اإلرشادية الالزمة حول كيفية إجراء تخطيط النتائج خطو ًة بخطوة .ويركز على المھام المتعلقة
بتخطيط النتائج المطلوبة ،ويتضمن مالحظة السياق العملي لھذه النتائج .وكما ورد في اإلطار  1أعاله ،يرتبط الرصد
والتقييم ارتباطا ً وثيقا ً بالتخطيط .ولھذا السبب ،من الضروري أن نضع باعتبارنا أثناء التخطيط ليس فقط النتائج المطلوبة،
وإنما أيضا ً الطرق التي سيتم من خاللھا رصد تلك النتائج وعملية تحقيقھا .ويحتاج التخطيط على وجه الخصوص إلى
التأكد من جاھزية المشاريع المخططة لعملية التقييم.
يتم التخطيط بطرق مختلفة .وقد تم إعداد ھذا الفصل من أجل مساعدة المشاركين في التخطيط على التنفيذ السلس
لخطوات إعداد الخطة الرئيسية القابلة للتنفيذ والرصد والتقييم .تنطبق الخطوات وال ٌنھج المقترحة بصورة عامة على
جميع العمليات المخططة سواء البرامج العالمية أو اإلقليمية أو القطرية ،أو المشاريع أو خطط العمل الخاصة ببعض
الوحدات .ال يسعى ھذا الفصل إلى عرض تعليمات تفصيلية حول إعداد خطط محددة ،بل إلى تقديم ٌنھج وخطوات أساسية
تندرج في سياق التخطيط بصورة عامة .وبالتحديد فإنه يقدم اإلرشادات إلى مشاريع وبرامج التخطيط في إطار برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .وعلى أية حال ،ولالطالع على تعليمات محددة بخصوص متطلبات أيٍ من وثائق تخطيط برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،ينبغي على المستخدم مراجعة دليل "سياسات وإجراءات البرامج والعمليات".11

يتوزع ھذا الفصل على خمسة وحدات رئيسية كما يظھر في الشكل  .3أما تخطيط الرصد والتقييم ،ذو األھمية الجوھرية
أيضا ً في مرحلة التخطيط ،فستتم معالجته في الفصل الثالث.

 11برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،سياسات وإجراءات البرامج والعمليات" .2008 ،انظر http://content.undp.org/go/userguide.
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تستخدم المنظمات اإلنمائية في أغلب األحيان مجموعة متنوعة من األدوات خالل مرحلة التخطيط .وعلى غرار ذلك،
تطلب المنظمات المختلفة من األطراف المعنية تقديم مجموعة مختلفة من "النواتج" في مجرى عملية التخطيط .ويعتمد
ھذا الدليل على بعض األدوات األكثر شيوعا ً .وھو يعرض أمام المستخدم آلية إعداد النواتج الثمانية التي يتم استخدامھا
عاد ًة في إعداد ووضع اللمسات األخيرة على أطر نتائج المشاريع والبرامج .ويوضح الدليل ،كلما تطلب األمر ،العالقة
بين األدوات والنواتج المذكورة وبين أدوات ونواتج المجموعة اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة أو برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .ولكن الدليل ليس مخصصا ً للتوسع باألدوات الخاصة بھاتين المنظمتين ،بل يسعى إلى أن يكون دليالً تعليميا ً
حول تنفيذ التخطيط والرصد والتقييم القائم على الممارسة الجيدة.
يعرض اإلطار  4النواتج الثماني الرئيسية قيد البحث.
اإلطار  :4النواتج الرئيسية المطلوبة في عملية تخطيط النتائج
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

المذكرة االفتتاحية ومسودة خطة العمل لعملية التخطيط )تحديد النشاطات والجدول الزمني والتكلفة(.
إطار تأثير وأھمية األطراف المعنية.
الئحة المشاكل الرئيسية.
الئحة ترتيب أولويات المشاكل.
المخطط البياني لألسباب والنتائج ،أو تحليل "شجرة المشاكل" لكل مشكلة ذات أولوية.
تصريح الرؤية في كل مشكلة ذات أولوية.
خريطة نتائج كل مشكلة ذات أولوية.
إطار نتائج كل مشكلة ذات أولوية.

مالحظة :عاد ًة ما تكون النواتج من  1إلى  4جزءاً من خطة فريق األمم المتحدة القطري للمشاركة أو من خطة عمله )لمزيد من المعلومات ،انظر
 .(http://www.undg.org/toolkit/toolkit.cfm?sub_section_id=301&topid2=on&topid=2وبصورة مشابھة ،يتضمن
عاد ًة التقييم القطري المشترك المنجز من قبل منظمات ھيئة األمم النواتج  3و 4و .5ويمكن الحصول على اإلرشادات المتعلقة بإعداد التقييم
القطري المشترك على الرابط .http://www.undg.org/toolkit/toolkit.cfm?sub_section_id=267&topid2=on&topid=2
وعلى مستوى المشروع ،تستخدم النواتج من  1إلى  6في مرحلة "تبرير المشروع" ضمن دورة إعداد مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
تتطلب جميع النوانج المستخدمة في خطوات "تحديد البرنامج" و"تحديد المشروع" إلى تحديد النتائج واألدوار والمسؤوليات والمخاطر.

فوائد التخطيط
ثمة أربع فوائد للتخطيط جديرة باالھتمام:



يساعد التخطيط في االستدالل على ما ينبغي عمله ومتى ـــ في غياب التخطيط المناسب ،يجري تنفيذ األعمال في
أوقات خاطئة أو بأسلوب خاطئ ،مما يؤدي غلى حصائل بائسة .والمثال الكالسيكي على ذلك ھو الوكالة اإلنمائية
التي عرضت المساعدة في تحسين أوضاع الطرق الريفية ،وقامت بإدارة عملية التخطيط دون القيام باالستشارة
الكافية .حيث باشرت عمليات إصالح الطرق في موسم األمطار ،وكانت المواد المستخدمة غير مالئمة لطبيعة
وتجاوز لحدود تكلفته .وقد علق أحد السكان أثناء إجراء التقييم بأن
بتأخير كبير للمشروع
المنطقة ،مما تسبب
ٍ
ٍ
األھالي يحتاجون ھذا المشروع ،ولكن لو توفر التخطيط المناسب وجرت استشارتھم ،لعرف الدول المانحة الوقت
المثالي لمباشرة العمل بالمشروع ،ونوعية المواد المناسبة.



يساعد التخطيط في تخفيف وإدارة األزمات ،ويضمن سالسة التنفيذ ـــ تواجه البرامج والمشاريع دائما ً أوضاعا ً
غير متوقعة ،لكن التخطيط الجيد يتيح التقليل من احتماالتھا ،ويھيئ فريق العمل لمواجھتھا عند وقوعھا .ويجب على
التخطيط أن يساھم أيضا ً في تقييم المخاطر واالفتراضات ،وأن يحتسب عواقب محتملة للنشاطات المخططة .إن
نتائج ھذه الممارسة ذات فعالية كبيرة في توقع ومعالجة المشاكل )وتتضمن بعض ممارسات التخطيط أيضا ً
سيناريوھات تبحث في "فرضيات" مختلف األوضاع القابلة للظھور(.



يساعد التخطيط في تحسين التركيز على األولويات ،ويؤدي إلى زيادة فعالية استخدام الوقت واألموال والموارد
األخرى ـــ يساعد وجود خطة واضحة أو خريطة طريق في تركيز الموارد المحدودة على النشاطات ذات األولوية،
أي على النشاطات ذات األرجحية في تحقيق التغير المنشود .ويؤدي غياب الخطة في غالب األحيان إلى حدوث
ارتباك ناجم عن تضارب حاجات الناس المتعددة .وبالمقابل ،تخرج المشاريع والبرامج عن مسارھا في معظم
األحيان ،وتصبح عديمة الكفاءة والفعالية.



يساعد التخطيط على تحديد عالمات النجاح ـــ يساعد التخطيط المناسب األفراد والوحدات على معرفة مدى تطابق
النتائج المتحققة مع النتائج المطلوبة ،وتقدير أية انزياحات عنھا .ويتطلب ذلك بالطبع رصد وتقييم فعالين لما جرى
تخطيطه .ولھذا السبب ،يتضمن التخطيط الجيد استراتيجية رصد وتقييم واستخدام للمعلومات الناتجة عن ھذه
العمليات.

 1-2نقطة االنطالق
يجب على فريق التخطيط األساسي  -الذي يتشكل عاد ًة من الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أو فريق األمم
المتحدة القطري  -في مستھل العملية أن يناقش عملية التخطيط وكيفية مقاربتھا .وبالنسبة للبرامج والمشاريع وإطار األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية على المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي ،يجب على فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو
فريق األمم المتحدة القطري مراجعة سياساتھم وإجراءاتھم الداخلية للتزود بالمعلومات حول األطر الزمنية واألدوار
ً
إضافة إلى ضمان الجودة الداخلية وإجراءات المصادقة .وقبل انعقاد اجتماع
والمسؤوليات التي تتضمنھا تلك العمليات،
التخطيط األول ،ال بد من جمع المعلومات حول التحديات الرئيسية العالمية أو اإلقليمية أو القطرية ،أو المحلية المطلوب
معالجتھا في البرامج والمشاريع قيد اإلعداد .وتتولى إما الحكومة أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة
القطري مھمة جمع ھذه المعلومات .وتتضمن مصادر المعلومات المحتملة خطط التنمية الوطنية ،واستراتيجيات الحد من
الفقر ،وتقارير أھداف التنمية األلفية ،وتقارير التنمية البشرية الوطنية ،ووثائق مساواة النوع االجتماعي ،والتقييم
والمراجعات المستقلة ،وتقديرات المخاطر القطرية ،وما شابه ذلك.
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ينبغي دراسة المعلومات المجمعة على خلفية المزايا المقارنة ،إما لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو لفريق األمم المتحدة
القطري .والغاية من ذلك بالنسبة للحكومة أو لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو لفريق األمم المتحدة القطري ھي البدء
بأفكار واضحة تماما ً عن القضايا الرئيسية ،ومعرفة المجاالت التي يتمتع فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق
األمم المتحدة القطري بأفضل االستعدادات لتقديم الدعم .مما يساعد في إدارة التوقعات وضمان التركيز خالل مراحل
التخطيط المبكرة.
يجب إيالء االھتمام في ھذه المرحلة الختيار مجاالت واسعة بدالً من الحلول المحدودة .فمثالً عند إطالق النقاشات حول
برنامج قطري جديد ،ينبغي تركيز االھتمام على قطاعات وتحديات واسعة مثل الحكم الرشيد ،واألمن ،والبيئة والتغيرات
المناخية .وينبغي تركيز االنتباه على في البداية مستوى المشروع على نماذج أو طبيعة التحديات التي يواجھھا )مثل:
البطالة في أحياء المدن الفقيرة ،عدم مساواة النوع االجتماعي ،التخطيط الوطني ،قدرات الرصد( ،بدالً من الحلول )مثل
برامج التمويل الصغيرة وبرامج التوعية بخصوص النوع االجتماعي( .إن الغاية ھي التأكد من أن مجاالت العمل التي تم
تحديدھا متوافقة عموما ً مع مھام وقدرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة القطري ،وفي الوقت نفسه،
تجنب مخاطر فرض الحلول .تطرح الفقرة  3.2مزيداً من التفصيالت المتعلقة بتحديد المشاكل وترتيبھا حسب األولوية.
المذكرة االفتتاحية ومسودة خطة العمل )الناتج األول(
يجب على فريق البرنامج أو المشروع أن يقوم في المرحلة االبتدائية بإعداد المذكرة االفتتاحية ومسودة خطة العمل.
وھي قابلة للتعديل خالل سير عملية التخطيط .ويجب أن تتضمن المذكرة ما يتوفر من المعلومات المتعلقة بالتحديات
الرئيسية التي يتوجب معالجتھا .وھذا ھو الناتج األول لعملية التخطيط .وعلى ھذه المذكرة أن تعكس األولويات الرئيسية
في وثائق السياسات واالستراتيجيات الوطنية أو االقليمية أو العالمية وتصريحات المسؤولين في القطاع العام والخاص او
ً
إضافة إلى االستنتاجات المستخلصة من مختلف الدراسات ،مثل تقارير التنمية البشرية
افراد المجتمع حول ما يثير قلقھم،
الوطنية واإلقليمية ،وتقرير األھداف اإلنمائية لأللفية أو تقييم االحتياجات المجتمعية أو تقييم قدرات الوكالة المعنية.
وينبغي أن تحتوي المذكرة على ثالثة وحدات على األقل:
القسم األول :خلفية المذكرة والغرض منھا
يحدد الفريق الرئيسي في ھذا القسم مبررات إعداد المذكرة ،والتي تتضمن عاد ًة ما يلي:





خلفية المذكرة )سبب اجتماع الفريق للبدء بعملية التخطيط(.
طبيعة عملية التخطيط التي تم الشروع بھا )التحضير لدراسة استراتيجية الحد من الفقر ،إطار األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية ،وثيقة البرنامج القطري ،مشروع جديد ...الخ(.
من ھي األطراف المعنية المساھمة )يمكن استخدام الفقرة  2.2من الدليل إلعداد قائمة أولية باألطراف المعنية.
وينبغي أن تتمتع العملية بما يكفي من المرونة التي تسمح باشتراك أطراف معنية إضافية عندما يتوفر المزيد من
ثان لألطراف المعنية لتحديد إذا ما كان
المعلومات أثناء مرحلة تحليل المشاكل .وقد يكون مفيداً إجراء تحليل ٍ
ضروريا ً إضافة أشخاص آخرين وذلك بعد تحديد المشاكل بشكل افضل خالل مرحلة التحليل ھذه(.
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القسم  :2لمحة عامة عن القضايا ذات األولوية





التحديات التنموية الرئيسية.
المجموعات المعرضة ألشد التأثيرات.
القطاعات التي تعاني من نقص خطير في القدرات.

ينبغي لھذه اللمحة العامة ما أمكن أن تحدد اآلثار المختلفة التي تخلفھا المشاكل على الرجال والنساء والفئات المھمشة.
القسم  :3خطة عمل إنجاز مرحلة التخطيط
على الفريق الرئيسي أن يضع في ھذه المرحلة خالصة بسيطة عن النشاطات وجدول األعمال وموارد مجمل عملية
التخطيط ،للتأكد من إدراج القضايا الرئيسية قبل انضمام أطراف معنية إضافية .وعلى خطة العمل أن تطرح عدداً من
القضايا التي ينبغي على الفريق دراستھا قبل انطالق عملية التخطيط الفعلي .وال بد للفريق من طرح األسئلة التالية
تحديداً:









ما ھو اإلطار الزمني الكلي لعملية تخطيط البرنامج أو المشروع؟
ما ھي المحطات الرئيسية التي يجب اجتيازھا للتأكد من إنجاز الخطة ضمن اإلطار الزمني المتوقع؟
في أية مرحلة يجب االنتھاء من تخطيط الرصد والتقييم؟ )من األفضل عاد ًة إنجاز ذلك كجزء من عملية إعداد
الخطة ،كي تتمكن األطراف المعنية نفسھا من المساھمة فيھا(.
إلى أية درجة يجب أن يكون السياق الذي تعمل فيه األطراف المعنية تشاركياً؟ )انظر الفقرة  2.2للمساعدة في اتخاذ
القرار حول درجة المشاركة(.
ما ھي الموارد المطلوبة لعملية التخطيط؟ )مثال ،ميسّرون ،أماكن عمل ،اخصّائيو موارد ،كوادر رئيسية تتحدث
باسم المشروع ..الخ(.
من ھم المسؤولون عن العناصر المختلفة لعملية التخطيط؟ )مثال ،تنظيم ورشات العمل ،دعوة المشاركين،
المساعدون في إعداد العقود ...الخ(.
ما ھي التكلفة اإلجمالية لجميع األنشطة المطلوبة؟

يعرض الجدول  2عينة نموذجية لخطة العمل .ويمكن إعداد مسودة أولية لخطة العمل ،ومن ثم استكمالھا بالمزيد من
التفاصيل عند الخوض في نشاطات محددة.
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الجدول  :2نموذج مسودة خطة عمل مرحلة التخطيط )مع أمثلة توضيحية(
تاريخ
العمل

الخطوات الرئيسية

المسؤول عن التنظيم

التعاقد مع خبير جمع المعلومات

منظمة األمم المتحدة
للطفولة )اليونيسيف(

 10أيار

جلسة المناقشة وتبادل األفكار االبتدائية

المنسق المقيم

 15أيار

مالحظات

)(2010
إعداد الشروط المرجعية من قبل اليونيسيف
باالشتراك مع ھيئة التخطيط الوطنية.
يعقد مكتب المنسق المقيم اجتماعا ً تمھيديا ً مع
النظراء الرئيسيين إلعداد التحليل.
تحليل األطراف المعنية

المنسق المقيم

 15أيار

يجري إعداده كجزء من جلسة تبادل األفكار.

دعوة األطراف المعنية

وزير التخطيط
والمنسق المقيم

 30أيار

يرسل مكتب المنسّق المقيم الدعوات ويجري
االتصاالت لمتابعة مسألة الدعوات.

ورشات العمل
 .1جلسة توجيه وتدريب لألطراف

ھيئة التخطيط الوطنية

20
حزيران

يقدم مكتب المنسق المقيم الدعم اللوجستي لھيئة
التخطيط الوطنية.

المعنية
 .2ورشة تحليل المشاكل

ھيئة التخطيط الوطنية

28-27
حزيران

 .3تجميع بيانات إضافية حول مشاكل

ھيئة التخطيط الوطنية

تموز

محددة

والخبير

كما ورد أعاله ،تتضمن الجلسة عرض للتخطيط مع
االنتباه إلى الرصد والتقييم.
قد تكون جزءاً من عملية التقييم القطري للقدرات.

 .4ورشة عمل إلنھاء تحليل المشاكل
وإنجاز إطار النتائج

ھيئة التخطيط الوطنية

15-14
آب

كما في البند السابق.

 .5عقد اجتماع لوضع اللمسات األخيرة

ھيئة التخطيط الوطنية

 23آب

كما في البند السابق.

على الترتيبات المتعلقة بالرصد والتقييم
مراجعة مسودة إطار النتائج
 .1المراجعة من قبل األطراف المعنية
)أو النظراء(

ھيئة التخطيط الوطنية

 31آب

 .2المراجعة من قبل المقر العام

المنسق المقيم

 15أيلول

إعداد خطة لتعميم إطار النتائج

فريق التواصل الفرعي

 22أيلول

مكتب التواصل في صندوق األمم المتحدة للسكان.

الموارد

التمويل

الكلفة

مواقع العمل

اليونيسيف

15000

مالحظات
أماكن محتملة :فندق نياغارا وفندق تونوكو نظراً

المي َسورن

ھيئة التخطيط الوطنية

6000

لمالءمتھما لألطراف المعنية القادمة من الريف.
ھناك حاجة لوجود ميسّرين مدربين جيداً على تقنيات

االتصاالت

صندوق األمم المتحدة
للسكان

1000

ھناك حاجة لوجود استراتيجية اتصاالت تستھدف
جميع األطراف المعنية وعموم الجمھور.

أخصائيو موارد )مثالً :أخصائيو رصد
وتقييم ،خبراء في شؤون النوع

فريق األمم المتحدة
القطري

10000

خبراء محليون من الحكومة والمنظمات غير
الحكومية ،ودراسة استقدام خبراء من مقرات األمم

االجتماعي ،خبراء في مجال الفقر(
مستشارون )جمع بيانات مثالً(

المنسق المقيم

10000

مواد وتجھيزات

المنسق المقيم

5000

متفرقات

المنسق المقيم

2000

المشاركة.

المجموع

المتحدة العامة المختصة.

58000
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ومن المفيد بصورة عامة أن يدرس الفريق الرئيسي عقد سلسلة من االجتماعات أو ورشات العمل بدالً من عقد ورشة
تخطيط واحدة .وھذه النھج مالئمة بصورة خاصة لتخطيط البرامج ،لكنھا ناجعة أيضا ً في تخطيط المشاريع الكبيرة أو
المعقدة .وفي كلتا الحالتين ،من األفضل اعتماد خطة عمل واضحة تتضمن جدوالً بالخطوات المطلوبة والموازنة.

يمكن استخدام المذكرة التوضيحية وخطة العمل كعنصرين رئيسيين في إعداد خطة اشتراك فريق األمم
المتحدة القطري على مستوى البرنامج أو المشروع ،واستخدامھما في "مرحلة تبرير المشروع" بالنسبة
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تتوفر نماذج عن إعداد خطط العمل وكيفية المساھمة لصندوق األمم المتحدة اإلنمائي على
موقع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ):(UNDG
http://www.undg.org/toolkit/toolkit.cfm?sub_section_id=301&topid2=on&topid=2

مالحظة

 2-2مساھمة األطراف المعنية
إن المساھمة غير الكافية لألطراف المعنية ھي أحد األسباب األكثر شيوعا ً إلخفاق البرامج والمشاريع .وبالتالي يجب بذل
كافة الجھود لتشجيع مساھمة األطراف المعنية في عمليات التخطيط والرصد والتقييم على أوسع نطاق ممكن .ويتناسب
ذلك بصورة خاصة مع أوضاع األزمات ،حيث تشتد حساسية الناس للمسائل األمنية وتزداد مساحات االنكشاف
والتوترات وتنتعش العصبيات .وينبغي أن تسعى عملية التخطيط في مثل ھذه الحاالت إلى ضمان مساھمة أكبر عدد
ً
خاصة األطراف ذات القدرة األضعف على الدفاع عن مصالحھا الخاصة( ،وأن تتاح
ممكن من األطراف المعنية )
الفرص أمام مختلف األطراف لتبادل وجھات النظر بصورة متوازنة وعلنية .وال يعتبر ذلك مجرد ممارسة جيدة في
حاالت األزمات فحسب ،بل ھو أمر جوھري أيضا ً للتأكد أن البرنامج "لن يسبب األذى" على أقل تقدير ،وقد يب َّشر
بتخفيف التوترات الموروثة أو الناشطة .وتعتمد التصورات التي تتكون حيال حيادية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وأحيانا ً حيال نجاح البرنامج أو المشروع ،على تحقيق المساواة في تقديم االستشارة إلى مختلف األطراف المعنية
الرئيسية .وقد تكون منتديات التخطيط التي تجمع تلك األطراف لتبادل وجھات النظر ،قادرة بحد ذاتھا على تخفيض حدة
التوتر في بعض الحاالت.
الخطوة  :1تحليل األطراف المعنية
من المألوف أن يساھم عدد من األطراف المعنية المھمة في أي برنامج أو مشروع أو خطة إنمائية .ويجري إعداد
التخطيط الفعال بمساھمة ھذه األطراف ،التي تتألف من المستفيدين من النشاط اإلنمائي أو المتأثرة مصالحھم به ،وبالتالي
فمن المرغوب به بصورة عامة إجراء تحليل بسيط لألطراف المعنية بالنسبة لجميع عمليات التخطيط .ويساعد تحليل
األطراف المعنية في تحديد ما يلي:





المخاطر والنزاعات والقيود التي يحتمل أن تؤثر على البرنامج أو المشروع أو النشاطات قيد التخطيط.
اكتشاف وتطوير الفرص والشراكات.
تحديد المجموعات الضعيفة أو المھمشة التي يھملھا التخطيط عاد ًة.
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ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل لتحديد األطراف المعنية وإقرار شكل مساھمتھا في مختلف مراحل
العمليات )التخطيط ،التنفيذ ،الرصد ،رفع التقارير ،التقييم ...الخ( ،التي تتراوح من االستشارات األساسية ،ونقاشات
مجموعات التركيز بالنسبة للبرامج والمشاريع البسيطة إلى ورشات العمل المدروسة والمحضرة بعناية بالنسبة للبرامج
الكبيرة أو المركبة .وينبغي على فريق التخطيط أو اإلدارة توخي الحكمة في إقرار السياق األنسب ،مع األخذ في الحسبان
أن الغاية الرئيسية ھي التحديد المناسب لألطراف المعنية الرئيسية ذات المصلحة الكبيرة أو القدرة على التأثير في
المخطط المعني .وبصورة عامة ،ال بد في برامج ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من وجود موظف واحد على
األقل تابع للبرنامج وآخر من الحكومة كجزء من مجموعة األطراف المعنية المشاركة في التخطيط.
ثمة اتجاه لدى فرق التخطيط الرئيسية بعدم إشراك بعض األطراف المعنية في التخطيط .ويحصل ھذا
عاد ًة في البرامج والمشاريع واألعمال المعقدة التي تشارك في السياسات اإلنمائية .ويتم على األغلب
استبعاد المجموعات المھمشة وأفراد المجتمعات الريفية الفقيرة واألقليات وغيرھا ،ألن المخططين يفترضون عدم كفاية
اطالعھا أو ثقافتھا للمساھمة في عملية التخطيط .وغالبا ً ما يتم دفع ثمن باھظ نتيجة ھذا االفتراض .إذ ينبغي على
المخطط الجيد أن يطرح دائما ً السؤال التالي "من ھو صاحب الرأي الذي علينا سماعه في الحاالت العادية حول ھذه
القضية؟" وغالبا ً ما ترتسم الدھشة على وجوه المخططين نظرأ لآلراء النافذة غير المتوقعة التي تقدمھا األطراف المعنية
التي تجاھلوا سماعھا سابقا ً.

نصيحة

يمثل الجدوالن  3و 4والشكل  4أمثلة عن ثالث أدوات تستخدم غالبا ً في إجراء تحليل األطراف المعنية )وتحتوي
الجداول ،لغايات توضيحية ،بعض األمثلة عن نماذج المعلومات التي تدخل في مختلف "الخانات" المتعلقة بتحديات
المشاركة العامة في برنامج دعم االنتخابات( .ويھدف الجدول  3إلى تحديد األطراف المعنية صاحبة المصلحة في
البرنامج أو المشروع المطروح ،وتحديد طبيعة ھذه المصلحة .ويقدر الجدول  4أھمية ھذه األطراف في البرنامج أو
المشروع ،وتتعلق األھمية ھنا باألطراف "المستھدفة" من البرنامج أو المشروع ،والتي قد تختلف عن مستوى األثر الذي
تمتلكه.

الجدول  :3تعريف األطراف المعنية الرئيسية ومصالحھا
طبيعة النشاط
) -أو *(+

االطراف المعنية )أمثلة(

المصلحة في النشاط المطروح

مكتب رئيس الوزراء

مشاركة أكبر للمواطن

+

الجامعات

الثقافة السياسية والسلوك المدني

+

األحزاب السياسية الرئيسية

انتخابات حرة ونزيھة ،وفرص
لتوسيع النفوذ؟

،+
-/+

المنظمات الدينية الرئيسية

أخالقيات السياسة ،والعدالة

مجموعات المنظمات غير الحكومية )منظمات الرقابة مثالً(

العدالة ،وتوسيع النفوذ

-/+

مؤسسات القطاع الخاص

العدالة ،وفرص توسيع النفوذ

-/+

ممثلو األقليات

فرص المشاركة

+

تشكيلة منظمات الشباب الرئيسية

فرص المشاركة

+

الھيئة اإلدارية االنتخابية

البقاء على الحياد

+

مجموعة الرصد الدولية

العدالة

+

منظمات المواطن

حقوق المواطن ،والعدالة

+

منظمات المرأة

حقوق المرأة ،والعدالة

+

القادة السياسيون غير الرسميين

التھديدات المحيطة بسلطتھم

-

+

* تشير المصلحة اإليجابية أو السلبية إلى حالة الطرف المعني أو مجموعة األطراف المعنية إذا كانت داعمة للبرنامج أو المشروع المطروح أو
رافضة له ،أو إذا كانت مصلحتھا تدفعھا لمساعدة أو إلعاقة المشروع المطروح .وقد تكون أحيانا ً لمجموعة أطراف معنية مصلحة إيجابية وسلبية
في آن واحد ،كما في حالة منظمات القطاع الخاص التي يدعم بعضھا البرنامج ويرفضه بعضھا اآلخر.

الجدول  :4أھمية وتأثير األطراف المعنية
األطراف المعنية )أمثلة(

األھمية )الدرجة الدنيا  1والقصوى (5

التأثير )الدرجة الدنيا  1والقصوى (5

مكتب رئيس الوزراء

5

5

الجامعات

3

2

األحزاب السياسية الرئيسية

5

4

المنظمات الدينية الرئيسية

3

2

مجموعات المنظمات غير الحكومية
)منظمات الرقابة مثالً(

3

3

مؤسسات القطاع الخاص

3

4

ممثلو األقليات

5

1

تشكيلة منظمات الشباب الرئيسية

5

1

الھيئة اإلدارية االنتخابية

4

3

مجموعة الرصد الدولية

1

3

منظمات المواطن

5

2

منظمات المرأة

5

2

القادة السياسيون غير الرسميين

2

4
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تعتبر اإلطار والجداول أساسا ً مفيداً في التداول بخصوص األطراف المعنية وأدوارھا في البرنامج والنشاطات المطروحة
للتخطيط.
إطار أھمية وتأثير األطراف المعنية )الناتج رقم (2
أصبحت إطار أھمية وتأثير األطراف المعنية ،التي تعتبر الناتج الثاني في عملية التخطيط ،األداة الرئيسية المستخدمة في
تحديد الطرف الذي ينبغي أن يساھم في مرحلة التخطيط ،وكيف ينبغي أن تشارك األطراف المعنية األخرى في مجمل
العملية.
تعتبر المجموعة األولى من االطراف المعنية ھامة جداً لنجاح النشاط ،غير أنھا ذات تأثير ضعيف على العملية .وعلى
سبيل المثال ،يعتمد نجاح المشروع االنتخابي غالبا ً على مدى مشاركة النساء واألقليات ،غير أن ھاتين المجموعتين ال
تتمتعان بنفوذ كبير على إعداد وتنفيذ المشروع أو على إجراء االنتخابات .في ھذه الحالة ،تعتبر ھذه المجموعات شديدة
األھمية ،لكنھا ال تتمتع بتأثير كبير .وقد يستدعي األمر القيام بالتفاتة خاصة من أجل ضمان حماية مصالحھم وإسماع
أصواتھم.
آن واحد .ولذلك ينبغي أن
وتعتبر المجموعة الثانية مجموعة مركزية بالنسبة لعملية التخطيط ،ألنھا ذات أھمية ونفوذ في ٍ
تكون من األطراف المعنية الرئيسية في بناء الشراكة .وعلى سبيل المثال ،قد تكون األحزاب السياسية المشاركة في بناء
برنامج االنتخابات الوطني ھامة جداً )نظراً لقدرتھا على تعبئة المواطنين( وذات تأثير كبير )قد يؤدي غياب دعمھا إلى
استحالة تنفيذ البرنامج(.
ال تعتبر المجموعة الثالثة مجموعة مركزية بالنسبة للنشاط المعني ،وھي ذات تأثير ضعيف على نجاحه أو فشله ،وليس
من المحتمل أن تلعب دوراً أساسيا ً في مجمل العملية .إن مجموعة المراقبين الدوليين ھي أحد األمثلة على ھذه المجموعة
ذات التأثير الضعيف على االنتخابات .وفي الوقت نفسه ،ال تنتمي إلى مجموعة المستفيدين المقصودين بتلك االنتخابات،
ولن تكون من المتأثرين بھا.
أما المجموعة الرابعة فال تعتبر من المجموعات الھامة جداً بالنسبة للنشاط المعني ،غير أنھا قد تمارس تأثيراً مرموقا ً.
وعلى سبيل المثال ،قد ال يمثل القائد السياسي غير الرسمي طرفا ً معنيا ً ھاما ً بالنسبة للمبادرة االنتخابية الھادفة إلى زيادة
عدد األصوات المشاركة ،لكنه قد يتمتع بتأثير كبير على العملية نظراً لعالقاته غير الرسمية مع وسطاء السلطة ،وقدرته
على تعبئة الناس أو التأثير على الرأي العام .ويستطيع ھذا النوع من األطراف المعنية أحيانا ً وضع العراقيل أمام تنفيذ
البرامج ،وربما إيقاف النشاطات برمتھا .وحتى في حال عدم إشراك ھذه المجموعة في عملية التخطيط ،من الضروري
وجود استراتيجية للتواصل معھا ومحاولة كسب دعمھا.
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يجب أن يكرس فريق التخطيط وقتا ً كافيا ً لمناقشة كيفية المساھمة الفعالة لألطراف المعنية .وثمة الكثير
من األمثلة التي تتناول كيفية القيام بذلك .ومنھا أن بعض الفرق تخصص موازنة لمساعدة بعض
ً
األطراف المعنية في تغطية نفقات السفر واإلقامة ،في حين ترتب فرق أخرى أوقاتا ً لالجتماعات بحيث تالئم أطرافا ً
معنية
محددة .وفي معظم الحاالت ،يجري إرسال الدعوات الرسمية لألطراف المعنية من قبل كبار المسؤولين في الحكومة أو
في األمم المتحدة ،إذ يساعد ذلك في إضفاء األھمية على مساھمة األطراف المذكورة .وينبغي أن يناقش الفريق أكثر
الترتيبات مالءمة للظروف المحلية الملموسة.

نصيحة

وفي ضوء نتائج تحليل األطراف المعنية والخيارات العملية المتاحة بالنظر إلى تكلفة ومكان مختلف األطراف المعنية،
تجري دعوة ھذه األطراف للمشاركة في اجتماع أو ورشة عمل مخصصة للتخطيط .ويمكن أن يكون ذلك االجتماع األول
لتخطيط إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
يمكن استخدام تحليل األطراف المعنية في تحديد األطراف المناسبة للمشاركة في خطة فريق األمم
المتحدة القطري للمساھمة .أو يستخدم على مستوى المشروع لتحديد األطراف المعنية في مقترح
المشروع الذي يضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مرحلة "تبرير المشـروع"  -وھي إحدى مراحل إعداد المشروع.

مالحظة

الخطوة  :2توجيه وتدريب األطراف المعنية
تحديد توجھات عملية التخطيط
ينبغي أن تكون األطراف المعنية مطلعة على محتويات عملية التخطيط .وسواء كانت عملية التخطيط تستھدف إعداد
استراتيجية وطنية ،أم إطار مساعدة إنمائية ،أم برنامجا ً عالميا ً أو أقليميا ً أو قطرياً ،فإنھا تستدعي عقد سلسلة من ورشات
العمل واالجتماعات على مدى عدة أشھر لتحليل المشاكل ودراسة المھام والقيام باألبحاث ودراسة وإقرار األولويات
وال ٌنھج وصياغة أطر النتائج ،ومن ثم صياغة خطة الرصد والتقييم .وقد يتطلب التخطيط على مستوى المشروع أيضا ً
عقد سلسلة من االجتماعات باإلضافة إلى ورشة عمل واحدة أو أكثر تبعا ً لحجم وتعقيد المشروع.
يجب على فريق التخطيط أن يزود األطراف المعنية بنسخة من مسودة المذكرة االفتتاحية وخطة العمل في االجتماع
التمھيدي .وينبغي لخطة العمل أن تتضمن وقتا ً كافيا ً إلعداد إطار النتائج وخطة الرصد والتقييم .كما يجب أن تفسح مجاالً
لمعالجة الصعوبات المحتملة في تنظيم اجتماعات األطراف المعنية في أوضاع األزمات عندما يكون اللقاء بين مختلف
الفرقاء حساسا ً ويستغرق وقتا ً طويالً.
اإلطار  :5إعداد اإلطار الزمني إلنجاز وثائق برنامج األمم المتحدة
يعتبر إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وثيقة التخطيط الرئيسية بالنسبة لفريق األمم المتحدة في البلد المعني .ويجري
إعداده بالتعاون مع الحكومة واألطراف الوطنية المعنية األخرى .وفي مرحلة إعداد ھذا اإلطار ،ال بد من إجراء جميع الخطوات
الرئيسية التي ناقشھا ھذا الدليل في الفترة الممتدة من حزيران إلى كانون األول من العام الذي يسبق إتمام دورة السنوات الخمس
الخاصة باإلطار المذكور.
ومن الطبيعي بالنسبة للبرامج القطرية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يتم إنجاز الخطوات المؤدية إلى إعداد مسودة
ً
مرفقة
البرنامج القطري وإطار النتائج بالتوازي مع عملية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية )بين حزيران وكانون األول(،
بشرح أوسع للمكونات الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اإلطار المذكور بين أيلول وشباط من السنة التالية .ويجري في
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آذار رفع البرنامج القطري الناجز مرفقا ً بخطة التقييم إلى المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
يستغل الكثير من الوحدات مسار خطة عمل البرنامج القطري بين آذار وأيلول إلجراء التعديالت على أطر نتائجھا )الحصيلة،
ال ُمخرَ جات ،المؤشرات( ،وإعداد خطط الرصد وتعديل خطط التقييم .وغالبا ً ما يجري تبني ھذه النھج نظراً ألن الشركاء الوطنيين
يبدؤون بين آذار وأيلول بالمشاركة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إعداد مشاريع محددة ،وتتوفر لديھم بالتالي معلومات أكثر
ُخرجات والمؤشرات واألرقام ذات الصلة .ولكن يجري في الكثير من عمليات التخطيط األخرى إعداد وإنھاء إطار النتائج
عن الم َ
بالكامل مع خطة الرصد والتقييم في وقت إعداد الخطة نفسه .ويجري تخطيط المشاريع في مختلف المراحل أثناء دورة البرنامج،
وال يوجد إطار زمني ملزم عند القيام بذلك.

إذا كان مناسباً ،يجب توفير مجال لتوجيه وتدريب األطراف المعنية المشاركة في عملية التخطيط على قضايا مثل تحليل
النوع االجتماعي ،وال ٌنھج اإلنمائية القائمة على الحقوق ،وتحليل النزاعات وعدم االستقرار ،وتطوير القدرات) .ومن
المفيد عاد ًة عند تخطيط إطار عمل المساعدة اإلنمائية إدراج مرجعا ً ذا عالقة بعملية اإلصالح وتفعيل المساعدات في
األمم المتحدة ،من أجل زيادة الوعي بالتوجه الذي تسير عليه ھذه المنظمة الدولية على الصعيد العالمي والوطني(.
وتھدف ھذه المرحلة التمھيدية إلى زيادة الوعي بھذه القضايا وتمكين المشاركين من تبني ٌنھج أكثر صرامة وأعمق تحليالً
لعملية التخطيط .وفيما يلي بعض السبل الكفيلة بتحقيق ذلك:






تأمين خبير في النوع االجتماعي ،يقدم للمشاركين لمحة عامة عن أھمية ھذه القضية وكيفية النظر إلى البرامج
اإلنمائية من منظور النوع االجتماعي .وتتضمن ھذه اللمحة مقدمة عن منھجية تحليل النوع األجتماعي.
إشراك خبير النوع االجتماعي في ورشة العمل بصفته أحد األطراف المعنية ،في خطوة إضافية لتأكيد االھتمام الذي
تتلقاه قضية النوع االجتماعي وتمكين المرأة.
تأمين محاضر يعرض على المجموعة منھج تطوير القدرات كأداة لتعزيز فعالية البرنامج ودعم التنمية المستدامة.12
تأمين محاضر يعرض على المجموعة شمولية عملية التنمية ومقاربتھا القائمة على الحقوق.13

يمكن الحصول على دعم الخبراء في تنظيم وتقديم ھذه القضايا الشاملة من خالل االتصال مع الوحدات المختصة في
مكتب السياسات اإلنمائية ومكتب اإلنعاش واتقاء األزمات ،وفي كلية العاملين لدى األمم المتحدة.
الدراسات على مستوى المشروع
ينطبق ھذا النوع من الملخصات المخصصة لألطراف المعنية على البرامج والمشاريع بنفس الدرجة ،غير أن معظم
المشاريع الصغيرة ال تتوفر لديھا على األرجح الموارد الكافية لتأمين مدربين ذوي خبرة في بعض المحاور .في ھذه
الحاالت ،يجب على فريق التخطيط أن يدرس خيارات ذات تكلفة مقبولة لزيادة وعي األطراف المعنية .ويشتمل ذلك على
تقديم محاضرات قصيرة أو أدلة مختصرة ،وتعميمھا على األطراف المعنية قبل انعقاد االجتماعات .وقد يكون ذا فائدة
أيضا ً دعوة األشخاص ذوي الخبرة في مجاالت معينة باعتبارھم أطراف معنية في العملية .على سبيل المثال ،يمكن دعوة
 12راجع مالحظة سياسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول تنمية القدرات :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،دعم تطوير القدرات :نھج برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي" .انظر:
http://www.capacity.undp.org/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentAttachment
. ID=2141
13
تتوفر اإلرشادات في حزمة التعليم المشترك الموجودة على موقع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية :مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية" ،نھج
التنمية القائمة على حقوق اإلنسان" .انظرhttp://www.undg.org/index.cfm?P=74 :
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ممثلين من منظمات غير حكومية تعنى بحقوق اإلنسان أو تمكين المرأة أو النوع االجتماعي بصفتھم أطراف معنية
بالمشروع .وعلى غرار ذلك ،قد يشترك محللون للنوع االجتماعي أو حقوق اإلنسان من ھيئات التخطيط الوطنية أو من
الوكاالت اإلنمائية الشريكة األخرى بصفتھم أطرافا ً معنية .وقد يكون ھذا األسلوب فعاالً في ضمان التركيز المتواصل
على ھذه القضايا ،بدالً من اقتصاره على بداية مرحلة التخطيط فقط.
التوجه بخصوص منھجيات الحوار
من المھم في مستھل عملية التخطيط أن تنطلق جميع األطراف المعنية من ذات النقطة ،ويجب عليھم جميعا ً أن يفھموا ما
يلي:





أھمية العمل بشكل مشترك.
سبب اختيارھم في عملية التخطيط.
ً
خاصة في حاالت األزمات ،حيث يجري للمرة
قواعد عملية التخطيط ،وكيف ينبغي لألطراف المعنية إقامة الحوار،
األولى في ھذه المنتديات تبادل وجھات النظر بين األطراف المختلفة بشأن منظورات وأھداف التنمية.

من المھم جمع األطراف المعنية مع بعضھم البعض ليس بسبب الموارد التي تتوفر لديھم فقط ،بل بسبب أن كالً منھم
يحمل رؤية متفردة ألسباب المشاكل واإلجراءات المطلوبة لحلھا .وقد يشترك وزير في الحكومة مع فرد من المجتمع
المحلي ،وعامل اجتماعي ،وباحث اقتصادي ،ورجل أعمال ،وامرأة ورجل عاديين ،والعاملين في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي جميعا ً في إعداد الخطة  -وقد يختلف الجميع في وجھات النظر حول طبيعة المشكلة التي يواجھونھا ،وحول
التغيرات التي يرغبون في حدوثھا .ومن المألوف في المراحل المبكرة من التخطيط سرد الحكايات واألمثلة على مسامع
األطراف المعنية لتوضيح مدى سھولة النظر في القضية ،ورؤيتھا على الرغم من ذلك بصور مختلفة.
على فريق التقييم الرئيسي أن يجد السبل لتشجيع األطراف المعنية على:





وقف األحكام المسبقة ـــ يجب على األطراف المعنية أن تباشر العملية بدون أفكار مسبقة ،وأن ال تتسرع في وضع
االستنتاجات .وعليھم أن يستعدوا لسماع اآلراء والنقاط المختلفة قبل التوصل إلى االستنتاجات.
االنفتاح على جميع وجھات النظر ـــ تمتلك جميع اآلراء نفس الدرجة من الشرعية في مرحلة التخطيط ،وال يقتصر
األمر على آراء األشخاص المھمين فحسب .ويجب تنفيذ عملية التخطيط بطريقة تشعر الجميع )نساءاً ورجاالً
ومھمشين( بالحرية في التعبير عن آرائھم .وال يوجد وجھات نظر "صحيحة" أو "خاطئة" لدى األطراف المعنية.
االبتكار ـــ على األطراف المعنية أن تقتنع بعدم جدوى حل التحديات المستعصية بالطرق التقليدية ،التي تم اختبار
ً
خاصة ما يبدو منھا للوھلة األولى غير
العديد منھا في السابق .ولذلك يتعين عليھم االنفتاح على األفكار الجديدة،
عملي أو غير واقعي.

ينطبق ھذا األسلوب المتبع في شرح المبادئ اإلرشادية األساسية لألطراف المعنية على مرحلة التخطيط سوا ٌء كانت في
مستوى البرنامج أم في مستوى المشروع.
تستطيع األطراف المعنية ،حال انتھاء خطوة تحديد التوجھات ،االنتقال إلى مرحلة التخطيط الفعلية.
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من المفيد تذكير األطراف المعنية بأن عملية التخطيط ليست إعداد خطة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
أو لفريق األمم المتحدة القطري ،وإنما ھي إعداد خطة لتلبية متطلبات وأولويات البلد أو المجتمع الذي
يدعمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة القطري بصفتھما شركاء في العملية.

مالحظة

 3-2التخطيط
يجب ان تساعد عملية التخطيط األطراف المعنية في إعداد البرامج أو المشاريع التي تطرح المشاكل األكثر أھمية
وأسبابھا الفعلية .ولھذا السبب ،ال بد لألطراف المعنية من إجراء تحليل شامل للمشاكل والوضع الراھن قبل تحديد
األھداف العامة والخاصة ،أو تخطيط البرامج والمشاريع .ويعتبر تحليل المشاكل  -الذي يشار إليه أحيانا ً على أنه تحليل
السبب والنتيجة  -مطلبا ً ضروريا ً في جميع برامج األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .إن تعريف المشكلة
وتحليلھا أمر مفيد على مستوى البرامج العالمية واإلقليمية الرئيسية ،ويساعد أيضا ً في تلمس التحديات والقضايا الخاصة
ضمن القطاع أو االقليم أو المجتمع المحلي على مستوى المشروع.
إن التحليل الشامل للمشاكل على مستوى البرنامج يخفف الحاجة إلى إجرائه على مستوى المشروع .بعد أن يتم تحليل
المشاكل في إطار االستراتيجية الوطنية ،يمكن إعداد وثائق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو الخطة التنفيذية
للبرامج القطرية أو غيرھا من الوثائق في أوقات مختلفة وبواسطة ھيئات مختلفة لمواجھة األسباب الخاصة من دون
إجراء تحليل آخر للمشاكل .ولكن في بعض الحاالت الخاصة ،ال يحق سوى لمجموعة محدودة من األطراف المعنية
المساھمة في التحليل على مستوى البرنامج .وفي حاالت أخرى ،قد ال تستند العملية على تحليل شامل .وفي ھذه الحاالت،
ُخرجات قد جرى تعريفھا بصورة جيدة.
يجب عدم افتراض أن جميع القضايا الھامة على مستوى المشروع أو مستوى الم َ
ً
خاصة من ھم أكثر تأثراً
وغالبا ً ما يساعد تحليل المشاكل على مستوى المشروع الذي تساھم فيه أطراف معنية إضافية -
بالمشكلة  -في ضمان االستيعاب األمثل للتحديات والقيود والحلول الممكنة.
وبصورة عامة ،يلعب تحليل المشاكل دوراً حاسما ً في:



صياغة فھم واضح ليس لظاھر المشاكل فحسب ،بل ولألسباب والمعيقات األساسية أيضا ً.

اإلطار  :6التقييم القطري المشترك
يعتبر التقييم القطري المشترك ،الذي تتولى القيام به المنظمات اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة ،أداة مفيدة تساعد في تحديد المشاكل
وتحليلھا .ويحقق ھذا التقييم فائدته القصوى عندما تساھم به الحكومة والشركاء الوطنيون اآلخرون وفريق التقييم القطري التابع لألمم
المتحدة .إن تحليل المشاكل الذي يطرحه ھذا الدليل شديد الشبه باألعمال االعتيادية المتبعة في إعداد الوحدات التحليلية في التقييم
القطري المشترك.
ويتم إجراء التقييم القطري المشترك عاد ًة عند وجود نقص في البيانات ،أو عند عدم كفاية التحليل ،أو عند نشوء الحاجة لتحليل
إضافي يساعد في تحسين استيعاب القضايا المطروحة .ويؤمن التقييم القطري المشترك المتماسك تحليالً استراتيجيا ً للمشاكل الرئيسية
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ً
خاصة على الفئات المھمشة أو المعرضة لإلقصاء ،مثل النساء واألقليات والسكان
للبلد وأسبابھا العميقة وآثارھا على السكان،
ً
األصليين والمھاجرين والمھجرين .وھو يطرح أيضا الفرص )والعقبات( أمام المساھمة الحرة والفعالة والمجدية من قبل األطراف
المعنية في الحكم الوطني وفي عمليات التنمية وحصيلتھا.
يؤدي إعداد التقييم القطري المشترك الجيد بالضرورة إلى توفير ما يكفي من المعلومات إلعداد إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية .ولكن يعتبر من الضروري إجراء تحليل إضافي عند إعداد برامج أو مشاريع لوكاالت محددة.
لمزيد من المعلومات حول التقييم القطري المشترك ،بما في ذلك األمثلة واألدوات ،راجع موقع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية على
الرابط.http://www.undg.org/index.cfm?P=227 :








تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة وتعقيداتھا ،والعالقات بين مختلف العوامل المساھمة فيھا.
تحديد كيفية أثر المشكلة على الجماعات )النساء ،الرجال ،المھمشين( ،أو تبيان كونھا نتاج المعاملة التمييزية لفئات
المجتمع المختلفة.
تحديد التدخالت قصيرة وطويلة المدى الضرورية للحلول المستدامة.
تحديد الشراكات الضرورية لمواجھة المشاكل بصورة فعالة.
تقدير األدوار التي قد تلعبھا عند الضرورة مختلف األطراف المعنية في سياق حل المشاكل.
تقدير الموارد المطلوبة للتعامل مع المشاكل وأسبابھا.

ً
إضافة إلى ذلك ،يلعب التحليل دوراً ھاما ً في بناء التوافق بين األطراف المعنية .فمن الصعوبة بمكان تطوير رؤية
واستراتيجية مشتركة إذا لم يتحقق التفھم المشترك للمشاكل وأسبابھا.
الدراسات على صعيد البرنامج
من األفضل بالنسبة للبرامج الضخمة ،أو في الحاالت التي تتصف بعدم كفاية التحليل أو البيانات على المستوى الكلي،
عقد سلسلة من ورشات العمل الخاصة بتحليل المشاكل .وقد يستغرق التحليل عدة أسابيع تتجمع المعلومات في غضونھا،
وقد يضطر الشركاء لمراجعة الدراسات الموجودة أو القيام بدراسات جديدة .والقيام في بعض الحاالت بتقييم للقدرات على
المستوى الكلي لتحديد جوانب القوة والضعف في القدرات الوطنية ،التي قد يضطر البرنامج لمواجھتھا والعمل على حلھا.
الدراسات على صعيد المشروع
بالنسبة للمشاريع الصغيرة ،قد تكفي نقاشات واستشارات مجموعة التركيز مع مختلف األطراف المعنية إلجراء تحليل
المشاكل .ولكن يستحسن بصورة عامة جمع مختلف األطراف المعنية في مكان واحد كي يستفيد الجميع من نقاش
وجھات النظر المختلفة .أما المشاريع الكبيرة والمركبة فقد تحتاج إلى سلسلة من ورشات العمل مشابھة لورشات
البرنامج .وحتى في المشاريع الصغيرة ،ال ينبغي االفتراض بأن جميع القضايا قد تحددت وباتت مفھومة على أكمل وجه
من قبل األطراف المعنية اعتماداً على مجرد نقاشات أولية قد تقتصر على بضعة أشخاص فحسب .إذ غالبا ً ما تستخف
األطراف المعنية بالوقت الالزم لدراسة المشكلة ،مما قد يؤدي إلى نشوء عدد كبير من المسائل غير المتوقعة في سياق
التنفيذ .وعليه ال بد من تخصيص وقت كا ٍ
ف إلجراء األبحاث واالستشارات المناسبة.
الخطوة  :1تحديد المشاكل الرئيسية
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على األطراف المعنية بعد اجتماعاتھا المشتركة أن تبدأ بالنظر إلى المشاكل المطروحة )ويمكن القيام بذلك كجزء من
ورشة عمل التقييم القطري المشترك ،حيث يجري استعراض التحليل األولي ،ومن ثم تخص األطراف المعنية المشاكل
ذات األولوية بمزيد من البحث( .وليس الھدف من ھذه المرحلة إيجاد حل للمشكلة على ھيئة برنامج أو مشروع ،وإنما
تحديد االحتياجات المطروحة للحل بصورة دقيقة.










ينبغي على األطراف المعنية السعي لتحديد المشاكل التي تواجه اإلقليم أو البالد أو المجتمع  -وليس حل مشاكل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو أحد األطراف المعنية )يطرح ھذا الدليل فيما بعد كيفية ترتيب األولويات وانتقاء
التحديات التي تواجه برامج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة القطري(.
يجب إحالة األطراف المعنية إلى مذكرة المشروع األساسية التي تم إعدادھا.
يتم توجيه األطراف المعنية من خالل األسئلة التالية:


ھل غطى التحديد األولي للمشاكل معظم المشاكل الھامة المطروحة للحل؟



ھل نجحنا في التقاط المشاكل التي تواجه الرجال والنساء؟



ھل نجحنا في التقاط المشاكل التي تؤثر على المجموعات المھمشة وعلى حقوق الجماعات المختلفة؟



ھل طرحنا المشاكل المتعلقة بالقضايا األساسية للقدرات الوطنية؟

ينبغي أن يركز القسم الرئيسي من العملية على مناقشة ما يحدث ولمن يحدث ،على أن يشتمل ذلك مناقشة إذا ما
كانت مجموعات معينة قد تأثرت أكثر من غيرھا بسبب إنكار أو تجاھل حقوقھا.
يجب أن تفكر األطراف المعنية بھذه األسئلة عندما تبدأ بتحديد المشاكل الرئيسية.
ينبغي على جميع األطراف المعنية طرح األفكار لمواجھة المشاكل الرئيسية عند رؤيتھا ،على الرغم من ضرورة
تقييد العملية بحدود قطاع أو قضية معينة تندرج في منظور أو مجال األطراف المعنية المطروح للحل.14
يجب صياغة المشاكل على شكل توصيف للوقائع أو الظروف السلبية المحيطة وليس بتعداد األشياء غير المتوفرة.
وھذا بالغ األھمية ،ألن شكل التعبير عن المشكلة يؤثر على ما تعتبره األطراف المعنية حالً لھا .الحظ على سبيل
المثال الفرق بين التعبير عن المشكلة بالقول )أ( "ليس لدى األقليات والفئات المھمشة الحق في التصويت" ،مقابل
)ب( "لم تشارك األقليات والفئات المھمشة األخرى في االنتخابات" ،أو )ج( مشاركة ضعيفة لألقليات في
االنتخابات" .الحالة )أ( ھي صياغة للمشكلة من حيث عالقتھا بما ھو مفقود  -حق التصويت في ھذه الحالة .وتكمن
خطورة ھذا األسلوب في أنه قد يؤدي إلى اعتقاد األطراف المعنية بان الحل ھو في تحديث القوانين كي تشمل حق
التصويت لھذه المجموعات .ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى قيام مشروع لتحديث تلك القوانين .أما إذا كان الھدف
ھو الزيادة الفعلية في مشاركة األقليات في التصويت ،فإن تغيير القوانين لن يكون سوى أحد عناصر الحل .وفي
الواقع ،قد ال يؤدي تغيير القوانين إلى مشاركة فعلية لألقليات وباقي الفئات المھمشة في التصويت ،إذا كان ثمة
عوامل مقيِّدة أخرى ،ثقافية أو اقتصادية أو غيرھا .الصيغتان الثانية )ب( والثالثة )ج( ھما الشكل األمثل في صياغة
المشكلة ،ألنھما تدفعان األطراف المعنية إلى تحليل كافة العوامل التي تؤدي إلى تسھيل التحليل الشامل ،وليس إلى
حرف االنتباه نحو مسألة واحدة محددة.

 14ھذه نقطة عملية يجب معالجتھا خالل ورشة العمل :على الرغم من ضرورة تحديد المشكالت الھامة وليس المشكالت المطروحة للحل من قبل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فإنه من الضروري في الوقت نفسه توجيه النقاشات بحيث ال تتوصل المجموعة في نھاية المطاف بإعداد تحليل
كامل عن مشكالت قطاع التعليم مثالً – الذي لن يطرحه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في برنامجه )على الرغم من أن اليونيسيف او غيرھا من
المنظمات قد تفعل ذلك(.
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وبصورة مشابھة ،يجب أن تركز األطراف المعنية على الحاضر وليس على المستقبل .فمثالً يجب عدم صياغة
المشاكل بالقول" :إذا لم نعالج س ،فإن ع قد يحدث" ،أو "في المستقبل ،قد يحدث س" .وسنجد في عملية تحليل
المشاكل التي ستناقش الحقاً ،أن األطراف المعنية تحظى بفرصة مراجعة العواقب واآلثار الحالية والمحتملة
للمشكلة .أما التركيز في ھذه المرحلة فينحصر في كسب موافقة الجميع على تحديد ماھية المشكلة بحد ذاتھا .فغالبا ً
ما يؤدي الجمع بين ھاتين القضيتين في النقاش بصورة مبكرة جداً إلى خلق تشوش في المواضيع المطروحة.
على األطراف المعنية أن تدرس جميع المشاكل التي جرى تحديدھا استعداداً لإلجابة على األسئلة المذكورة أعاله:
ھل نحجوا في التقاط القضايا التي تواجه الرجال والنساء والجماعات المھمشة ،وھل طرحوا القضايا الجوھرية
المتعلقة بالقدرات الوطنية؟

وفيما يلي أمثلة عن المشاكل التي يمكن أن تتحدد في سياق العملية:







عدم مشاركة النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة في العملية االنتخابية.
ضعف قدرة الحكم الرشيد اإللكترونية في مؤسسات الدولة الرئيسية على إشراك الجمھور.
ً
خاصة النساء والسكان
القوانين واألنظمة والعمليات االنتخابية التي تؤدي إلى حرمان الناخبين من حقوقھم،
األصليين والفئات المھمشة األخرى.
تدني مشاركة منظمات المجتمع المدني في االشراف على سير االنتخابات.
ضعف قدرة السلطة المخولة إدارة االنتخابات الوطنية على إدارة االنتخابات بصورة عادلة ونزيھة.

ً
وخاصة االنتخابات .ويمكن أيضا ً تحديد مشاكل أخرى في قطاعات
ھذه مجرد أمثلة عن المشاكل المتعلقة بالحكم الرشيد،
ومحاور مختلفة ،مثل مشاكل البيئة وتغير المناخ والتعليم والتنمية االقتصادية والثقافة.
إن تحديد قائمة المشاكل ھو الناتج الثالث لعملية التخطيط .على الرغم أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم
المتحدة القطري قد ال يوفران الدعم للشركاء الوطنيين لحل جميع المشاكل التي جرى تحديدھا ،فإن من المھم وضع سجل
لھا يصلح ألغراض التحليل ،وقدر اإلمكان كقاعدة للدفاع عن /ومؤازرة أعمال وكاالت وأفراد آخرين.

يمكن استخدام الئحة المشاكل كجزء من خطة فريق األمم المتحدة القطري في المساھمة والتقييم القطري
المشترك .حيث تقوم منظمات األمم المتحدة المختلفة باختيار ما يناسبھا من ھذه الالئحة وإدراجھا في
برامجھا القطرية الخاصة  -حسب امكانية التطبيق .وعلى مستوى المشروع ،يجري استخدام واحدة أو أكثر من ھذه
المشاكل في إعداد مسودة مقترح مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل مرحلة "تبرير المشروع".

مالحظة
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الخطوة  :2تنظيم وترتيب أولويات المشاكل الرئيسية
يجري خالل مرحلة تحديد المشاكل على األرجح تحديد عدد من المشاكل الرئيسية .وتبدو بعض المشاكل وثيقة الصلة،
ً
نتيجة لھا .فعلى سبيل المثال ،قد يجد البعض أن المشكلة ھي "تدني
بينما يبدو بعضھا األخر سببا ً لمشاكل أخرى أو
مشاركة األقليات في االنتخابات" ،بينما يذھب البعض اآلخر إلى أن المشكلة ھي "غياب حق األقليات بالتصويت".
ً
حقيقة المشكلة المركزية التي ترغب
وعندما يحدث ذلك ،ينبغي إجراء المزيد من النقاش لتحديد أيٍ من العبارتين تمثل
المجموعة في طرحھا للحل .ويسمح ذلك بتدقيق إذا ما كانت بعض المشاكل ھي بالفعل جزء من مشاكل أخرى ،أو أنھا
نتيجة لھا .ويجب التنويه لألمر إذا كان كذلك ،وإدراجه في النقاشات الالحقة.
بعد التوصل إلى اتفاق على المشاكل الرئيسية ،على األطراف المعنية ترتيبھا حسب األولوية .والغاية من ھذا الترتيب،
بالدرجة األولى ،ضمان مالحظة أھمية ھذه المشاكل من قبل األطراف المعنية العالمية واإلقليمية والوطنية أو من قبل
أطراف المجتمع ،وبالدرجة الثانية ،فرز التحديات التي سيتصدى لھا فريق األمم المتحدة القطري أو برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في إطار المساعدة اإلنمائية أو في البرنامج أو المشروع العالمي أو االقليمي أو الوطني.
تستخدم الكثير من المؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية نموذجا ً بسيطا ً لترتيب أولويات المشاكل وتحديد المطروح
منھا للحل .ويتضمن ھذا النموذج النظر إلى المشاكل المحددة من زوايا ثالث :القيمة ،الدعم ،القدرات والمزايا المقارنة
)وھو ذات النموذج المستخدم في دليل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية إلعداد التقييم القطرية المشتركة وفي أطر عمل
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية( .وباستخدام األمثلة السابقة ،يفرز فريق التخطيط المشاكل الرئيسية ،ويطلب من
األطراف المعنية مراعاة ذلك باستخدام النموذج الموصوف في الشكل .5
يشار غالبا ً إلى منطقة تقاطع الدوائر الثالث )المنطقة  (1على أنھا منطقة "افعل وال تتردد" ألنھا تمثل تحديا ً ذا أولوية،
يتلقى فيه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة القطري دعم الشركاء ،ويمتلكا القدرة الداخلية والمزايا
النسبية .ويجب أن تكون المشاكل المصنفة في ھذه المنطقة من بين األولويات الملحة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
تتضمن المنطقة  2غالبا ً قضايا مالئمة للدعاوة وحشد التأييد ،يعود العمل عليھا بفوائد ھائلة على األطراف المعنية،
ويتمتع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفريق األمم المتحدة القطري فيھا بالقدرات والمزايا النسبية ،إال أنھا قد تستدعي
بذل الجھود لتعبئة الدعم وبناء الشراكات ورفع سوية الوعي.
وبصورة عامة ،يجب على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وفريق األمم المتحدة القطري تجنب التحديات المطروحة في
المنطقتين  3و .4ففي تحديات المنطقة  ،3يجب على ھيئات أخرى عامة أو خاصة أو غير ربحية  -تتمتع بقدرات أو
مزايا نسبية كبيرة -أن تقدم الدعم .مثالً ،قد ال تتمتع منظمات األمم المتحدة المشاركة في حوارات مع الشركاء الوطنيين
بالقدرة أو الصالحيات الكافية للمساھمة في قضايا الحكم الرشيد االلكترونية أو التعليم ،بينما تكون في وضع أفضل
لمعالجة قضايا تعبئة النساء والفئات المھمشة .وفي ھذه الحالة ،قد يكون من الضروري أن يعالج شريك آخر تحديات
الحكم الرشيد اإللكترونية.
تتضمن المنطقة  4تحديات يمكن أن تندرج في نطاق صالحيات وقدرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحالية  -وبالتالي
تحظى باھتمامه  -لكنھا ليست ضمن األولويات الوطنية ،أو ال تتمتع فيھا األطراف المعنية بالحد الكافي من الملكية ،أو ال
تعود بالنفع على المجتمع المحلي أو البلد أو المنطقة.
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المشاكل ذات األولوية ھي المشاكل المدروسة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ووثائق
البرنامج القطري .وھي توفر أيضا ً نقطة انطالق إلعداد مقترحات مشاريع تنموية في مرحلة "تبرير
المشروع" من دورة إعداد المشروع لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مالحظة

بعد تحديد المشاكل ذات األولوية التي ستحظى بدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو فريق األمم المتحدة القطري،
يجب على األطراف المعنية أن تبدأ بجمع المزيد من المعلومات لالستفادة منھا في الخطوة التالية :ترتيب المشاكل
حسب األولوية ،وھو الناتج الرابع من مرحلة التخطيط.
الخطوة  :3تحليل المشاكل
يجب أن تتولى األطراف المعنية تحليل سبب ونتيجة كل مشكلة من المشاكل التي تم تصنيفھا ضمن األولويات .ويتطلب
ذلك عموما ً بيانات إضافية تشتمل على ملخصات التحليالت التي جرت للمشكلة أو القضية المطروحة ،والبيانات أو
اإلحصائيات ذات الصلة )يجب فرز البيانات حسب العمر ،والنوع االجتماعي ،والفئة االجتماعية االقتصادية ،وغيرھا
من المتغيرات إذا أمكن( ،ونتائج تقييم القدرات على المستوى الكلي وعلى مستوى الوكالة أو المجتمع المحلي ،وغير
ذلك .وعند إعداد برنامج إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو البرنامج القطري ،على التقييم القطري المشترك
أن يقدم معظم التحليالت المطلوبة للمشاكل .لكن ذلك قد ال يكون متوفراً أو كافيا ً في بعض الحاالت .كما يتطلب األمر
أحيانا ً إجراء تحليل إضافي ألطراف معنية محددة على مستوى المشروع.
في حال توفر دراسات وبيانات سابقة ،على األطراف المعنية أن تستند إليھا .وإذا لم تتوفر ،يصبح لزاما ً عليھا إجراء
فھم أفضل للقضايا المحددة .وينبغي على األطراف المعنية مراجعة االستنتاجات التي توصلت
أبحاث جديدة للتوصل إلى ٍ
إليھا الدراسات السابقة قبل الشروع في تحليل المشاكل .وتبدأ ھذه العملية في الكثير من تجارب التخطيط بعد بضعة
أسابيع من انعقاد ورشة العمل أو االجتماع التمھيدي لتحديد المشاكل ،من أجل إتاحة الوقت لألبحاث وجمع البيانات.
ثمة كثير من النماذج المختلفة لتحليل المشاكل ،بما فيھا نموذج "شجرة المشاكل" المستخدم في ھذا الدليل .15وتنطبق ھذه
النماذج على تحليل مشاكل البرامج والمشاريع بالدرجة نفسھا .والوظيفة الرئيسية لھذه النماذج ھي دراسة األسباب
العميقة واآلثار األساسية للمشاكل بغية وضع أفضل الحلول لھا .إن إعداد رسم بياني جيد يصوّ ر تحليل المشاكل على
شكل أسباب ونتائج يسھل كثيراً عملية إعداد خريطة النتائج المشروحة في الخطوة .164
اإلطار  :7إحدى الخالفات بين نھج "المشروع" والنھج "القائمة على النتائج" في البرامج التنموية
ً
مرفقة باقتراح لالطالع والدراسة يرفع إلى الحكومة أو أي
قد يتم في بعض الحاالت تحديد المشكلة مسبقاً ،ثم عرضھا وتحليلھا
شريك ممول آخر .وتتمثل المشكلة الشائعة في ھذه الحاالت بأن الكثير من المشاريع المقترحة تعرض على ھيئات التمويل مرفقةً
بحل ثاب ٍ
ت محدد .وقد ال يرتبط ھذا الحل المطروح إال بجزء من المشكلة األكبر .ويعود ذلك إلى توجه اھتمام الھيئة صاحبة االقتراح
ٍ
ً
ً
إلى الحصول على التمويل ألحد جوانب مكونات المشروع الذي لھا مصلحة قوية فيه .على سبيل المثال ،قد ترفع منظمة غير
حكومية اقتراحا ً لمساعدتھا في تعزيز قدراتھا على المشاركة في رصد االنتخابات الوطنية .وعلى الرغم من كونه مشروعا ً ھاماً،
فمن المحتمل أنه ال يعالج سوى جانب من مشكلة أكبر.
تستدعي البرامج الجيدة القائمة على النتائج أن تخضع جميع االقتراحات على مستوى المشروع إلى تحليل للمشاكل لمعرفة إذا ما
كانت المشكلة المعنية جزءاً من مشكلة أكبر ،وإذا ما كان الحل المقترح كافيا ً لمواجھة التحديات .قد تتوفر إجابات عن ھذه األسئلة
ً
خاصة في مقترحات المشاريع التي تندرج في سياق البرامج الوطنية المعدة سابقا ً )مثل استراتيجية الحد من
في بعض األحيان،

 15توصل العاملون في مجال التنمية إلى مجموعة من نماذج تحليل المشكالت األخرى صالحة لالستخدام لدى مجموعات مختلفة ،تعمل المناھج
البسيطة بصورة أفضل حيثما توجد عوائق لغوية أو اختالفات كبيرة في المستويات الثقافية ،وتكون على نفس القدر من الفعالية .ويتضمن ذلك
على العموم استخدام الصور أو الرسوم التي تتيح لألشخاص التعبير بواسطة الرسومات ،أو استخدام نقاشات مجموعات التركيز.
 16يشار أحيانا ً إلى خريطة النتائج بمسميات مثل" :نموذج الحصيلة"" ،النموذج المنطقي"" ،سلسلة النتائج"" ،اإلطار المنطقي"" ،النموذج
البرنامجي" ..الخ .وليس مھما في ھذه المرحلة ما ھي المصطلحات التي نستخدمھا طالما ان األفكار األساسية مفھومة بشكل جيد ويجري تعميھا
خالل مرحلة التخطيط.
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الفقر ،إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو البرنامج القطري( .غير أنه في كثير من الحاالت األخرى ،يتطلب األمر إجراء
نقاشات أكثر عمقا ً لتحديد المشكلة األكبر واألعمال األخرى المطلوبة من مختلف الشركاء لمعالجتھا .ليس الھدف من طرح ھذه
األسئلة إبطاء عملية دراسة المشروع والموافقة عليه ،بل ضمان التحليل الوافي للمشاكل وإيجاد الحل المالئم لھا .قد تتضمن ھذه
الحلول أعماالً تتجاوز نطاق المشروع ،وھذه واحدة من االختالفات بين نھج المشروع ونھج التنمية القائمة على النتائج.

إن استخدام نموذج شجرة المشاكل إلجراء تحليل المشاكل )الناتج الخامس( يفرض عموما ً على األطراف المعنية ما يلي:



البدء بالقضية الرئيسية أو المشكلة التي سبق تحديدھا ،وكتابتھا على "جذع" شجرة المشاكل )انظر الشكل  .(6مثالً:
قد تكون المشكلة التي تم تحديدھا ھي "ضعف ثقة الجمھور ومساھمته في عملية الحكم وصنع القرار على الصعيدين
الوطني,المحلي".








دراسة األسباب الرئيسية للمشكلة .وھنا من المفيد تقسيم األسباب إلى فئات ،مثل :معيقات في مجال السياسات ،أو
معيقات مؤسسية ،أو ضعف القدرات ،أو المعايير الثقافية أو االجتماعية.
دراسة األسباب المحتملة للمشاكل من خالل طرح التساؤل التالي" :ما الذي أدى إلى حدوث ذلك؟" ،ويجب أن
تحاول األطراف المعنية تحليل القضايا على مستوى أعمق .وعليھم اكتشاف إلى أي مدى يمكن أن يكون للمشكلة
أسباب عميقة للمشكلة تتعلق باإلقصاء والتمييز وعدم المساواة.
ربط اإلجابات بجذور الشجرة )انظر الشكل .(6
متابعة تحليل كل إجابة ،بالعمق ،عبر طرح التساؤل التالي" :لماذا حدث ذلك؟" .يجب أن ال تتوقف األطراف المعنية
عند المستوى األول من األسباب والدواعي ،بل أن تتابع التساؤل عن األمور األخرى الكامنة وراء تلك األسباب.
تكرار ھذه العملية مع كل سبب محدد .وينبغي أن ال تتوقف األطراف المعنية إال بعد استنفاذ األسباب أو األفكار
اإلضافية المتعلقة بأسباب المشكلة.
بعد اكتمال "جذور" شجرة المشاكل ،على المجموعة التأكد من أن ھذه الشجرة تقدم توصيفا ً دقيقا ً ألسباب المشكلة،
والبحث عن احتمال وجود أسباب فرعية تكررت فوق جذور مختلفة .ومن المرجح أن يصبح ھذا األمر قضية ذات
أولوية ينبغي معالجتھا في إطار النتائج.

يعرض المثال المطروح في الشكل  6المشكلة الرئيسية داخل اإلطار المظلل على جذع الشجرة على الشكل التالي:
"ضعف ثقة الجمھور ومساھمته في عملية الحكم الرشيد وصنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي" ،التي يجب
النظر إليھا كمشكلة على مستوى البرنامج تجري متابعتھا والتعامل معھا على مستوى إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية وفريق األمم المتحدة القطري .وتتحدد المشاكل األضيق نطاقا ً في المنطقة أدنى الجذع على الشكل التالي:
ً
خاصة بين النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة
"ضعف ثقة الجمھور ومساھمته في األنظمة والعمليات االنتخابية،
األخرى" ،حيث تقع معالجة ھذا التحدي على عاتق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه في البرامج والمشاريع
القطرية .وألغراض توضيحية ،يجري تحديد مشاكل أخرى على نفس المستوى األدنى داخل إطار مظلل على الشكل
التالي" :وجود معايير اجتماعية وممارسات ثقافية تعيق مشاركة السكان األصليين والفئات المھمشة واألقليات في عملية
صنع القرارات العامة" .وفي ھذه الحالة تتولى منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( أو وكاالت أخرى
معالجة ھذا المشروع في برامجھا ومشاريعھا القطرية .ويعتمد اختيار نموذج ومستوى التعامل مع المشكلة على الشركاء
المشاركين ومدى قدرتھم ومزاياھم النسبية والموارد المتاحة لھم .وتنطبق خطوات تحليل المشاكل نفسھا على جميع
المستويات.
وتجد األطراف المعنية أنه من المفيد في غالب األحيان ان تتبين وتناقش آثار المشكلة أيضا ً .وفي ھذه الحالة يجري "رسم
األغصان" على شجرة المشاكل لتوضيح الكيفية التي تؤثر فيھا المشكلة على اإلقليم أو البلد أو المجتمع .وتتضمن العملية
ما يلي:



تحديد اآلثار المباشرة للمشكلة ـــ ويمكن تصنيف ھذه اآلثار باستخدام الفئات نفسھا التي جرى استخدامھا في تحليل
األسباب ،مثل القيود على السياسات أو المعيقات المؤسسية أو ضعف القدرات ،أو المعايير االجتماعية والثقافية.
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تحديد اآلثار الرئيسية غير المباشرة للمشكلة ـــ على سبيل المثال :بسبب ضعف ثقة الجمھور بعملية الحكم الرشيد،
يدفع القليل منھم الضرائب المتوجبة عليه كنتيجة أو تأثير مباشر ،قد يؤدي إلى مشاكل الحقة غير مباشرة.
مناقشة احتمال اختالف تأثير المشاكل بين الرجال والنساء ـــ يجب فسح المجال أمام الرجال والنساء من أجل إبداء
مالحظاتھم خالل الحوارات.
مناقشة احتمال تأثر فئات معينة ،مثل السكان المھمشين )معاقين ،سكان أصليين ..الخ( ـــ والسؤال عما إذا تأثرت
حقوقھم ومصالحھم.

في مثال شجرة مشاكل المشروع ،تتوضع آثار مشاكل المستوى األعلى داخل األطر الواقعة في أعلى الجذع .أما بالنسبة
للمستوى الذي يليه في الشجرة )مستوى المشروع مثالً( ،فإن اآلثار تبدأ باألطر المتوسطة التي تقع فوق األطر المظللة.
وفي كلتا الحالتين ،فإن أحد اآلثار المشتركة ھو ضعف إقبال الناخبين من الفئات المھمشة.
إن االختالف الرئيسي في الخط البياني لشجرة المشاكل على مستوى البرنامج  -على عكس الخط المماثل على مستوى
المشروع  -ھو في احتوائه على مجموعة من األسباب العميقة تفوق ما لدى الخط البياني على مستوى المشروع .وبعبارة
أخرى ،كلما ارتفع مستوى تحديد المشاكل ،كلما زادت األسباب المحتملة .على سبيل المثال ،نجد في الشجرة المرسومة
على مستوى المشروع في الشكل  6أن المشكلة المطروحة ھي ضعف ثقة الجمھور ومشاركته في الحكم وفي صنع
القرار .وبناء عليه ال تشتمل أسباب المشكلة على العملية والمنظومة االنتخابية فقط ،بل على قدرة الحكومة على إشراك
المواطنين من خالل وسائل أخرى أيضا ً .ولذلك من الضروري في ھذا المستوى تحليل مجموعتي المشاكل ،حيث أن
التحليل على مستوى المشروع يقتصر على أسباب ونتائج المشاكل المتعلقة بالعملية االنتخابية فقط.
اإلطار  :8مالحظة حول شجرة المشاكل
على الرغم أن المشاكل على مستوى البرنامج تملك مجموعة أوسع من األسباب العميقة وشجرة مشاكل أغنى بالتفاصيل ،فإن الكثير
من المشاريع الضخمة أو المعقدة لديھا أشجار مشاكل مع ّقدة تضم مجموعة كبيرة من األسباب العميقة .وحتى في الحاالت التي يكون
فيھا المشروع أو المشكلة ذات المستوى األدنى بمثابة نقطة انطالق ،ال بد للتحليل أن يؤدي مع ذلك إلى تحديد اآلثار ذات المستوى
األعلى للمشكلة.
خالل عملية البحث ھذه في شجرة المشاكل ،قد تقوم األطراف المعنية بتحديد أسباب أخرى آلثار المشكلة ،وقد تتوصل إلى االستنتاج
بأن الحل الفوري للمشكلة المحددة على مستوى المشروع ليس كافيا ً لمعالجة بعض أسباب آثار المستوى األعلى األخرى ھذه.
لنفترض على سبيل المثال وضعا ً تكون فيه المشكلة الرئيسية للمشروع المحدد ھي ضعف العمليات واألنظمة االنتخابية ،واألثر
المحدد ھو تدني ثقة الجمھور بالعملية االنتخابية .ينبغي على األطراف المعنية لدى دراسة ھذا األثر أن تقيم مدى مساھمة العوامل
األخرى في ھذا الشأن .وعند قيامھم بذلك ،ربما يقررون إما تب ّني مشروع أكبر أو السعي إلى التأثير على الشركاء اآلخرين وغير
الشركاء كي يباشروا أعماالً أخرى تساھم في حل اآلثار ذات المستويات األعلى.

يوفر تحليل المشاكل الكامل بيانات فائقة األھمية بالنسبة إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
وفريق األمم المتحدة القطري والخطة التنفيذية للبرامج القطرية على مستوى المشروع .ينتھي تنفيذ تحليل
المشاكل ھذا في بداية مرحلة " تحديد المشروع" من دورة حياة مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مالحظة
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قائمة تحقق سريعة لمراجعة شجرة المشاكل

نعم

ال


 تم تحديد المشاكل واألسباب المتعلقة بالفجوات في قدرات المؤسسات.
 تم تحديد المشاكل واألسباب المتعلقة بالمعايير الثقافية واالجتماعية.
 تم تحديد المشاكل واألسباب المؤثرة على الرجال والنساء والمھمشين من

تم تحديد المشاكل واألسباب المتعلقة ببيئة السياسات والتشريعات القانونية.

السكان وحقوق الفئات المختلفة.


 تم تحديد المشاكل وأسبابھا وفق أوسع األطر ،متجاوز ًة القضايا التي تھم
تم إدراج طبقات متعددة ألسباب المشاكل التي تم تحديدھا.

ھيئات مستقلة وأطراف معنية بعينھا.



تم تحديد المشاكل وأسبابھا دون اقتصار التركيز التمھيدي على األبعاد التي
تملك وكالة واحدة أو أكثر القدرة على معالجتھا من خالل المشاريع.

الخطوة  :4صياغة رؤية للمستقبل )الناتج السادس  -عرض الرؤية(
استناداً إلى تحليل المشاكل ،يجب أن تساھم األطراف المعنية في صياغة الحلول .وقد تتضمن ھذه الممارسة  -ببساطة -
إعادة صياغة المشاكل وأسبابھا بعبارات أو أھداف إيجابية .ولكن على األطراف المعنية المُسا َھ َمة في عملية اإلظھار
والكشف أوالً قبل إعادة صياغة المشاكل .وتھدف ھذه العملية إلى تصور أو "رؤية" لما قد يبدو عليه المستقبل إذا جرى
حل تلك المشاكل .وتتضمن فوائد إنجاز عملية "الرؤية" قبل إعادة صياغة المشاكل ما يلي:



تزود الرؤية المجموعة بالطاقة .فبدالً من المباشرة الفورية بالعمل التفصيلي على كل مشكلة ،تستطيع المجموعات
أن تتزود بالطاقة من خالل التفكير اإليجابي بصورة المستقبل بعد حل ھذه المشاكل .وتشجع ھذه الممارسة ملكة
اإلبداع ،وتساعد في ضمان عدم المبالغة في السمة التحليلية والمنھجية للعملية.

ليس من الضروري أن يكون لدى جميع األطراف المعنية المشاركة في تحليل المشاكل وعملية التصور
المستقبلي معرفة أو استيعاب مسبق بسلسلة النتائج أو نموذج اإلطار المنطقي .وفي الواقع ،قد يكون
مفيداً في المراحل األولى للعملية أن ال نضع أيا ً من أطر النتائج أو مصطلحات األطر المنطقية موضع التطبيق )مثل
خرجات( ،ألن ذلك قد يؤدي إلى نقاشات ال تنتھي حول معاني المصطلحات ،وإلى التقليل من شأن الغاية
الحصائل وال ُم َ
ً
خاصة في حال وجود حواجز لغوية أو اختالفات في الثقافات أو
الرئيسية للعملية .وفي الكثير من أوضاع المشاريع،
ً
المھارات بين األعضاء أو المجموعات ،قد ال يكون ضروريا وضع أطر النتائج ونماذج األطر المنطقية موضع التطبيق.
وبدالً من ذلك ،يمكن تنفيذ العملية بشكل أقل رسمية من أجل الحصول على المعلومات نفسھا وعرضھا بأشكال مختلفة،
بما فيھا الخرائط والرسوم البيانية والصور.

نصيحة
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قد تؤدي رؤية المستقبل إلى بروز أفكار إضافية ما كانت لتظر لو اقتصرت العملية على إعادة بسيطة لصياغة
المشاكل ضمن النتائج اإليجابية.
عملية صياغة الرؤية ھي طريقة ناجحة في إشراك أفراد المجموعة غير المشاركين في العمليات األكثر تنظيما ً
لتحليل المشاكل.
يشكل التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل منصة إطالق قوية لألعمال الجماعية.

الرؤية بصفتھا التغيير المنشود
إن الھدف من عملية صياغة "الرؤية" بالنسبة لألطراف المعنية ھو التوصل إلى نظرة واضحة وواقعية ومتفق عليھا
بشأن كيفية تغيير األشياء بصورة إيجابية في غضون فترة زمنية محددة )عاد ًة ما تكون من  5إلى  10سنوات( ،وعليھم
تصور كيفية التحسن الذي سيطرأ على االقليم أو المجتمع أو حياة الناس في غضون فترة زمنية معينة .واألسئلة المفيدة
التي تطرح نفسھا ھي "إذا نجحنا في التعامل مع ھذه المشكلة ،ما ھي الصورة التي ستبدو عليھا المنطقة /البلد /المجتمع
المحلي خالل خمس سنوات؟"" ،ما الذي سيتغير؟"" ،ما الذي سنراه متحققا ً على األرض؟".
ينبغي على األطراف المعنية إعادة تدقيق تحليلھا للمشاكل ،ودراسة ما توصلت إليه .وبعد الدراسة التمھيدية ،يجب على
أفراد المجموعة مناقشة الوضع كما ھو عليه ،وتقييم درجة تمثيل تحليل المشاكل للصورة الحقيقية للواقع الراھن .وبعد
مستقبل أفضل )التغيرات اإلنمائية(.
مراجعة الواقع الراھن ،يجب أن تقدم األطراف المعنية وصف وصورة عن
ٍ
ً
صراحة عن رؤيتھا من خالل تصريح واحد أو أكثر ،أو من
بعد اكتمال عملية الرؤية ،على األطراف المعنية أن تعبر
خالل استخدام الرسوم والصور .ويجب أن تكون الرؤية عبارة عن تصريح واضح وواقعي عن األوضاع اإليجابية في
المستقبل .وباستخدام المثال الذي عرضته شجرة المشاكل ،تقوم المجموعة بإعداد رؤية واضحة عن صورة "المجتمع
الديموقراطي النابض بالحياة ،حيث يتمتع فيه الجميع من نساء ورجال وشباب وأقليات بحقوق متساوية ،ويشاركون
بفعالية في العملية السياسية وفي صياغة وتشكيل القرارات التي تمس حياتھم" .وتتحول ھذه الرؤية إلى أداة ھامة لتعميم
أھداف ومساعي البرنامج أو المشروع.
اإلطار  :9إرشادات من أجل صياغة الرؤية





ال تركز الرؤية على كيفية تحسين األوضاع ،وال على األعمال المطلوبة لتغيير الواقع الراھن.
بدالً من ذلك ،تركز الرؤية على "صورة" المستقبل :ما ھو االختالف في المجتمع؟ كيف تتغير حياة الناس؟ كيف تتحسن أمور
الرجال؟ والنساء؟ والفئات المھمشة؟
وبخصوص المشكلة المطروحة )"ضعف ثقة ومشاركة الناس في الحكم الرشيد" مثالً( ،كيف سيكون وضع البالد بعد خمس
سنوات؟







على أية صورة ستتغير حياة النساء ومجموعات السكان األصليين والمھمشين؟
على أية صورة سيتغير سلوك الموظفين الحكوميين والمواطنين العاديين؟
كيف ستتعزز قدرة الشعب والمؤسسات ،وھل ستعمل بفعالية أكبر؟
على أية صورة ستتغير العالقة بين الرجال والنساء؟
ً
ما الذي سيتغير أيضا ً
نتيجة للتحسن في مشكلة "ضعف ثقة الجماھير الفقيرة ومشاركتھا في الحكم الرشيد"؟
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يمكن ابتكار تصريح الرؤية لكل مشكلة رئيسية تم تحديدھا وتحليلھا .وتشكل ھذه التصريحات الناتج السادس في عملية
التخطيط .وبعد وضع تصريح الرؤية العامة ،تكون األطراف المعنية قد أصبحت جاھزة لالنطالق إلى الخطوة التالية.

مالحظة

يساعد تصريح الرؤية في صياغة األھداف واألولويات اإلقليمية والوطنية في وثائق برامج ومشاريع
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ووثائق البرنامج القطري والخطط التنفيذية للبرامج القطرية.

الخطوة  :5وضع مسودة خريطة النتائج )الناتج السابع(
تقدم ھذه الخطوة توجيھات حول كيفية وضع مسودة خريطة النتائج باستخدام ما يسمى عاد ًة "تقنية خرائط النتائج".
ويوضح الدليل في نھاية القسم كيفية تحويل الخريطة إلى جدول خاص يستخدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
يستھلك إعداد خريطة النتائج الكثير من الوقت ،غير أنھا تستحق ھذا العناء ألبعد الحدود .إن السؤال الجوھري الذي
ينبغي لألطراف المعنية اإلجابة عليه في مرحلة التخطيط ھو "ما ھي الترتيبات التي يجب اتخاذھا لتحقيق الرؤية
واألھداف التي أعددناھا بخصوص مشكلة ما؟"
إنشاء مجموعة من النتائج اإليجابية
إن نقطة البداية الصحيحة في وضع خريطة النتائج ھي تناول كل مشكلة من المشاكل الرئيسية المحددة على جذع شجرة
المشاكل وإعادة صياغتھا على شكل نتيجة إيجابية فورية لھا نتائج أو آثار إيجابية طويلة األجل .على سبيل المثال ،إذا
نصت المشكلة على "ضعف ثقة الجمھور ومشاركته في الحكم الرشيد" فإن نتيجتھا اإليجابية الفورية تكون "تزايد ثقة
الجمھور ومشاركته في الحكم الرشيد" .وقد يؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية طويلة األمد ،مثل "ازدياد مشاركة المواطنين في
ً
ً
خاصة
خاصة بين النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة" ،و"ارتفاع نعدل االلتزام بالسياسات الحكومية،
االنتخابات،
السياسات الضريبية".
ً
خاصة بين النساء
وعلى غرار ذلك ،تتحول مشكلة "ضعف ثقة الجمھور ومساھمته في األنظمة والعمليات االنتخابية،
والسكان األصليين والفئات المھمشة األخرى" ،إلى نتيجة إيجابية مثل "تزايد ثقة ومشاركة الجمھور في العملية االنتخابية،
ً
وخاصة النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة األخرى" .وھذه بدورھا قد تؤدي إلى "ارتفاع ثقة الجمھور ومساھمته
ً
خاصة النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة األخرى".
في األنظمة والعمليات االنتخابية،
يجب صياغة النتائج بأوضح وأدق صيغة ممكنة .وعلى المجموعة مراجعة تصريح الرؤية ،والبحث عن احتمال وجود
آثار منشودة إضافية طويلة األجل .ويجب أن تأخذ ھذه اآلثار طويلة األجل شكل إعادة صياغة إيجابية "آلثار المشكلة"
المحددة على شجرة المشاكل ،وأن تكون أيضا ً مشابھة لتصريح الرؤية الموسع الذي جرى إعداده سابقا ً أو تشكل جزءاً
منه.
الحظ أن النتيجة اإليجابية األولى أو الفورية ،أي النتيجة المشتقة من إعادة صياغة المشكلة الرئيسية المطروحة على
جذع الشجرة ،ھي النتيجة الرئيسية التي سينصب عليھا اھتمام األطراف المعنية )تولي األطراف المعنية األخرى اھتمامھا
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على بعض النتائج ذات المستوى األعلى التي يمكن أن تكون ضمن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو في
استراتيجية التنمية الوطنية(.
تصبح األطراف المعنية قادرة بوجود ھذه النتائج الفورية على إعداد خريطة النتائج )يشار إليھا أحيانا ً باسم شجرة النتائج(
التي تشكل باألساس الصورة المعاكسة لشجرة المشاكل .وفي بعض عمليات التخطيط ،تضع األطراف المعنية ھذه
الخريطة عن طريق مواصلة إعادة صياغة كل مشكلة من المشاكل ،وكل سبب أونتيجة وردت على شجرة المشاكل ،على
صورة نتيجة إيجابية .وبينما تقوم ھذه النھج بعملھا ،تنضم إليھا نھج مطلوبة أخرى ،تطرح على األطراف المعنية السؤال
التالي" :ما الذي يجب عمله كي نصل إلى النتائج اإليجابية التي حددناھا؟" .وعندما تبدأ المجموعات بتنفيذ ھذه النھج،
تصبح العملية أكثر غنىً وإنتاجا ً لألفكار الجديدة.
إن المبدأ الرئيسي في إعداد خريطة النتائج ھو العمل القائم على النتائج اإليجابية ،حيث تبدأ األطراف المعنية بالعمل
انطالقا ً من النتيجة اإليجابية المحددة في الخطوة السابقة ،والتي تمثل الصيغة التي تبين ما ينبغي أن يكون عليه الوضع
بعد حل المشكلة الرئيسية الواردة على جذع الشجرة .ويصبح الھدف بعد ذلك وضع خريطة للمجموعة الكاملة مع نتائج
المستويات األولى )أو الظروف أو الشروط المسبقة( ،التي يجب تنظيمھا قبل تحقيق ھذه النتائج .وفيما يلي المھام أو
الخطوات الرئيسية لھذه العملية:
(1
(2

(3

(4

(5

يجب على األطراف المعنية أن تقوم بفرز كالً من النتيجة اإليجابية الفورية وجميع النتائج أو اآلثار طويلة األمد التي
تحاول إنجازھا .وبالعودة إلى مثالنا ،قد تكون ھذه النتيجة ھي "تزايد ثقة الجمھور ومشاركتھا في الحكم الرشيد".
يجب على األطراف المعنية بعد ذلك العمل بالعودة إلى الوراء ،وتوثيق الشروط المسبقة والتغيرات الرئيسية لتحقيق
ھذه النتيجة .وعلى سبيل المثال ،تشير األطراف المعنية إلى أنه كي يتحقق ھذا الھدف ،ال بد للبالد من التوصل إلى
"تزايد ثقة الجمھور بالعملية االنتخابية وبالحكومة" ،و"زيادة وعي السكان بحقوقھم الديموقراطية وبمسؤوليات
ً
خاصة بين النساء والسكان األصليين" ،و"تحسين قدرة الماكينة االنتخابية للدولة على إدارة االنتخابات
الدولة،
بطريقة حرة ونزيھة" ،و"إجراء تغييرات في السياسة الحكومية لتسھيل ممارسة النساء والسكان األصليين لحقوقھم
الديموقراطية" ،و"زيادة القبول والتسامح واالحترام لألقليات والسكان األصليين" ،وقس على ذلك .وعلى األطراف
المعنية أن تقارن ھذه الظروف والشروط المسبقة مع مجموعة األسباب األصلية التي حددناھا على شجرة
المشاكل .ويجب قراءة ھذه الشروط وكأنھا حلول مطروحة لھذه األسباب ،أو يجب أن تكون على صلة وثيقة بھا.
والحظ أنه على الرغم من ضرورة أن تكون وثيقة الصلة ،إال أنھا ليست منطبقة عليھا دائما ً بالضرورة.
وبعد ذلك ،على األطراف المعنية أن تقوم بتوثيق الشروط المسبقة األخرى من المستوى األدنى المطلوبة إلنجاز
المجموعة األولى من التغيرات والشروط .على سبيل المثال ،من أجل التوصل إلى "تحسين قدرة ماكينة الدولة
االنتخابية على إدارة االنتخابات" ،ال بد من "توافق ثنائي الطرف بين األحزاب السياسية الرئيسية وإدارة المنظومة
االنتخابية على تحسين قوانين االنتخاب" .ويجب أن تكون نتائج المستوى األدنى ھذه وثيقة الصلة بأسباب المستوى
األدنى الواردة على شجرة المشاكل.
يجب أن تالحظ األطراف المعنية أن ھذه الشروط المسبقة ليست أفعاالً يتوجب على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو
أية مجموعة من األطراف المعنية القيام بھا ،بل ھي باألحرى مجموعة من الترتيبات التي يجب تنظيمھا أو المبادرة
باتخاذھا .ويجب أن يطرح السؤال بالصيغة التالية" :إذا نحجت البالد بإنجاز النتيجة اإليجابية التي حددناھا ،فما
الذي سيحصل في البالد ،أو ما الذي سنراه على األرض؟" وليس بصيغة ما الذي يتوجب على برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي أو على الحكومة القيام به؟".
بعد تحديد مختلف التغيرات الالزمة ،يجب على األطراف المعنية تحديد التدخالت الضرورية إلنجازھا .والمطلوب
في ھذه المرحلة ھو التدخالت العامة فقط ،وليس تفصيالت تنفيذھا .فعلى سبيل المثال ،تتطلب عبارة "التوافق ثنائي
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الطرف المطلوب إلصالح القوانين والمنظومة االنتخابية"" ،برنامج تدريب وتوعية ألعضاء البرلمان األساسيين
على الممارسات والتوجھات العالمية في إصالح وإدارة العملية االنتخابية" ،أو "برنامج دعم رئيسي يھدف إلى
تعزيز التوافق ثنائي الطرف" .وعلى غرار ذلك ،تتطلب النتائج المرتبطة بزيادة وعي النساء والسكان األصليين
والفئات المھمشة األخرى برنامج تواصل عبر وسائل اإلعالم الجماھيرية ،ومبادرات تأييد ودعم تستھدف أطرافا ً
معنية محددة و..الخ.
 (6ينبغي على األطراف المعنية أن تفكر قطعا ً بتدخالت معينة قد تلزم لمعالجة االحتياجات المختلفة للرجال والنساء
والفئات المھمشة.
ً
إضافة إلى أن
وينبغي أن تعي األطراف المعنية أن خريطة النتائج قد تحتاج مزيداً من الدراسة والتوثيق مع مرور الوقت.
ھذه الخريطة قد تتغير عندما تحصل األطراف المعنية على معلومات جديدة أو تزداد معرفتھا بكيفية عمل البرنامج أو
عندما تبدأ عملية التنفيذ .ولذلك ال بد للمجموعة أن تكون منفتحة على إعادة النظر بالخريطة وتعديلھا .وتتجنب ھذه
ُخرجات  -المدخالت  -الحصيلة ذات الطابع التقليدي ،التي تميل عاد ًة إلى حصر
الخرائط من حيث المبدأ جداول الم َ
ُخرجات محددة لوكالة معينة .وفي ھذا النموذج ،تركز العملية على جميع األشياء المطلوب تحقيقھا ،بغض
النقاش بم َ
النظر عن الطرف الذي يتعين عليه القيام بذلك .وبالعودة إلى مثالنا ،تشبه خريطة النتائج المخطط المبين في الشكل .7
ففي ھذا المثال باشرت األطراف المعنية بتحديد "األشياء" اإلضافية المطلوب تحقيقھا )األطر البيضوية( ،والتي يمكن
إعداد البعض منھا على ھيئة مشاريع.

ُخرجات،
على الرغم من اإلشارة في غالب األحيان إلى شروط أو تدخالت المستوى األدنى على أنھا م َ
ينبغي بذل كل الجھود الممكنة كي ال توصف على ھذا النحو في ھذه المرحلة من العملية .ألنه إذا تم
ُخرجات،
ُخرجات أو مشاريع ،فإن تركيز النقاش سيتجه نحو تحديد الھيئة أو الشريك القادر على انتاج ھذه الم َ
تصنيفھا كم َ
بدالً من التركيز على اتخاذ اإلجراءات المطلوبة بغض النظر عن توفر القدرة الراھنة على انتاجھا أم ال.

نصيحة

اإلطار  :10نصائح حول خريطة النتائج





إن إعداد خريطة النتائج ھو عمل من أعمال الفريق .وھناك فكرة غالبا ً ما تستھوي البعض وھي أن يقوم شخص واحد بإعدادھا
توفيراً للوقت ،ولكن ذلك عديم الجدوى على المدى الطويل.
ال بد من استغراق الوقت الالزم إلعداد الخريطة .إذ كلما زاد االھتمام والرعاية بھذه المرحلة ،كلما صارت الرصد والتقييم
أكثر سھولة وسالسة فيما بعد.
يجب التركيز عند إعداد الخريطة على التفكير بما ينبغي تحقيقه على أرض الواقع لخلق تأثير ملموس على معيشة الناس .إذ ال
تسعى ھذه الممارسة باتجاه العمل األكاديمي ،بل باألحرى إلى ممارسة تترسخ في تغييرات حقيقية قادرة على تحسين مستوى
معيشة الناس ،بمن فيھم النساء والرجال والفئات المھمشة.
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عند إعداد ھذه النماذج ،ينبغي على األطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارھا ليس فقط مساھمات )تدخالت وبرامج
ُخرجات( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بل ومساھمات الشركاء وغير الشركاء أيضا ً .ويعتبر ھذا النوع من النماذج
وم َ
ً
مفيداً للغاية في مرحلتي الرصد والتقييم ،نظرا الحتوائه على بعض االفتراضات المالئمة إلعداد البرنامج .وتمثل مسودة
خريطة النتائج الناتج السابع لعملية التخطيط.

مالحظة

تؤمن خريطة النتائج الناجزة بيانات حاسمة بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مرحلة "تحديد
البرنامج أو المشروع" من دورة حياة البرنامج أو المشروع.

قائمة تحقق سريعة لمراجعة خريطة النتائج

نعم

ال


 تم تحديد النتائج المتعلقة بالفجوات في قدرات المؤسسات
 تم تحديد النتائج المتعلقة بالمعايير الثقافية واالجتماعية ذات الصلة
 تم تحديد النتائج المتعلقة بتحسين ظروف الرجال والنساء والفئات المھمشة
تم تحديد النتائج المتعلقة بمعالجة قيود السياسات والتشريعات القانونية


 يمكن مالحظة مستويات متعددة للنتائج
 تم تحديد النتائج وفق رؤية عريضة تتجاوز المساھمات المحددة للوكاالت
تم تحديد النتائج المتعلقة بمعالجة حقوق كافة فئات المجتمع

الفردية واألطراف المعنية



توفر لنا خريطة النتائج صورة عن المجموعة الواسعة من األعمال
المطلوبة )بما فيھا الدعاوة وحشد التاييد والدعم المعتدل( ،وال يقتصر
تركيزھا على المشاريع أو ال ُمخرَ جات الملموسة.



تبين خريطة النتائج األعمال المطلوبة من قبل الشركاء وغير الشركاء في
آن معا ً.

تحديد الحصائل أو النتائج غير المقصودة والمخاطر واالفتراضات
ينبغي على األطراف المعنية أن تالحظ خالل دراستھا لخريطة النتائج ،أن بعض األفعال التي تتم بنيّة طيبة قد تؤدي إلى
نتائج سلبية .كما توجد أحيانا ً مخاطر تمنع إنجاز النتائج المقررة .ويصبح بالتالي ضروريا ً تكريس الوقت للتفكير في
مختلف االفتراضات والمخاطر واآلثار المحتملة أو الحصائل غير المقصودة.
االفتراضات
يجري تعريف االفتراضات عاد ًة بأنھا" :الظروف الضرورية واإليجابية التي تؤمن عالقة سبب /نتيجة ناجحة بين مختلف
مستويات النتائج" .ويعني ذلك أنه عندما تفكر األطراف المعنية بالتغييرات اإليجابية التي تريد تحقيقھا ،وبإعداد خريطة
الشروط المسبقة لھذه التغييرات ،فإنھم يفترضون سلفا ً بأنه حالما تنفذ تلك الترتيبات ،فإن النتائج مضمونة .وعندما
يجري إعداد خريطة النتائج ،تحضر ھذه االفتراضات دوما ً .والسؤال الذي يطرح نفسه ھو" :إذا أشرنا إلى أن اتخاذ
الترتيبات المتعلقة بـ )س( ال بد أن تؤدي إلى )ع( ،فما الذي نفترضه ھنا؟" .على سبيل المثال ،إذا قالت األطراف المعنية
أن التوصل إلى "تحقيق مستويات عالية من ثقة ومشاركة الجمھور في الحكم الرشيد وصنع القرار" ينبغي أن يؤدي إلى
ً
خاصة بين السكان األصليين والفئات المھمشة" .وينبغي بعد ذلك
"مستويات عالية من إقبال الناخبين على التصويت،
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تتساءل األطراف المعنية "ما الذي نفترضه ھنا؟" أو "في أية شروط ينبغي لذلك أن يحدث؟" .تتعلق االفتراضات غالبا ً
بالسياق المقرر أن تعمل فيه األطراف المعنية لتحقيق النتائج المنشودة .وفي الكثير من الحاالت ،يتم تصميم التدخل
بافتراض مبادرة الحكومة إما بالعمل أو بتخصيص الموارد في سبيل دعم تحقيق النتائج .ويوجد غالبا ً افتراض عام
باستمرار االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي ضمن بيئة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
إن وضع االفتراضات يغني عملية تصميم البرنامج من خالل تحديد نتائج أو مدخالت إضافية تندرج في إطاره ،ويساعد
أيضا ً في تحديد المخاطر .وقد تكون االفتراضات داخلية أو خارجية بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وللبرنامج
الخاص .وعندما يتالشى االفتراض ،ال بد من إجراء تسوية على النتائج.
ومن المتوقع في معظم الحاالت أن تتحقق االفتراضات التي تقع في أدنى مستويات خريطة النتائج .وعلى سبيل المثال،
إذا أقرت األطراف المعنية أن تنفيذ "برنامج جيد للتواصل عبر وسائط اإلعالم الجماھيرية" و"مبادرة تعبئة وتأييد
تستھدف أطراف معنية معينة" ،فإن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى "زيادة وعي النساء والسكان األصليين والفئات المھمشة
األخرى" ،فإن عليھم افتراض تعبئة موارد كافية من الشركاء لتنفيذ برنامجي التواصل والتوعية.
المثال اآلخر ھو حالة "المستويات المرتفعة من ثقة الجمھور ومشاركته في الحكم الرشيد وصنع القرار" التي من المتوقع
أن تؤدي إلى "مستوى مرتفع من إقبال الناخبين" .ال بد لألطراف المعنية في ھذه الحالة من افتراض تخصيص موارد في
الموازنة لبناء مراكز اقتراع وتحسين الطرق المستخدمة من قبل السكان المھمشين للوصول إليھا.
يمكن إثارة الجدال حول احتمال تحقق افتراض المثال األول بشأن تخصيص الموارد الالزمة لحمالت التعبئة واإلعالم
أكثر من االفتراض في المثال الثاني المتعلق بمستويات النتائج المرتفعة .ويعود السبب إلى ما لدى األطراف المعنية عاد ًة
من نفوذ عالي المستوى على نتائج وافتراضات المستويات الدنيا.
أمثلة اضافية من االفتراضات تشمل ما يلي:







بقاء األولويات دون تغيير طوال فترة التخطيط.
اتفاق جميع الفرقاء السياسيين على التوافقات ثنائية الطرف  -كما ھو متوقع.
االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي في البلد والمنطقة.
التخصيص الفعلي للموارد المخططة في الموازنة المخططة لدعم العملية االنتخابية.
تحقيق أھداف تعبئة الموارد الخاصة بالتدخالت.
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ينبغي على األطراف المعنية في ھذه المرحلة مراجعة خريطة نتائجھا ،وطرح التساؤل التالي في كل مستوى من
مستويات النتائج" :ما الذي نفترض أنه سيحدث لھذه النتيجة ،كي تؤدي إلى نتيجة المستوى األعلى التالي؟" وينبغي كتابة
الئحة االفتراضات الناجمة عن ھذه األسئلة على خريطة النتائج.

على الرغم من تركيز األطراف المعنية معظم جھودھا على إنجاز النتائج اإليجابية التي أعدوھا ،فإن
عليھم التمسك بالرؤى والتغيرات طويلة األمد التي ينشدون .إن مرحلة االفتراضات مناسبة عموما ً
للتساؤل التالي" :إذا أنجزنا النتائج اإليجابية التي حددناھا ،ھل سنرى على أرض الواقع المكاسب أو اآلثار طويلة األمد
التي نأمل بھا؟" ،و"ما الذي نفترضه في مرحلة التفكير ھذه؟" من خالل االفتراضات المطروحة حول السياق والبيئة
واألعمال التي ينبغي تبنيھا من قبل الشركاء وغير الشركاء .وقد تنشأ أفكار جديدة تغذي أعمال التعبئة والتأييد وغيرھا
من الجھود التي تستھدف تشجيع اآلخرين على الفعل.

نصيحة

المخاطر
المخاطر ھي أحداث أو وقائع محتملة تقع خارج سيطرة البرنامج ،وقد تؤثر سلبا ً على تحقيق النتائج .وعلى الرغم من
وقوع المخاطر خارج السيطرة المباشرة للحكومة أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فمن الممكن اتخاذ خطوات مناسبة
للتخفيف من آثارھا .ويجب تقدير المخاطر لجھة احتمال حدوثھا وآثارھا المتوقعة .وفي حال وقوع المخاطر ،فإنھا قد
تدفع إلى إعادة النظر بكامل البرنامج وتوجھاته .وتتشابه المخاطر مع االفتراضات في التساؤل الذي تطرحه األطراف
المعنية" :ما الذي قد يحدث ويحول دون تنفيذنا للبرنامج؟" .لكن المخاطر ليست الوجه السلبي لالفتراضات ،إذ يتعلق
االفتراض بالشرط الذي يجب استكمال اجراءاته كي يمضي البرنامج في طريقه ،وأن تكون احتماالته مرتفعة .على سبيل
المثال ،قد يوجد افتراض في أحد البلدان بأن "ليس ثمة أي تخفيض في اإلنفاق الحكومي على البرنامج" .وال بد من
اعتبار ھذا بمثابة افتراض إذا اعتقدت األطراف المعنية أن االحتماالت مرتفعة بعدم وجود تخفيض في اإلنفاق :لكن
المخاطر ترتبط على أية حال باحتمال وقوع أحداث سلبية خارجية قد تھدد نجاح البرنامج ،وال بد من وجود احتمال
متوسط إلى مرتفع بأن المخاطر المحددة سوف تقع .على سبيل المثال ،قد تحدد األطراف المعنية في بلد آخر خطر وقوع
التخفيض في االنفاق الحكومي بسبب الجفاف الذي يؤثر على إيرادات الحكومة .ويجب أن يكون احتمال وقوع التخفيض
متوسط إلى مرتفع استناداً إلى ما ھو معروف.
تتضمن األمثلة على المخاطر ما يلي:






ً
خاصة تجاه األقليات.
إثارة التوترات العرقية المؤدية إلى نشر العداء
انتخابات حكومة محلية تؤدي نتائجھا إلى سحب الدعم السياسي ألجندة اإلصالح االنتخابي.
الدمج المقرر في الخطة بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء قد يؤدي إلى التراجع عن دعم استراتيجيات
وبرامج مساواة النوع االجتماعي.
رحيل مدير المشروع مما يؤدي إلى تأخير كبير في تنفيذ المشروع )وقد يحدث ھذا النوع من المخاطر خالل مرحلة
تنفيذ المشروع(.

استناداً إلى ذلك ،ينبغي على األطراف المعنية أن تراجع خريطة النتائج مر ًة أخرى ،وتحاول تحديد جميع المخاطر الھامة
التي يحتمل أن تؤثر على تحقيقھا .ويجب ذكر ھذه المخاطر إلى جانب االفتراضات في كل مستوى من مستويات النتائج.
الحصائل غير المقصودة
قد تؤدي البرامج أو المشاريع إلى نتائج أو عواقب غير مقصودة ،وتمثل ھذه شكالً آخر من أشكال المخاطر .وھي ليست
مخاطر عدم تحقق نشاطات البرنامج أو المشروع ،بل ھي باألحرى مخاطر تحققھا واحتمال أن تقود إلى نتائج غير
مرغوب فيھا.
بعد وضع النتائج واالفتراضات والمخاطر ،يجب أن تبدأ األطراف المعنية بالبحث عن وتوثيق أي احتمال لوقوع عواقب
أو نتائج غير مقصودة .ويجب أن يتركز البحث على األفعال المطلوبة لضمان عدم وقوع تلك النتائج .وقد يستدعي ذلك
تعديل صغير آخر على خريطة النتائج  -مثل إضافة شروط مسبقة أو الزمة أو تدخالت أخرى .وليس من الضروري
وضع النتائج غير المقصودة على الخريطة نفسھا.
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قائمة تحقق سريعة لتبيان صالحية االفتراضات والمخاطر

نعم

ال


 الشرط المفترض ضروري لنجاح البرنامج
 الشرط المفترض ليس نتيجة صالحة إلدراجھا في إطار النتائج
ً
حقيقة
 يوجد احتمال مرتفع بوقوع ھذا االفتراض
 االفتراض دقيق وقابل للتحقق  -ويمكن التحقق منه عبر استدعاء الشركاء
الشرط المفترض يقع خارج نطاق سيطرة البرنامج أو المشروع

والدول المانحة


 المخاطر تقع خارج نطاق سيطرة البرنامج تماما ً
 المخاطر ليست ببساطة تكرار سلبي لالفتراضات
 عواقب المخاطر وخيمة إلى حد تشكيل تھديد جدي على نجاح المشروع
وضع االفتراض وكأنه حقيقة واقعة

بالكامل



يوجد احتمال متوسط إلى مرتفع بوقوع المخاطر

اإلطار  :11نتيجة غير مقصودة" :أزواجنا لم يكونوا مستعدين لھذه التغييرات"
جرى في أحد البلدان تقييم برنامج مخصص لتدريب وتقديم رساميل إلى نساء رائدات أعمال في مشاريع صغيرة .والبرنامج جزء
من استراتيجية أوسع تھدف إلى دعم تمكين المرأة من خالل زيادة الدخل وفرص المعيشة .وقد توصل التقييم إلى أن النتائج المطلوبة
قد تحققت :كان التدريب وبرنامج المشاريع الصغيرة ناجحاً ،وحققت النساء المشاركات في البرنامج زيادة في اإلعالة الذاتية والدخل،
عالو ًة على شعورھن بزيادة قدراتھن على صنع القرارات بأنفسھن وضمن أسرھن.
إال أن االستنتاج توصل أيضا ً إلى أن الكثير من النساء لم يكن سعيدات في نھاية البرنامج نظراً الزدياد المشاكل الزوجية والشراكة،
وأن عدداً من العالقات قد انتھت نتيجة للتغيرات التي حصلت عند تمكين النساء .وأفادت بعض النساء بأن أزواجھن لم يكونوا على
استعداد لھذه التغيرات ،ولم يعرفوا كيفية التعامل معھا .وقد افترض أن ثمة احتمال للتقليل من ھذه المشاكل إذا جرى تقديم بعض
االستشارات لھؤالء األزواج في بداية وخالل سير البرنامج من أجل تھيئتھم بصورة أفضل للتغيرات القادمة.

 4-2االنتھاء من إطار النتائج )الناتج الثامن(
على األطراف المعنية في ھذه المرحلة من العملية أن تكون مستعدة لتحويل خريطة النتائج إلى إطار للنتائج .وفي الكثير
من الحاالت ،تضطلع بھذه المھمة مجموعة صغيرة من األطراف المعنية .إال أنه من الممكن أن تساھم مجموعة أكبر في
إعداد مسودة أولية لإلطار باستخدام تقنيات بسيطة ،وبدون الخوض في تفاصيل وتقنيات مصطلحات اإلدارة القائمة على
النتائج.
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وضع مسودة إطار النتائج
يقدم الجدول  5نقطة االنطالق لتحويل خريطة النتائج إلى مسودة إطار لوثائق برامج ومشاريع فريق األمم المتحدة
القطري ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وھو يبين كيفية ترجمة بعض التعابير واألسئلة العامة المستخدمة في مرحلة
التخطيط إلى اللغة الشائعة المستخدمة من قبل فرق األمم المتحدة القطري وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويمكن استخدام
الجدول لكتابة مسودة إطار نتائج أولية يرفق بھا الئحة بجميع أو معظم األطراف المعنية .ويعتبر ذلك مفيداً بصور ٍة
خاصة على مستوى المشروع ،أو في المؤسسات التي تضم مجموعات متنوعة من األطراف المعنية.
مسودة أولية إلطار النتائج
الجدول  :5دليل من أجل وضع
ّ
مصطلحات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرادفة
لمصطلحات اإلدارة القائمة على النتائج

األسئلة والمصطلحات العامة
مصطلحات مثل :رؤية ،ھدف ،غرض ،حصيلة طويلة األمد ،نتائج طويلة
األمد
أسئلة مثل :ما الذي نحاول إنجازه؟ لماذا نعمل على ھذه المشكلة؟ ما ھو
ھدفنا النھائي؟

األثر

مصطلحات مثل :األول ،نتائج إيجابية أو نتائج متوسطة ،شروط مسبقة،
نتائج قصيرة ومتوسطة األجل.
أسئلة مثل :أين نرغب أن نكون بعد خمس سنوات؟ ما األشياء التي نحاول
تغييرھا على الفور؟ وما األشياء التي يجب القيام بھا أوالً قبل إنجاز أھدافنا
وتحقيق األثر؟

الحصيلة

مصطلحات مثل :تدخالت ،برامج.
أسئلة مثل :ما األشياء التي يلزم انتاجھا أو توفيرھا لنا من خالل البرنامج
أو المشروع كي نحقق نتائجنا القصيرة إلى متوسطة األجل؟ ما األشياء التي
يجب أن يقدمھا مختلف األطراف المعنية؟

خرجات
ال ُم َ

مصطلحات مثل :األفعال.
ُخرجات؟
أسئلة مثل :ما المطلوب فعله من أجل إنتاج ھذه الم َ

األنشطة

مصطلحات مثل :قياس ،قياس األداء ،معيار األداء.
أسئلة مثل :كيف نتأكد أننا على المسار المؤدي لتحقيق ما خططنا له؟

المؤشرات

مصطلحات مثل :مصادر البيانات ،الوقائع.
أسئلة مثل :ما ھي المعلومات الدقيقة التي نحتاجھا لقياس إنجازنا؟ كيف
نحصل على ھذه المعلومات؟ ما ھي تكلفتھا؟ ھل يمكن مراقبتھا؟

وسائل التحقق

17

17

صياغة المؤشرات والنتائج ال ُم ْح َكمة
إن توفر مجموعة صغيرة من األشخاص على اطالع كبير على مصطلحات اإلدارة القائمة على النتائج يساعد عاد ًة في
االضطالع بھذه المھمة .ويعود السبب في ذلك إلى صعوبة تحقيق التقدم بواسطة مجموعة كبيرة ،نظراً للتقنيات

17

لم نقدم مؤشرات ووسائل تحقق حتى ھذه المرحلة نظراً لتعقيدھا النسبي ،ولذلك ليس من الضروري تحرير وحدات خاصة عن المؤشرات
ووسائل التحقق لحساب مسودة إطار النتائج.
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المستخدمة في صياغة إطار النتائج .ومع ذلك يجب ،عند اإلستعانة بمجموعة صغيرة ،يجب تقاسم المعلومات مع
مجموعة أكبر من أجل المراجعة والتصديق .وفي إطار القيام بذلك ،يجب على األطراف المعنية:





استخدام نسخة من الجدول .6
مراجعة التوجيھات أدناه من أجل صياغة مكونات اإلطار المختلفة.
استكمال الجدول لكل نتيجة رئيسية .يمكن أن تترابط النتائج الرئيسية )حصائل( حيث يكون للواحدة تأثيراً على
ُخرج واحد أو
األخرى .ويجب تعبئة خانة األثر المتوقع لكل نتيجة رئيسية .وعلى غرار ذلك ،لدى كل حصيلة م َ
أكثر ،وھكذا دواليك.

ُخرجات ،والنشاطات ،ومؤشرات اإلنجاز
تعتبر النتائج عالية الجودة  -أي ذات الصياغة المحكمة لآلثار ،والحصائل ،والم َ
 أمراً حاسما ً لتحقيق رصد وتقييم مناسب .إذا كانت النتائج غير واضحة والمؤشرات مفقودة أو سيئة الصياغة ،يصبحالرصد والتقييم تحدياً ،ويصبح من الصعب على العاملين والمدراء معرفة مقدار أو مدى جودة تقدم الخطة ،ومتى تحين
لحظة األعمال التصحيحية.
تتوافق المصطلحات المستخدمة في ھذا القسم مع مصطلحات فريق األمم المتحدة القطري ،وتنسجم أيضا ً مع تعاريف
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة المساعدة اإلنمائية.
الجدول  :6إطار النتائج
خط األساس

الھدف

وسائل التحقق

المخاطر واالفتراضات

النتائج

المؤشرات

عرض اآلثار )الفوائد
الكلية للسكان المستھدفين(

قياس اإلنجاز
بالنسبة الى اآلثار

االفتراضات المتشكلة من الحصيلة
إلى اآلثار .المخاطر التي تمنع
تحقيق اآلثار.

عرض الحصيلة
)التغيرات قصيرة إلى
متوسطة األمد في أوضاع
التنمية(

قياس اإلنجاز
بالنسبة الى
الحصيلة

االفتراضات المتشكلة من
ال ُمخرَ جات إلى الحصيلة .المخاطر
التي تمنع تحقيق الحصيلة.

عرض ال ُمخرَ جات
)المنتجات والخدمات،
ِّ
المادية والمعنوية ،المسلمة
والمقترحة(

قياس اإلنجاز
بالنسبة الى
ُخرجات
الم َ

االفتراضات المتشكلة من النشاطات
إلى ال ُمخرَ جات .المخاطر التي تمنع
ُخرجات.
تحقيق الم َ

عرض النشاطات )المھام
ُخرجات
المنفذة إلنتاج م َ
األبحاث(

نقاط عالم أو
أھداف رئيسية
إلنتاج ال ُمخرَ جات

الشروط الالزمة لتنفيذ النشاطات

النتائج وسلسلة النتائج
أرست مرحلة التخطيط حتى اآلن الكثير من النتائج ،باإلضافة إلى خريطة نتائج شاملة .ويمكن تحويل ھذه النتائج
وخريطة النتائج إلى سلسلة نتائج وإطار نتائج باستخدام المنھج المعيارية ومصطلحات اإلدارة القائمة على النتائج.
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أوالً" ،النتيجة" بالتعريف ھي تغيير إنمائي موصوف أو قابل للقياس ،ينتج عن عالقة سبب-نتيجة .وتسعى المستويات
المختلفة للنتائج إلى الحصول على تغيرات إنمائية مختلفة .وتؤدي ممارسة عملية التخطيط إلى خلق نتائج متنوعة لھا
أسماء مختلفة ،مثل :الرؤية ،اآلثار ،النتائج ،الشرط المسبق ،الشرط الالزم ،التدخالت ،وھكذا .وفي المنھج التقليدية
لإلدارة القائمة على النتائج ،ترتبط ھذه النتائج مع بعضھا فيما يشار إليه عاد ًة بسلسلة النتائج .وتوضح لنا سلسلة النتائج
بصورة أساسية ما ترغب األطراف المعنية في إنجازه ،وكيف تنوي تحقيق ذلك ،وكيف تريد الشروع به ،وال يختلف ذلك
كثيراً عن خريطة النتائج .أما اآلن فإننا سنحول تلك النتائج إلى اللغة األدق لإلدارة القائمة على النتائج ،ونبدأ بإضافة
مقاييس األداء لھا.
كما اتضح في مسودة إطار النتائج )الجدول  ،(5فإن الرؤية واألھداف طويلة األمد التي تم إعدادھا أثناء وضع خرائط
النتائج ھي بحد ذاتھا اآلثار التي ستظھر في إطار النتائج ،وستظھر النتائج اإليجابية المتوسطة وبعضا ً من شروطھا
ُخرجات ،وھكذا دواليك.
المسبقة والالزمة بصفتھا حصائل ،والشروط الالزمة في المستوى األدنى ستظھر على أنھا م َ
ويمكن لكل ذلك أن يظھر على شكل سلسلة نتائج ،يشار إلى الشروط الالزمة ألدنى مستوياتھا على أنھا مدخالت ،وألعلى
مستوياتھا على أنھا آثار كما يظھر في الشكل .9

صياغة تصريح اآلثار
اآلثار ھي تغييرات فعلية أو منشودة في التنمية البشرية يجري تقديرھا بمستوى الرفاھية المتحققة ،وتنجح في إحداث
تغيير في حياة الناس

ال يعرض لنا إنجاز النشاطات إال القليل عن التغيرات في بيئة التنمية أو في حياة الناس ،إذ أن نتائج ھذه النشاطات ھي
ً
نسبة إلى التغييرات المنشودة في "الصورة الكبيرة" يمثل الغاية
التي تكتسب األھمية في ھذا السياق .إن تحليل اآلثار
ُخرجات المخططة ضمن سياق
الضمنية للعمل اإلنمائي .فمن األھمية بمكان في مرحلة التخطيط تأطير التدخالت أو الم َ
اآلثار المرغوبة .وفي ظل غياب رؤية واضحة عما يأمل البرنامج أو المشروع في تحقيقه ،فإن من الصعب تحديد النتائج
بصورة واضحة .ويشرح تصريح األثر سبب أھمية العمل ،ويلھم الناس التوجه إلى المستقبل التي تسھم نشاطاتھم في
تحقيقه.
بصورة مشابھة لتصريح الحصائل ،يستخدم تصريح اآلثار تقليديا ً األفعال بالصيغة المصدرية مثل "تحسن" أو "تعزيز"
أو "ازدياد" أو "تحول" أو "انخفاض" ،وھي تستخدم بعالقتھا مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يعيش
فيھا الناس على األصعدة العالمية أو اإلقليمية أو المحلية .ويجري عاد ًة صياغة اآلثار لربط التغيرات المادية الملموسة أو
المباشرة بھذه الظروف على المدى الطويل  -مثل تخفيض الفقر أو تحسين األوضاع الصحية ورفاھية الشعب أو
األوضاع البيئية أو الحكم الرشيد .وتستخدم عاد ًة مؤشرات أھداف التنمية األلفية وغيرھا من المؤشرات العالمية واإلقليمية
والوطنية لرصد اإلنجاز على مستوى اآلثار.
وباستخدام المثال الوارد في خريطة النتائج )الفقرة  :2.3الخطوة  ،(5فإن إحدى اآلثار طويلة األمد ھي "زيادة مشاركة
ً
خاصة النساء والسكان األصليين وباقي الفئات المھمشة تقليديا ً" و"تقوية المسار
الجمھور في االنتخابات المحلية،
الديموقراطي وتعزيز مشاركة جميع المواطنين في القرارات التي تنعكس على حياتھم" .وال بد لھذه اآلثار أن تكون جزءاً
من رؤية أوسع لمجتمع أكثر حيوية وديموقراطية.
صياغة تصريح الحصائل
الحصائل ھي التغييرات الفعلية أو المنشودة في ظروف التنمية التي تسعى التدخالت لدعمھا.
تصف الحصيلة التغيرات المنشودة في األوضاع اإلنمائية الناجمة عن تدخالت الحكومة أو األطراف المعنية األخرى ،بما
فيھا الھيئات اإلنمائية الدولية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وھي نتائج إنمائية متوسطة المدى ،تنشأ عن تلقي
ُخرجات ومساھمات مختلف أنواع الشركاء وغير الشركاء .وتقدم الحصائل رؤية واضحة عن التغيرات المتحققة أو
م َ
المتوقعة ،عالميا ً أو في منطقة أو دولة أو مجتمع معين خالل فترة زمنية محددة .وترتبط عاد ًة بالتغيرات في السلوك أو
األداء المؤسسي لألفراد أو الجماعات .وال يمكن تحقيق الحصائل من خالل ھيئة واحدة فقط ،وھي ليست تحت السيطرة
المباشرة لمدير المشروع.
ُخرجات واآلثار ،يغدو ممكنا ً تحديدھا مع مستويات مختلفة من التوقعات.
وألن الحصائل تشغل موقعا ً متوسطا ً بين الم َ
ولھذا السبب تشير بعض الوثائق إلى حصيلة فورية أو متوسطة المدى أو ذات مدى أطول ،أو إلى حصيلة قصيرة
ومتوسطة وطويلة األمد .وتستخدم األمم المتحدة نتيجتين مترابطتين في مستوى الحصائل تعكسان المستويات المختلفة
للتوقعات:




حصائل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
حصائل برنامج الوكالة أو البرنامج القطري.
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إن حصيلة إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ھي النتائج االستراتيجية ذات المستوى األعلى المتوقعة من تعاون
منظومة األمم المتحدة مع الحكومة والمجتمع المدني .وھي تغيرات على مستوى اآلثار طموحة جداً وقريبة العھد ،وتأتي
من خالل التفاعالت المشتركة بين حصائل البرنامج القطري ذات المستوى األدنى .وتتطلب عاد ًة مساھمة ھيئتين أو
أكثر ،تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة والشركاء من المجتمع المدني.
تتشكل حصائل البرنامج القطري عاد ًة نتيجة برامج التعاون أو المشاريع األكبر للھيئات الفردية وشركائھم المحليين.
ويعتمد إنجاز حصائل البرنامج القطري على التزام وعمل الشركاء.
بعد صياغة تصريح الحصائل بغية إدراجه في الوثيقة البرنامجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،يتم حث المديرين
والموظفين على تحديد ھذه الحصائل في مستوى يتيح لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه )وغير الشركاء أيضا ً(
الحصول على درجة جيدة من التأثير .وبعبارة أخرى ،إذا عكست األھداف الوطنية تغيرات على المستوى الوطني،
وكانت حصائل إطار المساعدة اإلنمائية عبارة عن تغيرات عالية المستوى وذات طابع استراتيجي ،فال بد للحصائل
البرنامجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تعكس المزايا النسبية ،وأن تتقرر في المستوى الذي يتضح فيه أن مساھمة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تساعد بصورة ملموسة في التأثير على إنجاز الحصيلة .وعلى سبيل المثال ،في الحالة التي
يدعم بھا البرنامج الحكومة واألطراف المعنية األخرى على تحسين إمكانات ھيئة إدارة االنتخابات على إدارة العملية
االنتخابية بصورة أفضل ،يجب عدم وضع الحصائل بصيغة "تحسين القدرات الوطنية على إنجاز الوظائف المقررة" ،بل
باألحرى "تحسين قدرات ھيئات إدارة اإلنتخابات" على إنجاز تلك الوظائف .إن عبارة "تحسين القدرات الوطنية" قد
تتضمن تحسين قدرات جميع الوزارات والھيئات الحكومية المعنية ،حتى قد تصل أيضا ً إلى تحسين ھذه القدرات في
الھيئات غير الحكومية .وإذا كان القصد كذلك ،فقد تكون "تحسين القدرات الوطنية" ھي الحصيلة الدقيقة .وفي جميع
األحوال ،فإن القاعدة العامة تستلزم التحديد الدقيق للحصائل البرنامجية للحكومة ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالنسبة
لما يساھم به ھذا البرنامج ،وأن يكون مرنا ً أيضا ً إلى الحد الذي يسمح بتعبئة جھود الشركاء اآلخرين وغير الشركاء
الساعين إلى ذلك التغيير المحدد.
وفي الحالة النموذجية ،يجب كتابة التصريح بالصيغة المصدرية لألفعال" :تحسين" أو "تعزيز" أو "زيادة" بالنسبة
للعمليات أو المؤسسات العالمية أو اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية .ويجب عدم وضع الحصيلة بصيغة "دعم برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي المقدم لـ ع" أو "االستشارة التقنية المقدمة دعما ً لـ ص" ،ولكن ينبغي توصيف نتيجة جھود برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية األخرى بالنسبة لشعب ذلك البلد.




ينبغي على تصريح الحصائل أن يتجنب عبارات مثل "مساعدة/دعم/تطوير/رصد/تحديد/متابعة/إعداد س أو ع".
وكذلك األمر ،ال ينبغي أن تصف الحصيلة كيفية اإلنجاز ،وأن تتجنب عبارات مثل "التحسين من خالل  "..أو
"الدعم بواسطة ."..
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على الحصيلة أن تكون قابلة للقياس باستخدام المؤشرات ،ومن المھم أن تأخذ صياغتھا باالعتبار ضرورة قياس
مدى اإلنجاز على صعيد الحصائل والتحقق منھا عند إنجازھا .وبالتالي ال بد للحصيلة أن تكون محددة وقابلة للقياس
واالنجاز ومالئمة ومحددة التوقيت.
يجب أن يعبر تصريح الحصائل عن التغير في السلوك المؤسسي أو الفردي أو في مستوى معيشة الناس  -مھما كان
ھذا التغير متواضعا ً.

تشرح النقاط التالية مستويات الحصائل المختلفة:






إصالح أطر السياسات والقوانين واألنظمة من أجل توسيع مجال الحصول على المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت
)مدى قصير إلى متوسط(.
زيادة فرص الفقراء في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية في المجتمعات الريفية )مدى متوسط إلى طويل(.
تخفيض مستوى العنف المنزلي ضد النساء في خمس مقاطعات بحلول عام ) 2014مدى متوسط إلى طويل(.
زيادة التجارة اإلقليمية وشبه اإلقليمية بحلول عام ) 2015مدى متوسط إلى طويل(.

وبالعودة إلى مثال االنتخابات السابق ،تكون الحصيلة على مستوى البرنامج الوطني" :تعزيز عمليات وأنظمة إدارة
االنتخابات لصالح إقامة انتخابات عادلة ونزيھة" أو "إصالح أنظمة وسياسات إدارة االنتخابات لضمان انتخابات أكثر
عدالة وحرية ،وتسھيل مشاركة الجماعات المھمشة".
خرجات
صياغة تصريح ال ُم َ
خرجات ھي نتائج إنمائية قصيرة األجل ناجمة عن نشاطات المشروع أو غيره .ويجب إنجازھا في إطار الموارد
ال ُم َ
المقررة وضمن اإلطار الزمني المحدد )عادة أقل من خمس سنوات(.
ُخرجات ھي النتائج الفورية لنشاطات البرنامج أو المشروع ،فإنھا تخضع عاد ًة ألعلى درجة من الرقابة من
ونظراً ألن الم َ
ُخرجات التي ينتظر منھا تقديم
قبل الحكومة أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مدير المشروع .ومن المھم تحديد الم َ
مشاركة مميزة في تحقيق الحصائل.

ُخرجات:
ينبغي طرح األسئلة التالية عند صياغة الم َ







ما نوع السياسات والمبادئ اإلرشادية واإلتفاقات والمنتجات والخدمات المطلوبة إلنجاز حصيلة معينة؟
ھل ھذه العناصر في المتناول وتحت سيطرتنا المباشرة؟
ُخرجات استراتيجية مالئمة لتحقيق الحصيلة؟ ھل توجد عالقة سبب-نتيجة مالئمة؟
ھل تعكس ھذه الم َ
ُخرجات إضافية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تحول دون تحقيق الحصيلة؟
ھل ثمة حاجة لم َ
ھل الحصيلة محددة وقابلة للقياس واإلنجاز ومالئمة ومحددة التوقيت؟

ومن المھم مراعاة ما يلي:





ُخرجات جاھزة للتسليم ضمن دورة برنامجية محددة.
يجب أن تكون الم َ
ُخرج واحد.
عادة ما تتطلب الحصيلة أكثر من م َ
ُخرجا ً إذا كانت خارج نطاق سيطرة أو تأثير البرنامج أو المشروع.
ال يمكن اعتبار النتيجة م َ

ُخرجات بصورة عامة جملة اسمية يقع عليھا "الفعل" الذي يحدد التغيرات اإليجابية:
تتضمن الم َ






إنجاز دراسة روابط الفقر  -البيئة.
تدريب قوى الشرطة والسلك القضائي على فھم العنف القائم على نوع النوع اإلجتماعي.
عقد منتدى وطني تشاركي لمناقشة مسودة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر.
إصدار وتوزيع تقرير وطني عن التنمية البشرية.

ُخرجات المتعلقة بالحصيلة "إصالح أنظمة وسياسات إدارة االنتخابات
وبالعودة مرة أخرى إلى مثالنا ،ثمة عدد من الم َ
ُخرجات ما يلي:
لضمان انتخابات أكثر عدالة ونزاھة وتسھيل مشاركة الجماعات المھمشة" ،وقد تتضمن ھذه الم َ







حملة دعوة ھدفھا التوصل إلى توافق على ضرورة إعداد وتنفيذ إصالح األنظمة والقوانين االنتخابية.
تطبيق األنظمة واإلجراءات في ھيئة إدراة االنتخابات الوطنية وتطوير كفاءات الھيئة إلدارة انتخابات حرة ونزيھة.
إعداد وتنفيذ برنامج تدريب للعاملين في ھيئة إدارة االنتخابات حول استخدام األساليب الجديدة المقررة والمطبقة في
إدارة االنتخابات.
إعداد مراجعة مسودة القانون حول حقوق النساء والسكان األصليين في المشاركة في االنتخابات.
إقرار آلية حل النزاعات االنتخابية.
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صياغة النشاطات
خرجات المقررة ،وھي عبارة عن مھام التنسيق والمساعدة الف ّنية
تصف النشاطات األفعال المطلوبة إلنجاز ال ُم َ
والتدريب التي ينظمھا وينفذھا طاقم المشروع.
في مفھوم اإلدارة القائمة على النتائج ،ال يشكل تنفيذ أو إنھاء نشاط البرنامج أو المشروع نتيجة إنمائية بحد ذاته .وتتعلق
ُخرجات ملموسة ،تساھم بدورھا في الحصائل واآلثار.
األنشطة بالعمليات التي تساھم في تحقيق منتجات وخدمات أو م َ
عند صياغة األنشطة ،ال بد من طرح األسئلة التالية:





ُخرج؟
ما ھي األعمال المطلوبة للحصول على الم َ
ھل يضمن عدد األعمال المقترحة تحقيق المنتج؟
ما ھي الموارد )المدخالت( الضرورية لتحقيق ھذه األنشطة؟

ومن المھم مراعاة ما يلي:




تقدم األنشطة عاد ًة معلومات كمية ،وقد تشير إلى تواتر حصول الفعل المعني.
ُخرج الواحد يحتاج عاد ًة إلى أكثر من نشاط واحد.
تحقيق الم َ

وبصور ٍة عامة ،يبدأ النشاط بفعل مصدري ،يضاف إليه النشاط أو الفعل .وبالعودة إلى مثالنا المعتاد ،قد تتضمن األنشطة
ما يلي:








تقديم المساعدة الفنية من قبل الخبراء في مجال إصالح القوانين االنتخابية.
إعداد وتقديم برامج التدريب واإلعداد المھني للعاملين.
تنظيم ورشات عمل وندوات حول الوعي االنتخابي.
إصدار نشرات إعالمية وكراسات تتعلق بالحقوق االنتخابية للنساء واألقليات.
استقدام العدد والتجھيزات الخاصة بھيئة إدارة االنتخابات.
التعاقد مع خبراء لصياغة القوانين االنتخابية المعدلة.
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صياغة المدخالت
المدخالت ھي من حيث األساس  -األشياء التي يجب استخدامھا أو استثمارھا من أجل تنفيذ األنشطة.
على الرغم من عدم معالجة موضوع المدخالت بالتفصيل في ھذا الدليل ،فإنھا تعتبر جزءاً من سلسلة النتائج .وتتضمن
المدخالت :وقت العاملين واألطراف المعنية والمتطوعين ،األموال ،الخبراء ،التجھيزات ،التكنولوجيا ،المواد .إن المنحى
العام ھو استخدام األموال على أنھا م َ
ُدخل رئيسي ،ألنھا تغطي تكلفة الخبراء والعاملين والمواد ...الخ .ولكن في مراحل
التخطيط المبكرة ،ال بد من بذل الجھود لتحديد مختلف الموارد المطلوبة قبل تحويلھا إلى مفردات مالية.
تساعد اإلرشادات أعاله في إعداد العمود األول في إطار النتائج )"عمود النتائج"(.

الجدول  :7وحدات "نتائج" إطار النتائج
"النتائج"
تصريح اآلثار
الفوائد الكلية للسكان المستھدفين
تصريح الحصائل
تغييرات قصيرة إلى طويلة المدى في الوضع اإلنمائي
تحقيق األثر المطلوب يحتاج عاد ًة إلى أكثر من حصيلة واحدة.
خرجات
ال ُم َ
تقديم أو تسليم المنتجات والخدمات )الملموسة و غير الملموسة(
ُخرج واحد.
تحقيق الحصيلة المطلوبة يحتاج عاد ًة أكثر من م َ
النشاطات
ُخرجات األبحاث
المھام المعنية بإنتاج م َ
ُ
ُخرج يحتاج عادة إلى عدد من األنشطة.
تحقيق كل م َ
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اإلطار  :12مالحظة حول إطار النتائج

يمكن إنشاء إطار النتائج باستخدام جميع الحصائل وال ُمخرَ جات والنشاطات والمدخالت التي تحددھا األطراف المعنية .ولكن في
العديد من الحاالت ،ال يظھر في اإلطار المذكور إال حصائل و ُمخرَ جات تتعلق بھيئة معينة )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(
ً
تلبية لمتطلبات داخلية .وينبغي في ھذه الحاالت التي يتم فيھا إنشاء إطار نتائج أكثر تركيزاً بذل كل الجھود الممكنة
وشركائھا،
لتوضيح المعلومات المتعلقة بجدول األعمال الواسع الذي تم اعتماده ،واآلثار في صياغة الوثيقة االستراتيجية الموسعة )مثل إطار
المساعدة اإلنمائية ،أو خطة عمل البرنامج العالمي أو اإلقليمي أو الوطني ،أو وثيقة المشروع( .يجب أن ال تقتصر الوثيقة
ً
إضافة إلى ذلك ،كيفية مساھمة جھود مختلف األطراف
االستراتيجية على النواتج المتوقعة من الھيئة فقط ،ولكن ينبغي أن يظھر فيھا
المعنية في تحقيق الرؤية الكلية المشتركة واآلثار المرتقبة ،مما يساعد أيضا ً في عملية الرصد والتقييم.

صياغة مؤشرات األداء
المؤشرات ھي شارات أو شاخصات التغيير على طريق التنمية .وھي تصف طريقة رصد التغييرات المنشودة ،وتعتبر
حاسمة في عملية الرصد والتقييم.
تعتبر عوامل األداء الجيدة جزءاً ھاما ً من إطار النتائج ،وتساعد المؤشرات بصورة خاصة في:







إغناء عملية صنع القرار لدى إدارة البرنامج أو المشروع القائم.
قياس التقدم واإلنجازات ،كما تتبينھا مختلف األطراف المعنية.
ُخرجات والحصائل واآلثار.
توضيح االتساق والتوافق بين النشاطات والم َ
ضمان أھلية ومساءلة جميع األطراف المعنية عن طريق إبراز التقدم.
تقييم أداء المشروع والعاملين 18فيه.

ُخرجات والحصائل واآلثار ،ولكن ينبغي أن
قد يتم استخدام المؤشرات في أية نقطة من نقاط سلسلة نتائج النشاطات والم َ
ترتبط مباشر ًة بالنتائج التي تم قياسھا .وفيما يلي بعض النقاط الھامة:




الجھة التي تصنع المؤشرات أمر جوھري ،ليس فقط في جوانب الملكية أو الشفافية ،بل أيضا ً من أجل فعالية ھذه
المؤشرات .ينبغي أن يكون وضع المؤشرات واألھداف ذا طابع تشاركي.
أن تنوع نماذج المؤشرات يعطي الفعالية المطلوبة على األرجح .وإن طلب التحقق من األھداف قد يعني تسليط
الضوء على الكمية ،أو يعني تبسيط األمر على حساب المؤشرات ،التي يصعب التحقق منھا ولكنھا أفضل في التقاط
جوھر التغير الناشئ.

 18برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،اإلدارة القائمة على النتائج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :مؤشرات مختارة" ،2002 ،ص .3
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كلما قلَّت المؤشرات كلما كان أفضل .يعتبر قياس التغيرات عملية مكلفة ،ولكن يجب أن يكون عدد المؤشرات كافيا ً
لقياس مدى التغيرات الناشئة ،وتوفير أمكانية التحقق.

اإلطار  :13مالحظة حول مؤشرات األداء
كثيراً ما نصادف ضعفا ً في صياغة المؤشرات يتمثل في الميل إلى االستخدام الحصري للمؤشرات العامة والكمية التي تقيس نسبة أو
عدد شيء ما" ،عدد السياسات المقرَّ ة" مثالً .وتتسم ھذه المؤشرات غالبا ً بالضعف ألنھا تقتصر على التصريح بحدوث شيء ما ،دون
اإلشارة إذا ما كان ھذا الشيء مقياسا ً ھاما ً للھدف المعني .فلنأخذ على سبيل المثال تقرير تدقيق يخلص إلى وجود عشرة نقاط ضعف
في أحد وحدات األعمال ،ويعتبر ثالث منھا خطيرة والسبع الباقية عادية .إذا قررنا التعامل مع القضايا السبع العادية ،فإن المؤشر
الذي يقيس األداء على أساس "عدد أو نسبة التوصيات الناتجة" يفيد بأن عمالً ما قد تم اتخاذه ،ولكنه ال يوضح إذا ما كان ھذا العمل
ھاما ً أم ال.
وبصورة عامة ،على المؤشرات أن تركز على ما ھو حاسم .فمثالً ،قد توجد طرق مختلفة لقياس مدى تحقق الحصيلة المتعلقة بزيادة
التزام شركاء الحكومة بقضايا مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(.
الحظ المؤشر التالي" :عدد الوزارات التي لديھا استراتيجية قطاعية تتعلق بمرض اإليدز".
وقارنه مع مؤشر كمي آخر مثل "عدد الوزارات التي لديھا استراتيجية قطاعية تتعلق بمرض اإليدز ،جرى إعدادھا بالتشاور مع
األطراف المعنية غير الحكومية".
وبعد ذلك قارنه مع مؤشر نوعي محتمل مثل" :عدد الوزارات التي لديھا استراتيجية قطاعية فعالة تتعلق بمرض اإليدز".
ويجري قياسه عن طريق:





االستراتيجية التي تم إعدادھا بالتشاور مع األطراف المعنية غير الحكومية ) س نقطة(.
عدد موظفي الوزارة الكبار المشاركين في إعداد وتنفيذ االستراتيجية )س نقطة(.
الوزارة قد خصصت موازنة لتمويل تنفيذ االستراتيجية )س نقطة(.

في الحالة األولى :يجري إعداد االستراتيجية دون مشاركة األطراف المعنية ودون اشتراك اإلدارة العليا ودون تخصيص موازنة.
وببساطة فإن حساب عدد الوزارات التي قامت بذلك ال يعني قياس التقدم الحقيقي على الحصيلة المتعلقة بااللتزام الحقيقي للشركاء
الحكوميين.

اإلطار  :14مؤشرات محددة وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق ومالءمة ،ودقيقة التوقيت
التحديد :ھل المؤشر محدد بما يكفي لقياس التقدم نحو تحقيق النتائج؟
قابلية القياس :ھل يتمتع المؤشر بالدقة والوضوح في قياس النتائج؟
قابلية اإلنجاز :ھل تتصف المؤشرات الساعية إلى قياس اإلنجاز بالواقعية؟
المالءمة :ھل يرتبط المؤشر مع ال ُمخرَ جات والحصائل المنشودة؟
التوقيت :ھل تتوفر البيانات في حدود التكلفة والجھد المقبولين؟

تبدأ عملية صياغة المؤشرات باألسئلة التالية:
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كيف يمكن قياس تحقق النتائج المطلوبة؟
ما ھو نموذج المعلومات الذي يبين التغيير اإليجابي؟
ما الذي يمكن مراقبته بصورة عملية ،ضمن قيود الموارد والقدرات المعطاة؟
ھل تتوفر معلومات مختلف عمليات الرصد في وقتھا المناسب؟
ما ھو نظام جمع البيانات ومن يتولى مسؤوليته؟
ھل نستطيع استخدام األنظمة الوطنية أم يجب إضافة أنظمة أخرى؟
ھل نستطيع استخدام المؤشرات الحكومية؟

19

المؤشرات الكمية والنوعية
المؤشرات إما أن تكون كمية أو نوعية .والمؤشرات الكمية ھي أدوات إحصائية تقيس النتائج عن طريق:






األرقام.
النسب المئوية.
المعدالت )مثالً :معدالت الوالدة ،الوالدات لكل  1000من السكان(.
التناسب )مثالً :التناسب النوع اإلجتماعيي ،عدد الذكور بالنسبة لعدد اإلناث(.

أما المؤشرات النوعية فھي تعكس أحكام وآراء وتصورات ومواقف الناس تجاه حالة معينة أو موضوع معلوم .وقد
تتضمن التغيرات في الحساسية واإلشباع و والعوامل المؤثرة والوعي واالستيعاب والتوجھات والنوعية واإلدراك
والحوار والشعور بالرفاه.
تقيس المؤشرات النتائج عن طريق:






التوافق مع ...
نوعية ...
مدى ...
مستوى ...

الحظ أنه في المثال الوارد في اإلطار  13حول التزام الشركاء الحكوميين ،يجري استخدام مؤشرات فرعية لتقييم جودة
االستراتيجية" :ھل تستفيد من مشاركة األطراف المعنية األخرى؟" ،ومدى مشاركة اإلدارة العليا ومستوى االلتزام" :ھل
تم أيضا ً تخصيص موازنة؟".

 19مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" ،مبادئ إرشادية في التخطيط والرقابة القائمة على النتائج" ،2007 ،ص .11
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ينبغي على المؤشرات أن تكون مصنفة قدر اإلمكان .إذ تميل المعدالت إلى إخفاء التباينات ،ومالحظة التباينات أمر
أساسي في إعداد البرنامج لمعالجة االحتياجات الخاصة لجماعا ٍ
ت مثل النساء والسكان األصليين والجماعات المھمشة.
ويمكن فصل المؤشرات على أساس النوع اإلجتماعي ،أو العمر ،أو المنطقة الجغرافية ،أو العرق أو غيرھا.
إن أھم صفة للمؤشر الجيد ھي المصداقية  -وليس حجم البيانات أو دقة القياسات .فالكميات الضخمة من البيانات قد تؤدي
إلى التشويش بدالً من التركيز ،ولم تعد الموضوعية صفة مالزمة للرقابة الكمية أكثر من الرقابة النوعية .وتعتمد مالءمة
المؤشر على كيفية ارتباطه بالنتيجة التي يسعى إلى وصفھا.
المؤشرات البديلة
قد ال تتوفر في بعض الحاالت البيانات الكافية لوضع أنسب المؤشرات المتعلقة ببعض النتائج .في ھذه الحاالت ينبغي
على األطراف المعنية أن تستخدم المؤشرات البديلة .فإذا أخذنا الحصيلة التالية على سبيل المثال" :تحسين قدرات
السلطات المحلية على تقديم خدمات إدارة النفايات الصلبة بكفاءة وفعالية" ،فقد تشتمل المؤشرات المباشرة المحتملة ما
يلي:






عدد الساعات التي يقضيھا أسطول مركبات النفايات الصلبة خارج الخدمة بسبب إجراءات الصيانة وغيرھا من
المشكالت.
نسبة التغير في عدد األسر المخدَّمة أسبوعيا ً.
نسبة التغير في عدد المحال التجارية المخدَّمة أسبوعيا ً.
نسبة التقاط النفايات الصلبة التي حدثت ضمن األوقات المقررة في اإلقليم المعني خالل األشھر الستة الماضية.

وعلى فرض عدم وجود منظومة عاملة قادرة على تتبع ھذه المؤشرات ،فمن الممكن للمؤشرات البديلة أو غير المباشرة
أن تتضمن ما يلي:



استمارة مسح تحدد نسبة رضى الزبائن عن جودة ومالءمة توقيت الخدمة التي توفرھا إدارة النفايات الصلبة )قد
تجد الھيئة أن القيام بالمسح أسھل من اعتماد أنظمة جمع البيانات لمزيد من المؤشرات المباشرة(.

واالفتراض المطروح ھو:أنه إذا ازداد رضى الزبائن الخاضعون للمسح ،فمن المعقول اإلفتراض أنه قد طرأ على الخدمة
بعض التحسينات .ولكن القضية ليست كذلك ،مما يدل على أنه مؤشر بديل وليس مقياسا ً مباشراً للتحسينات
وعلى غرار ذلك ،في حال غياب بيانات موثوقة عن الفساد في البلد ،فإن العديد من الھيئات اإلنمائية تستخدم المعلومات
المستقاة من تقارير المسح التي تحدد مفھوم الفساد لدى العديد من الفاعلين الوطنيين والدوليين على أنه مؤشر بديل.
في مؤشر التنمية البشرية ،يستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيره من منظمات األمم المتحدة مفھوم "متوسط العمر
المتوقع" كمؤشر بديل عن الرعاية الصحية وظروف المعيشة .واالفتراض ھو :إذا عاش الناس زمنا ً أطول ،فإن
االفتراض المنطقي ھو تحسن الرعاية الصحية وظروف المعيشة .ويستخدم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بالنسبة للفرد
في المؤشر نفسه على أنه مؤشر بديل للدخل المتاح.
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مستويات المؤشرات
يتطلب تقييم التقدم نحو النتائج نماذج مختلفة من المؤشرات .ويستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار اإلدارة
القائمة على النتائج ثالثة نماذج من المؤشرات:





مؤشرات األثر.
مؤشرات الحصيلة.
ُخرجات.
مؤشرات الم َ

تصف مؤشرات األثر التغيرات في حياة الناس وفي الشروط اإلنمائية على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية .وفي
حالة المشاريع التي تنفذ على المستوى المحلي ،فإن مؤشرات األثر تصف مثل ھذه التغيرات على المستوى دون الوطني
ومستوى المجتمع المحلي .وتقدم ھذه المؤشرات صورة عريضة عما إذا حدثت بالفعل تغيرات إنمائية تمس حياة الناس
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وفي سياق التخطيط على مستوى البالد )وثائق البرنامج القطري( ،تكون المؤشرات على
مستوى إطار المساعدة اإلنمائية وأھداف التنمية األلفية ،وتظھر غالبا ً في إطار النتائج إلطار المساعدة اإلنمائية .وتعتبر
مؤشرات األثر وثيقة الصلة وتستخدم من قبل مع األطراف المعنية العالمية واإلقليمية والمحلية ومن قبل كبار أعضاء
فريق األمم المتحدة القطري في عملية الرصد .ويتضمن الجدول  8بعض األمثلة عن مؤشرات األثر.
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الجدول  :8مؤشرات األثر
اآلثار على العينة

مؤشرات العينة )أي" :ما الذي علينا مالحظته كي نتأكد من حصول التغيير"(

زيادة مشاركة العامة في االنتخابات الوطنية
ً
خاصة النساء والسكان األصليين
والمحلية،
وغيرھم من الفئات المھمشة تقليدياً.

النسبة الكلية للناخبين المؤھلين الذين أدلوا بأصواتھم في االنتخابات العامة أو
المحلية.
نسبة النساء المؤھالت اللواتي أدلين بأصواتھن في االنتخابات.
نسبة السكان األصليين الذين أدلوا بأصواتھم في االنتخابات.

تحسن أداء الطالب التعليمي في إحدى أقاليم
البالد.

نسبة الطالب الذين أنھوا التعليم االبتدائي.
نسبة الناجحين في اختبارات الطالب المعيارية.

الحد من الفقر والجوع.

معدالت الفقر.
معامل "جيني".
نسبة السكان الذين يعيشون حالة الفقر المدقع.
مستوى سوء التغذية لدى األطفال.

تحسن المستوى الصحي ومعدل األعمار.

طول العمر.
وفيات األطفال.
معدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز.

ال تسعى مؤشرات الحصيلة إلى مجرد قياس ما قامت به الھيئة )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( أو
ما ساھمت به فقط .إنھا مؤشرات على التغيير في األحوال اإلنمائية ،وبالتالي من المتوقع ان تحصل في
ُخرجات الھيئة.
مستوى أعلى من مستوى مؤشرات م َ

مالحظة
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الجدول  :9مؤشرات الحصيلة
أمثلة عن الحصائل



أمثلة عن المؤشرات )أي" :ما الذي يجب مالحظته كي نعرف بأن التغيير حاصل"(

إصالح أنظمة وسياسات
اإلدارة االنتخابية لضمان
انتخابات أكثر حرية ونزاھة،
وتسھيل مشاركة الجماعات
المھمشة.












القوانين
إطار
إصالح
والسياسات واألنظمة من أجل
توسيع ملموس لمجال الحصول
على المعلومات واالتصاالت
والتكنولوجيا.
تحسين قدرات الحكم الرشيد
اإللكترونية في وزارات
الحكومة المركزية والھيئات
بحلول عام .2015

تخفيض مستويات الفساد في
القطاع العام بحلول عام
.2016

تخفيض مستويات العنف ضد
النساء بحلول عام .2013








نسبة المواطنين الذين خضعوا للمسح ويعتقدون أن إدارة االنتخابات كانت حرة ونزيھة )وھذا
مؤشر بديل ،ألنه بدالً من إجراء مسح عام للمواطنين ،يمكن إجراء مسح محدد لفئة مختارة من
الناس أيضا ً(.
نسبة النساء واألقليات التي خضعت للمسح ،مدركة لحقوقھا في ظل القوانين الجديدة إلدارة
االنتخابات.
ازدياد النسبة المئوية السنوية لعدد النساء المسجالت في القوائم االنتخابية )وھو مؤشر متوسط
على مسار التقدم ،الذي يمكن اإلستعانة به لقياس مؤشر األثر على عدد المجموعات التي
مارست التصويت فعالً(.
ازدياد النسبة المئوية السنوية لعدد السكان األصليين المسجّ لين في القوائم االنتخابية.
معدل مراكز تسجيل الناخبين بالنسبة للسكان في المناطق الريفية.
عدد ونسبة السكان القادرين على الدخول إلى االنترنت مصنفين حسب النوع األجتماعي )قد
يحصل ذلك دون تغيرات في اإلطار .ومن المفيد تتبع ھذا المؤشر ألنه يتجاوز النتائج الوسيطة
ويحدد اآلثار األكثر أھمية للشركاء(.
عدد السياسات الوطنية الرئيسية التي تم تعديلھا أو إصدارھا في مجال تكنولوجيا المعلومات )مثالً،
يمكن استخدام ھذا المؤشر عند التأكد من عدد محدد من التشريعات مطلوب إصالحھا(.
المدى الذي وصلت إليه ھيئات الحكومة المركزية الرئيسية في وضع التسھيالت المباشرة لتشجيع
مشاركة المواطنين .ويتم قياس ذلك بواسطة مؤشر مركب يضم عدداً من النقاط المختارة:















إنشاء مواقع الكترونية لوزارات الحكومة المركزية الرئيسية ) 10نقاط(.
تحتوي المواقع على معلومات اتصال فعالة ) 10نقاط(.
تسمح المواقع بالدخول الفعال إلى وثائق ونشرات السياسات الحكومية الرئيسية ) 10نقاط(.
تسھل دخول ذوي االحتياجات الخاصة )أو متوفرة بلغة ثانية( ) 10نقاط(.
توفر روابط إلى اإلدارات الحكومية الرئيسية األخرى ) 10نقاط(.
تسھل ھذه المواقع التسديد اإلليكتروني للخدمات الحكومية الھامة )ضرائب ،تسجيل مركبات
آلية  ...الخ( ) 10نقاط(.

نسبة عائدات الضريبة على األمالك المتحصلة بواسطة أنظمة التسديد المباشر.
مؤشر مفھوم الفساد )يقاس ھذا المؤشر عاد ًة بواسطة مؤشر مسح مركب لتصورات الخبراء
الوطنيين والدوليين وعموم الشعب حول الفساد في البلد المعني(.
االستنتاج اإلجمالي أو معدل األداء الحكومي في معالجة الفساد في التقرير السنوي لمكتب التدقيق
المستقل.
عدد حاالت العنف المنزلي ضد النساء المذكورة في التقارير.20
نسبة النساء اللواتي يعتقدن ان العنف ضد المرأة قد تقلص في السنوات الخمس األخيرة )استناداً
إلى المسح(.
نسبة الرجال الذين يعتقدون بوجود مبرر لضرب الزوجات ،ولو كان لسبب واحد على األقل
)استناداً إلى المسح(.

ً
خاصة بعد تطبيق برامج التوعية ،إلى إلغاء بعض
 20ال بد من الحذر عند استخدام مؤشرات من ھذا النوع .إذ قد نضطر في بعض الحاالت،
التقارير بسبب تزايد األشخاص الذين يعتقدون بأنھم أصبحوا واعين ،ويشعرون بأنھم قادرون على رفع التقارير المتعلقة بھذه الحاالت .ولكن مع
مرور الوقت يبدأ عدد الحاالت المرفوعة بالتناقص تدريجيا ً .ويمكن لمؤشر إضافي أن يتابع عدد الحاالت المسجلة في المرافق الطبية عن العنف
ضد النساء .قد يزيل ھذا بعضا ً من عنصر الوعي ،ويدرس حاالت إلحاق األذى التي وصلت إلى حد الحاجة إلى عالج.
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تقيم مؤشرات الحصيلة مسار التقدم في حصائل معينة .وھي تساعد على التحقق من الحدوث الفعلي للتغيرات اإليجابية
المطلوبة في الحالة اإلنمائية المعينة .ويتم إعداد مؤشرات الحصيلة ضمن إطار النتائج للبرامج العالمية أو اإلقليمية أو
الوطنية .وتعتبر مؤشرات الحصيلة مفيدة في معظم الحاالت لدى منظمة األمم المتحدة وشركائھا العاملين على حصيلة
معينة .يقدم الجدول  9بعض األمثلة على ذلك.
في المثال الثاني الوارد في الجدول  ،9يتم استخدام مؤشر التحقق من حدوث التغيرات مع مؤشر عدد األفراد القادرين
على الدخول إلى االنترنت من أجل التوصل إلى رؤية واسعة وإضافية بخصوص التقدم الكلي في مجال الحصيلة .وغالبا ً
ما يكون ضروريا ً استخدام مجموعة من المؤشرات اإلضافية من أجل قياس التغيرات الناجمة عن أسباب معينة ،ناھيك
عن التدخل المطروح .وقد يتم استخدام مؤشرات مركبة أيضا ً من أجل توفير المزيد من قياسات التقدم النوعية .وقد
تتوافق األطراف المعنية على استخدام مؤشرات مركبة خاصة بھا في المجاالت التي ال تتوفر فيھا مؤشرات مركبة جيدة.
ُخرجات من طبيعة ملموسة وقابلة للتسليم ،فإن تحديد
ُتقيِّم مؤشرات الحصيلة التقدم الجاري في حصائل معينة ،وألن الم َ
ُخرجات بحد ذاتھا قد تكون قابلة للقياس ،وتعمل بحد ذاتھا كمؤشر على حدوث اإلنجاز.
مؤشراتھا أسھل .والواقع أن الم َ
ويتضمن الجدول  10بعض األمثلة عن ذلك.
خرجات
الجدول  :10مؤشرات ال ُم َ
خرجات العينة
ُم َ




مؤشرات العينة )أي" :ما الذي علينا مالحظته كي نتأكد من حصول التغيير"(

صياغة مسودة السياسة الجديدة حول إصالح
العملية االنتخابية ورفعھا إلى الحكومة.
أنظمة وإجراءات ومؤھالت ھيئة إدارة
االنتخابات الوطنية من أجل إدارة انتخابات
حرة ونزيھة.












تدريب معلمي المدارس في المناطق.

إصدار ونشر التقرير الوطني حول التنمية
البشرية.

الموارد والمھارات المتوفرة لدى المجتمع
المدني والمنظمات االجتماعية التي تساعد
على المشاركة في رصد على االستراتيجيات
المحلية للحد من الفقر.











مستوى التقدم في صياغة مسودة السياسة الجديدة )انظر اإلطار .(15
نسبة المراكز االنتخابية التي تستخدم استمارات متعددة للتعرف على ھوية الناخبين.
عدد المراكز التي يترأسھا كادر مھني مؤھل.
نسبة العاملين والمتطوعين في إدارة العملية االنتخابية المدربين على طرق الحد من تزوير
الناخبين.
نسبة العاملين في إدارة العملية االنتخابية الذين يعتقدون أن ھيئتھم قد أصبحت أكثر احترافا ً
ومھنية ،وأفضل في إدارة االنتخابات مما كانت عليه في السنة الماضية.
عدد المعلمين المدربين حتى نھاية .2010
نسبة المعلمين المدربين الذين تم تصنيفھم على أنھم أكثر فعالية في إنجاز أعمالھم مما كانوا عليه
قبل عام مضى.
عدد النسخ الموزعة من التقرير الوطني حول التنمية البشرية.
عدد أعضاء البرلمان الذين تلقوا نسخة من التقرير.
إلى أي مدى جرى استخدام نتائج وتوصيات التقرير الوطني حول التنمية البشرية ،من أجل إغناء
حوارات المستويات العليا المتعلقة بالسياسات )قد يكون ذلك مؤشراً مركباً ،يحدد ما إذا حدثت
حوارات في البرلمان أو في الحكومة أو في اجتماعات الوزراء المعنيين بالسياسات االجتماعية
...الخ ،من أجل مناقشة االستنتاجات(*.
عدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين أنھوا الدورات التدريبية حول تحليل الفقر ،حتى
نھاية .2009
نسبة العاملين في المنظمات حتى نھاية  ،2009الذين يعتقدون أنھم أصبحوا أكثر كفاءة في
أعمالھم مما كانوا عليه في العام الماضي.
نسبة المناطق التي تعمل فيھا لجان الرصد.

نسبة المناطق التي تعمل فيھا مجالس السكان المحليين.
* تمثل ھذه المؤشرات مؤشرات على نموذج النتيجة ،ومن المفيد أن نستخدم على األقل مؤشرين لكل مُخرَ ج :األول عن العملية ،حيث يعطي تصوراً عما إذا تم
تحقيق أو تسليم المنتج أو الخدمة ،والثاني عن النتيجة ويطرح ما إذا أنجز المُخرَ ج وحقق التغييرات المنشودة .وبھذه الطريقة يتمكن مدراء البرنامج أو المشروع،
ليس من أجل مناقشة تقدم سير المُخرَ جات واألنشطة المخططة فقط ،بل جودة وأثر ھذه المُخرَ جات واألنشطة أيضا ً.
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خرجات
اإلطار  :15استخدام "مستوى التقدم المتحقق" مؤشراً على ال ُم َ
عندما ال يكون احتساب عدد المنتجات مجدياً ،يبذل المعنيون جھوداً كبيرة في اختيار نمط المؤشر المستخدم في حصائل معينة .في
ھذا الكراس نقترح  -عندما تكون ال ُمخرَ جات المعينة معقدة ،أو في حال أن ال ُمخرَ جات نوعية وليست كمية يمكن استخدام مؤشر
واحد ھو "مستوى التقدم المتحقق" .ويتم فيه وضع مستوى التقدم السنوي المتحقق .وقد يضاف إلى مؤشرات مستوى التقدم
كمؤشرات رضى الزبائن ،التي تقيّم مدى رضاھم عما تم تحقيقھا.

قائمة تحقق سريعة لمراجعة الحصائل ومؤشراتھا

نعم

ال


 تحدد الحصائل بوضوح مجال العمل الذي قد تحقق فيه الھيئة وشركائھا تاثيراً

الحصائل ومؤشراتھا محددة وقابلة للقياس واإلنجاز ومالئمة ومحددة التوقيت.

كبيراً.





صياغة الحصائل بطريقة تجعلھا تشير إلى موضوع التغيير ،ولمصلحة من )إذا
كان مناسبا ً( ،وزمن التغيير )يجب تحقيق الحصائل في غضون خمس سنوات
عموما ً(.
تعالج الحصائل مصالح ومخاوف الرجال والنساء والفئات المھمشة )وفق الحالة
المناسبة(.
تطرح الحصائل مسألة التغيير في قدرات وسلوك المؤسسات الالزمة بطريقة
تؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة في البلد أو المنطقة.



تختص الحصائل بالتغيرات في الظروف والقدرات ،وليس بتقديم المنتجات
والخدمات.


 مؤشرات الحصائل ھي قياس التغييرات التي تتجاوز ما تنتجه أو تقدمه ھيئة
تشير مؤشرات الحصائل إلى كيفية قياس التغييرات المنشودة.

واحدة .إنھا مؤشرات التغير في بلد أو منطقة ،وليست قياسات منتجات
المشروع.



توفر الحصيلة ومؤشراتھا صورة واضحة جداً ودقيقة عن المستقبل ،أو تصوراً
عما ينبغي أن يكون عليه .وھي ليست عامة إلى الحد الذي تغطي فيه كل
التفاصيل تقريبا ً.
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خرجات و مؤشراتھا
قائمة تحقق سريعة لمراجعة ال ُم َ



نعم

ال

ال ُمخرَ جات ومؤشراتھا ھي محددة وقابلة للقياس واإلنجاز ومالئمة ومحددة
التوقيت.



ُخرجات ھي بالتعريف المنتجات أو الخدمات الناجمة عن الموارد المتاحة في
الم َ
المشروع.




تتضمن اللغة المستخدمة في توصيف ال ُمخرَ جات الجملة اإلسمية أو الشيء
ً
إضافة إلى الفعل الذي يصف مسار إنجاز ال ُمخرَ ج.
المطروح لإلنتاج،
ُخرجات ھي بالتعريف األشياء التي تتولى الرقابة عليھا إحدى الھيئات أو
الم َ
ً
مسؤولة عن إنجازھا.
أكثر ،وتكون


 ثمة مؤشرات تقيس كالً من عملية إنتاج ال ُمخرَ جات )مقدار اإلنجاز من شي ٍء
ال ُمخرَ جات ھي بالتعريف المُكونات الضرورية لتحقيق الحصائل.

ما( ،ونوعية و/أو تأثير الشيء الذي تم انتاجه )مستوى االستخدام أو رضى
المستخدم عما تم إنجازه(.

خطوط األساس و الغايات
بع د تحدي د المؤش رات ،ينبغ ي عل ى األط راف المعني ة أن تض ع خط وط األس اس والغاي ات عل ى مس توى التغيي ر
ال ذي ترغ ب في ه .وم ن األفض ل ف ي غال ب األحي ان ،أن تت ولى مجموع ة ص غيرة بص ورة منفص لة عملي ة دراس ة
خ ط األس اس ،ألن البيان ات ق د ال تت وفر بالكام ل ل دى األط راف المعني ة ف ي حينھ ا .وال ب د لخط وط األس اس
والغاي ات أن ت تالءم م ع المؤش رات بواس طة اس تخدام وح دات القي اس نفس ھا )وألس باب عملي ة ،ق د تحت اج بع ض
المؤشرات إلى إجراء تعديالت كي تتالءم مع المقاييس الراھنة ،مثل :المسوحات الوطنية أو تعداد السكان(.
تش كل بيان ات خط وط األس اس نق اط انط الق مھم ة يرتك ز عليھ ا قي اس التغيي ر .ف ي غي اب ھ ذه البيان ات يص بح م ن
الص عب ج داً قي اس أو رص د وتقي يم التغي ر الحاص ل م ع م رور ال زمن .بينم ا يس مح توفرھ ا بقي اس التق دم مقارن ًة
بالوضع السائد قبل التدخل.21
بع د تحدي د خ ط األس اس ،يج ب وض ع الغاي ات الت ي تعتم د ع ادة عل ى فت رة البرن امج ،وعل ى ال زمن ال ذي تس تغرقه
الت دخالت أو النش اطات .عل ى س بيل المث ال ،ف ي س ياق إط ار المس اعدة اإلنمائي ة ي تم وض ع الغاي ات عل ى أس اس
إنجازھ ا خ الل خم س س نوات ،وتتط ابق بالت الي م ع الفت رة الزمني ة لإلط ار الم ذكور .وعل ى غ رار ذل ك ،تتح دد
فت رة الغاي ات للب رامج العالمي ة واإلقليمي ة والوطني ة ع اد ًة ب أربع إل ى خم س س نوات .وعل ى ال رغم م ن أن بع ض
التغيي رات اإلنمائي ة تحت اج إل ى فت رة طويل ة تص ل غالب ا ً إل ى عش رة س نوات أو أكث ر ،ف إن إدراج قيم ة مس تھدفة
بالنس بة لم دة البرن امج أو المش روع يھ دف إل ى تمك ين األط راف المعني ة م ن تلم س "عالئ م" التغيي ر الش امل .وإذا
ل م تتح دد الغاي ات ف ي غض ون أرب ع إل ى خم س س نوات ،فق د يك ون المؤش ر المس تخدم غي ر مالئ م ،وم ن
الض روري ف ي ھ ذه الحال ة أن يج د أعض اء الفري ق مؤش رات أخ رى تش ير ال ى التق دم و تق ع ض من الم دى القص ير
أو المتوسط.
ُخرج ات ،ف يمكن تحدي د الغاي ات ض من م دة زمني ة أقص ر )س نة واح دة أو س تة أش ھر ...
أم ا عل ى مس توى الم َ
إلخ( .وفي سياق ربط ذلك مع أمثلة المؤشرات أعاله ،يقدم الجدول  11أمثلة عن خطوط األساس والغايات.
21

حسب اإلجراءات المعتادة ،ينبغي جمع معطيات الوضع األصلي ونيل الموافقة عليھا من قبل األطراف المعنية عند صياغة البرنامج .ولكن قد
ال تكون بيانات الوضع األصلي قد وضعت في ذلك الوقت بالنسبة لبعض األنشطة الجارية .وفي ھذه الحالة ،ربما أمكن وضع تقدير تقريبي
للوضع األصلي عند بدء البرنامج باستخدام البيانات المتوفرة في المراجعة السنوية السابقة .وحتى إذا لم تتوفر ھذه المعطيات ،يمكننا إيجاد وسيلة
لقياس التغيير مع مرور الزمن .فمثالً :لتحديد الوضع األصلي في ميدان الحوكمة المحلية ،قد يلجأ المرء إلى إجراء مسح يسأل من خالله "ھل
ً
مقارنة بالسنوات الثالث المنصرمة؟" .وعندما يستحيل إقرار أية آثار للتغيير بأثر رجعي،
تشعر بأنك تساھم أقل أو أكثر في صنع القرار المحلي
نقرر قياس الوضع الحالي ،ألن ذلك يسمح على األقل بتقييم التغيير المستقبلي .وفي بعض الحاالت ،قد يستدعي األمر وضع مؤشر جديد ،ال يستند
إلى أي وضع أصلي محدد من العام السابق .في ھذه الحالة وفي غيرھا من الحاالت ،يتفق الفريق على إعداد الوضع األصلي أثناء التقدم في مسار
تنفيذ البرنامج.
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ُخرج ات عل ى م دى خم س س نوات م ن
وق د ال نس تطيع دائم ا ً وض ع ق يم مس تھدفة كبي رة أو عالي ة لمؤش رات الم َ
التنفي ذ .فلنأخ ذ المؤش ر الموج ود ف ي الج دول  10عل ى س بيل المث ال" :نس بة الع املين والمتط وعين ف ي إدارة
العملي ة االنتخابي ة ،الم دربين عل ى أس اليب الح د م ن تزوي ر الن اخبين" ،يتطل ب األم ر القي ام بع دد م ن الترتيب ات ف ي
الس نة األول ى قب ل مباش رة الت دريب ف ي الس نة الثاني ة ،وبالت الي تأخ ذ الغاي ات لھ ذا المؤش ر ف ي ع ام  2009القيم ة
 ،%0دون أن يعن ي ذل ك أن المؤش ر ض عيف .وف ي ح االت مش ابھة ،يمك ن اس تخدام عم ود "المالحظ ات" لتبي ان
الغاي ة .وھ ذه إح دى األس باب األخ رى الداعي ة إل ى اعتم اد مؤش رين أو أكث ر لإلحاط ة بمختل ف أبع اد المُخ َرج
)وينطب ق الش يء نفس ه عل ى الحص ائل( .وف ي ھ ذه الحال ة ،يمك ن اس تخدام مؤش ر آخ ر ع ن "مس توى التق دم
المتحق ق" ف ي مج ال تطبي ق األنظم ة األساس ية وم واد الت دريب  ...ال خ ،إض ً
افة إل ى المؤش ر الرقم ي .ويت يح ذل ك
تحدي د الغاي ات النوعي ة لك ل س نة ،ومعالج ة القض ايا المطل وب إع دادھا ك ي تش كل قاع دة النش اطات المنتظ رة ف ي
السنوات القادمة.

وسائل التحقق
ينبغي على تصريحات ومؤشرات النتائج أن تكون محددة وقابلة لإلنجاز والقياس ومالئمة ومحددة التوقيت .ويتطلب مبدأ
قابلية القياس من بين ھذه المبادئ ،توفر البيانات التي تسمح بالتأكد من التقدم على مسار تحقيق النتائج .وفي سياق تحديد
النتائج والمؤشرات المرافقة لھا ،يصبح مھما ً االنتباه إلى كيفية الحصول على البيانات خالل عمليات الرصد والتقييم.
تلعب وسائل التحقق دوراً رئيسيا ً في إرساء المشروع أو البرنامج على أرضية صلبة من الحقائق القائمة على األرض .إذ
تفشل الخطط ذات الطموح الزائد أو المعدة على عجل في تقدير مصاعب الحصول على األدلة التي تتيح لمدراء البرنامج
إعالن نجاحه .وفي ظل غياب التحديد الواضح لنوعية الدليل الالزم للتأكد من تحقيق النتائج ،ومن دون تقدير ما يتطلبه
التوصل إلى ھكذا أدلة من جھد وتكلفة ،فإن المخططين يغامرون بوضع كامل البرنامج في دائرة الخطر .وإذا لم تستند
النتائج والمؤشرات على مفھوم "قابلية القياس" وعلى البيانات التي يمكن التحقق منھا بصورة مستقلة ،يصبح موضع
تساؤل مدى واقعية البرنامج أو قابليته لإلنجاز.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

71

الجدول  :11مؤشرات و الوضع األصلي و القيمة المستھدفة
المؤشر
الوضع األصلي
ً
األثر :زيادة مشاركة الجمھور في االنتخابات الوطنية والمحلية ،خاصة النساء والسكان األصليين وغيرھم من الفئات المھمشة تقليديا ً.
أن يدلي  %70من الناخبين المؤھلين
 :2006أدلى  %42من الناخبين المؤھلين
النسبة الكلية للناخبين المؤھلين الذين أدلوا
بأصواتھم في االنتخابات الوطنية لعام
بأصواتھم في االنتخابات العامة )أو المحلية( .بأصواتھم في االنتخابات الوطنية.
.2010
 :2010أن يدلي  %50من النساء المؤھالت
 %0 :2006أدلين بأصواتھن )غير مسموح
نسبة النساء المؤھالت اللواتي أدلين
بأصواتھن في االنتخابات الوطنية.
للنساء بالمشاركة(.
بأصواتھن في االنتخابات.
 :2006أدلى  %15منھم بأصواتھم )لم تبذل  :2010أن يدلي  %45من السكان األصليين
نسبة السكان األصليين الذين أدلوا بأصواتھم
المؤھلين بأصواتھم في االنتخابات الوطنية.
أية جھود من أجل حث أو دعم مشاركة
في االنتخابات.
السكان األصليين(.
الحصيلة :إصالح أنظمة وسياسات اإلدارة االنتخابية لضمان انتخابات أكثر حرية ونزاھة ،ولتسھيل مشاركة الجماعات المھمشة.
.%80 :2010
) %30 :2006استناداً إلى آخر مسح تم
نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن إدارة
إجراءه(
االنتخابات كانت حرة ونزيھة.
 %70 :2010نسبة النساء واألقليات
 :2007قال  %20من األقليات أنھم كانوا
نسبة النساء واألقليات المدركة لحقوقھا في
المدركة لحقوقھا.
على علم بحقوقھم )المسح الذي أجرته وكالة
ظل القوانين الجديدة إلدارة االنتخابات.
] ...اسم الوكالة[ ،مالحظة :غير مسموح
للنساء بالمشاركة في االنتخابات(.
 :2010زيادة سنوية بمقدار  %20من النساء
 %0 :2007عدد النساء المسجالت )غير
ازدياد النسبة في عدد النساء المسجالت في
المؤھالت المسجالت في القوائم االنتخابية.
مسموح للنساء بالمشاركة(.
القوائم االنتخابية.
 :2010زيادة سنوية بمقدار  %20من عدد
 %30 :2007من عدد المؤھلين المسجّلين
ازدياد النسبة في عدد السكان األصليين
المؤھلين المسجّ لين في القوائم االنتخابية من
في القوائم االنتخابية من األقليات.
المسجّ لين في القوائم االنتخابية.
األقليات.
 :2010مركز واحد لكل  4آالف نسمة.
 :2006مركز واحد لكل  11ألف نسمة.
معدل مراكز تسجيل الناخبين بالنسبة للسكان
في المناطق الريفية.
خرج  :1صياغة مسودة السياسة الجديدة حول إصالح العملية االنتخابية ورفعھا إلى الحكومة.
ال ُم َ
 :2009عقد  5مداوالت عامة وإعداد كتاب
 :2008التوصل إلى اتفاق بين األحزاب
مستوى التقدم في صياغة مسودة السياسة
السياسية الرئيسية حول ضرورة إعادة صياغة رسمي حول السياسة الجديدة.
الجديدة.
مسودة القوانين االنتخابية.
خرج  :2أنظمة وإجراءات ومؤھالت ھيئة إدارة االنتخابات الوطنية من أجل إدارة انتخابات حرة ونزيھة.
ال ُم َ
 %70 :2009من المراكز االنتخابية تستخدم
 %0 :2006من المراكز االنتخابية تستخدم
نسبة المراكز االنتخابية التي تستخدم
نموذجين أو أكثر من استمارات التعرف على
استمارات متعددة للتعرف على ھوية.
استمارات متعددة من إجراءات التعرف على
ھوية ،بما فيھا التعريف عن طريق البصمة
ھوية الناخبين.
)يمكن وضع قيمة سنوية مستھدفة(.
 %80 :2009من المراكز يتم إدارتھا من
 %20 :2006من المراكز يترأسھا كادر
عدد المراكز التي يترأسھا كادر مھني مؤھل
قبل كادر متخصص جرى استخدامه عن
مھني مؤھل ومدرب ومعين بصورة علنية
ومدرب ومعين بصورة علنية في ھذا
ً
طريق عملية توظيف علنية.
)استنادا إلى الدراسة التي قامت بھا وكالة ...
المنصب.
]اسم الوكالة[(.
 %70 :2009من العاملين يعتقدون أن
نسبة العاملين في إدارة العملية االنتخابية الذين ال يوجد وضع أصلي ،يجري المسح للمرة
ً
يعتقدون أن ھيئتھم قد أصبحت أكثر احترافا ً
ھيئتھم قد أصبحت أكثر احترافا ومھنية،
األولى في عام .2008
وأفضل في إدارة االنتخابات مما كانت عليه
ومھنية ،وأفضل في إدارة االنتخابات مما
في السنة الماضية.
كانت عليه في السنة الماضية.
.%80 :2009
.%0 :2006
نسبة العاملين والمتطوعين في إدارة العملية
االنتخابية المدربين على أساليب الحد من
تزوير الناخبين.
القيمة المستھدفة
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وال بد ان يجري تحديد وسائل التحقق بالتعاون الوثيق مع األطراف المعنية الرئيسية ،ومن الضروري وضع أدلة
الحصائل )ناھيك عن اآلثار( من قبل المجموعة المستھدفة أو المستفيدين أو شركاء التنمية .وبالتالي ،فإن من المھم عند
تخطيط البرامج والمشاريع أن تشارك األطراف المعنية المشابھة في دراسة كيفية الحصول على أدلة التقدم خالل مرحلة
تنفيذ المشروع وما يليھا .وھكذا تعمل وسائل التحقق الواضحة على تسھيل وضع أنظمة الرصد  ،وتساھم إلى حد كبير
في جاھزية البرامج والمشاريع للتقييم.
وانطالقا ً من اإلرشادات أعاله ،يقوم فريق األطراف المعنية بتنقيح أو وضع اللمسات النھائية على إطار النتائج للبرنامج
أو المشروع قيد اإلعداد.
الجدول  :12مثال عن إطار نتائج مع أدوات تحقق
الوضع األصلي

المؤشر

القيمة المستھدفة

أدوات التحقق

ً
خاصة النساء والسكان األصليين وغيرھم من الفئات المھمشة تقليديا ً.
األثر :زيادة مشاركة الجمھور في االنتخابات الوطنية والمحلية،
النسبة الكلية للناخبين المؤھلين
الذين أدلوا بأصواتھم في
االنتخابات العامة )أو المحلية(.

 :2006أدلى  %42من الناخبين
المؤھلين بأصواتھم في االنتخابات
الوطنية.

 :2010يدلي  %70من الناخبين
المؤھلين بأصواتھم في االنتخابات
الوطنية.

تقرير إدارة االنتخابات النھائي
حول سير العملية االنتخابية

الحصيلة :إصالح أنظمة وسياسات اإلدارة االنتخابية لضمان انتخابات أكثر حرية ونزاھة ،ولتسھيل مشاركة الجماعات المھمشة.
القيام بمسح خاص كجزء من
نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن ) %30 :2006استناداً إلى آخر .%80 :2010
إدارة
ونزيھة.

االنتخابات

كانت

حرة

مشروع المساعدة االنتخابية
في  2008و.2010

مسح تم إجراءه(

ازدياد نسبة النساء المسجالت في
القوائم االنتخابية.

 %0 :2007عدد النساء
المسجالت )غير مسموح للنساء
بالمشاركة(.

 :2010زيادة سنوية بمقدار
 %20من النساء المؤھالت
المسجالت في القوائم االنتخابية.

قاعدة بيانات إدارة االنتخابات.

معدل مراكز تسجيل الناخبين
بالنسبة للسكان في المناطق
الريفية.

 :2006مركز واحد لكل  11ألف
نسمة.

 :2010مركز واحد لكل  4آالف
نسمة.

يتم حسابھا انطالقا ً من عدد
بيانات
)قاعدة
المراكز
اإلدارة( بالنسبة لعدد السكان
في المناطق الريفية )المسح
الديموغرافي لعام - 2010
ھيئة التخطيط الوطنية(.

 :2009عقد  5مداوالت عامة
وإعداد كتاب رسمي حول السياسة
الجديدة.

تقرير من الھيئة الحكومية
المنظِ مة لورشات العمل.
الحصول من مكتب معلومات
القطاع العام على سجل القيود
البرلمانية )المتعلقة باستالم
الكتاب الرسمي(.

خرج  :1صياغة مسودة السياسة الجديدة حول إصالح العملية االنتخابية ورفعھا إلى الحكومة.
ال ُم َ
مستوى التقدم في صياغة مسودة
السياسة الجديدة.

 :2008التوصل إلى اتفاق بين
األحزاب السياسية الرئيسية حول
ضرورة إعادة صياغة مسودة
القوانين االنتخابية.

خرج  :2أنظمة وإجراءات ومؤھالت ھيئة إدارة االنتخابات الوطنية من أجل إدارة انتخابات حرة ونزيھة.
ال ُم َ
نسبة المراكز االنتخابية التي
تستخدم استمارات متعددة للتعرف
على ھوية الناخبين.

 %0 :2006من المراكز
االنتخابية تستخدم استمارات
متعددة للتعرف على ھوية
الناخبين.

 %70 :2009من المراكز
االنتخابية تستخدم طريقتين أو أكثر
من التعرف على ھوية الناخبين،
بما فيھا التعريف عن طريق
البصمة )يمكن وضع قيمة سنوية
مستھدفة(.
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تعتبر صياغة إطار النتائج عملية تشاركية وذات طابع تكراري .وتمثل المشاركة أساسا ً مھما ً لضمان استيعاب األطراف
المعنية لضرورات المشروع ودعمھا له وادراكھا لمقتضيات جميع مفردات إطار النتائج .وعند إعداد ھذا اإلطار ،ال بد
ُخرجات بعد تحديد الحصائل ،أو تحديد المؤشرات بعد تحديد
من استخدام تعريفات للعناصر الجديدة )مثل :صياغة الم َ
نتيجة معينة ،أو تعيين وسائل التحقق بعد تحديد المؤشرات( الختبار صالحية العناصر المحددة سابقاً.
العالقة بين إطار النتائج وبين أنظمة اإلدارة القائمة على النتائج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
قد تظھر البيانات التي نشأت أثناء مرحلة التخطيط في أوقات مختلفة ضمن وثائق وأنظمة التخطيط .وعلى سبيل المثال:














تظھر اآلثار و/أو األولويات الوطنية في الوحدات ذات الصلة عند إعداد إطار المساعدة اإلنمائية ،أو في إطار نتائج
البرنامج العالمي أو اإلقليمي أو القطري.
وتدخل ايضا ً اآلثار التي يعدھا البرنامج العالمي أو اإلقليمي أو القطري في برنامج اإلدارة القائمة على النتائج
) (home.undp.orgفي المستوى العالمي أو اإلقليمي أو الوطني.
تدخل مؤشرات األثر كالمعتاد في الوثائق والخطط االستراتيجية الوطنية ،وفي نتائج إطار المساعدة اإلنمائية ،كما
يمكن اإلحالة إلى ھذه المؤشرات الموجودة في تحليل الوضع وتصريحات الھدف في وثائق البرنامج القطري
والخطة التنفيذية للبرنامج القطري.
ينعكس تحليل أسباب المشكالت تلقائيا ً في قسم تحليل األوضاع للبرنامج المعني أو وثيقة المشروع.
وينعكس أيضا ً تحليل الحاجات واإلجراءات المطلوب اتخاذھا لتحقيق القيم المستھدفة وآثارھا في وثيقة البرنامج أو
المشروع ،بالتوازي مع أية أعمال مطلوبة من قبل الحكومة أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحث الشركاء وغير
الشركاء على اتخاذ األعمال المطلوبة .ويمكن العثور على ھذه اإلجراءات واألعمال في الوحدات المتعلقة
باالستراتيجية واألھداف في الوثائق المعنية.
تندرج األھداف المحددة التي يدعمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمن وحدات إطار المساعدة اإلنمائية ذات
الصلة.
يتم استخدام حصائل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المحددة في إطار المساعدة اإلنمائية من أجل صياغة وثائق
البرنامج القطري الموافق عليھا مسبقا ً من قبل المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وتدخل الحصائل نفسھا )أو الحصائل التي خضعت لتعديالت طفيفة في ضوء الخطة التنفيذية للبرنامج القطري ،على
أن تكون للغاية ذاتھا( في "أطلس" بصفتھا جزءاً من شجرة المشروع الخاصة بالبرنامج .وتظھر ھذه الحصائل
بالتالي في صفحة التخطيط والرصد التابعة لبرنامج اإلدارة القائمة على األھداف.
تندرج مؤشرات الحصيلة في وحدات وثائق البرنامج ذات الصلة ،وتدخل المؤشرات نفسھا في مستھل برنامج
اإلدارة القائمة على النتائج.
تندرج األوضاع األصلية والقيم المستھدفة الخاصة بمؤشرات الحصيلة في كال المكانين المذكورين أعاله أيضا ً.
ُخرجات التي يسعى البرنامج إلنتاجھا.
يتضمن إطار المساعدة اإلنمائية ووثائق البرنامج القطري حُكما ً مجموعة الم َ
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ُخرجات بصورة اعتيادية ضمن مسار الخطة التنفيذية للبرنامج القطري ،وفي سياق حصول
يتم تنقيح ھذه الم َ
األطراف المعنية على مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتفاصيل تنفيذ البرنامج .وقد يحدث ذلك بعد عدة أشھر من
اإلعداد النھائي إلطار المساعدة اإلنمائية أو وثيقة البرنامج القطري.
ُخرجات في "أطلس" ،جنبا ً إلى جنب
ُخرجات الخطة التنفيذية للبرنامج القطري على أنھا مشاريع الم َ
قد يتم وضع م َ
مع مؤشراتھا وأوضاعھا األصلية وقيمھا المستھدفة .وتظھر ھذه المعلومات في إطار برنامج اإلدارة القائمة على
خرجات المشروع في
النتائج من أجل تسھيل الرصد ورفع التقارير في ضوء ھذه الم َ
ُخرجات .وينبغي على ُم َ
خرجات في إطار
"أطلس"  -نظراً لتوصيفھا الطويل  -أن تأخذ قدر اإلمكان الصياغة نفسھا التي أخذتھا ال ُم َ
النتائج .وعلى غرار ذلك ،ينبغي على المؤشرات واألوضاع األصلية أن تأخذ الصياغة المطلوبة نفسھا للدخول في
أطلس .وتتطابق أيضا ً القيم المستھدفة للنتائج مع القيم السنوية المستخدمة في أطلس ،وتندرج بصورة اعتيادية
عندما تعد المكاتب خطط العمل اإلنمائية ،وتضع القيم المستھدفة السنوية .ويبين الجدول  11كل ھذه األمور.




ينبغي كتابة المخاطر واالفتراضات في العمود المخصص لذلك في جدول نتائج وموارد البرنامج .وتدرج المخاطر
ُخرجات( ،ثم تندرج في برنامج
أيضا ً في أطلس ،وترتبط بـ "الجائزة" )الجائزة ھي مصطلح يعني مجموعة الم َ
اإلدارة القائمة على النتائج ألغراض الرصد.
تندرج معلومات الشركاء في إطار النتائج .وتقوم وثيقة البرنامج بشرح مساھمات الشركاء وغير الشركاء في إعداد
الحصائل واآلثار .ويجب أن يدخل دور الشركاء في عملية الرصد والتقييم الرسمية )مثل التقييم المشترك إلطار
المساعدة اإلنمائية( .وتجري رصد جھود األطراف غير الشريكة بصورة غير رسمية بواسطة عقد االجتماعات
معھم أو عبر وسائل أخرى.

يعم ل أطل س وقواع د اإلدارة القائم ة عل ى النت ائج ك أدوات إلدخ ال المعلوم ات الت ي يحتويھ ا إط ار النت ائج ،وإدارة
اإلج راءات ورص د التق دم .وبالت الي ،تص بح خط ة العم ل اإلنمائي ة بص فتھا إح دى مكون ات اإلط ار أدا ًة رقابي ة
ف ي الب رامج العالمي ة أو اإلقليمي ة أو القطري ة )أو الخط ط التنفيذي ة للب رامج القطري ة( ،نظ راً الحتوائھ ا عل ى
ُخرج ات ومؤش راتھا ،وعل ى الموازن ات والمخ اطر الرئيس ية المرتبط ة
الحص ائل ومؤش راتھا ،وعل ى الم َ
بالمش روع .ويج ب إدخ ال البيان ات إم ا بواس طة برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي أو بواس طة م دير المش روع ،م ع
ض مان الج ودة بإش راف مس ؤول ض مان الج ودة المع ين )لمزي د م ن المعلوم ات ح ول األدوار والمس ؤوليات ف ي
صياغة البرامج والمشاريع ،راجع دليل "سياسات وإجراءات البرامج والعمليات"(.
وتحصل األطراف المعنية في نھاية مرحلة التخطيط على ناتجھا الثامن :إطار النتائج ،الذي يشبه إلى حد كبير محتوى
الجدول .13
الجدول  :13مثال عن إطار النتائج
الھدف /األولوية
الوطنية
الحصيلة  A1من إطار
المساعدة اإلنمائية
حصائل البرنامج
 1.1.1إصالح أنظمة
وسياسات اإلدارة
االنتخابية لضمان
انتخابات أكثر حرية
ونزاھة ،ولتسھيل
مشاركة الجماعات
المھمشة.

 1.2.1زيادة مشاركة
النساء والسكان
األصليين في العمليات
االنتخابية المحلية
والوطنية في خمس
مناطق بحلول 2016

"ازدياد ثقة الجمھور ومشاركته في عملية الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والمحلي" أو "
إجراءات ديموقراطية أكثر حيوية تشرك شرائح أوسع من المواطنين".
توسيع مشاركة المواطنين في االنتخابات المحلية والوطنية في عام .2015
المؤشرات واألوضاع األصلية
والقيم المستھدفة للحصيلة
 1.1.1نسبة المواطنين الذين
يعتقدون أن إدارة االنتخابات كانت
حرة ونزيھة )التمييز على أساس
النوع اإلجتماعي ،مجموعات
السكان ،إلخ(.
الوضع األساسي %40 :من
المواطنين لديھم الثقة بھيئة إدارة
االنتخابات ،كما اتضح في عام
 %50) 2008رجال%30 ،
نساء % 20 ،سكان أصليون(
القيمة المستھدفة %70 :من عموم
السكان لديھم الثقة بھيئة إدارة
االنتخابات بحلول عام 2016
) %75رجال %65 ،نساء%60 ،
سكان أصليون(
 1.2.1نسبة النساء المؤھالت
المسجّ الت في القوائم االنتخابية في
 5مناطق
الوضع األصلي %30 :من النساء
المؤھالت مسجالت في  5مناطق
في العام 2008
القيمة المستھدفة :تسجيل %60
من النساء المؤھالت بحلول عام
2016

خرجات البرنامج
ُم َ

دور الشركاء

 1.1.1حملة دعاوية
تستھدف بناء إجماع حول
ضرورة إصالح القوانين
واألنظمة االنتخابية
 2.1.1كفاءة الكادر العامل
والنظام المطبق في ھيئة
إدارة االنتخابات إلدارة
انتخابات حرة ونزيھة
 3.1.1برنامج تدريب كادر
ھيئة إدارة االنتخابات بشأن
تصميم واستخدام أساليب
إدارة االنتخابات الجديدة

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،مؤسسة
التنمية الدولية،
االتحاد األوروبي،
الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،البنك
الدولي
)تعمل جميعا ً على
اإلصالح المؤسسي
لھيئة إدارة
االنتخابات(

 1.2.1إعداد مسودة قانون
ُمعَ ًّدل حول حقوق المشاركة
للنساء والسكان األصليين
في االنتخابات

تعمل منظمة األمم
المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة على
برامج التواصل
الثقافي ذات الصلة،
التي تستھدف النساء
والسكان األصليين
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ُخرجات مختلف منظمات األمم
ويتضمن إطار المساعدة اإلنمائية أيضا ً كل المؤشرات المتعلقة بحصائله ،إلى جانب م َ
ُخرجاتھا ضمن استراتيجيات
المتحدة المساھمة في تلك الحصائل .وبصورة مشابھة ،تفرز األولويات الوطنية مؤشراتھا وم َ
التنمية الحكومية .ومن البديھي أن يتمتع العاملون لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )في البرامج والمشاريع على حد
سواء( بالخبرة في مجال النتائج وقيم األداء المستھدفة عالية المستوى ،من أجل تحسين إدارة النتائج في برامجھم
ومشاريعھم.
ويستخدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والعديد من الھيئات األخرى المعلومات الناجمة عن عملية التخطيط ،ليس في
إطار النتائج فحسب ،بل أيضا ً في صياغة وثيقة البرنامج أو المشروع .وقد تستدعي ھذه الوثيقة متطلبات يتجاوز مداھا
القضايا التي عالجھا ھذا الدليل ،ولذلك ينبغي على مستخدمي الدليل مراجعة أدلة اإلجراءات والسياسات الصادرة عن
ھيئاتھم للحصول على اإلرشادات الالزمة.

 5-2االستعداد للتشغيل
تغطي الوحدات السابقة خطوات إعداد خريطة النتائج وإطار النتائج المحدد الذي تتضمنه وثيقة البرنامج أو المشروع
المدعوم من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وحتى تتحقق النتائج المرسومة البد من تعميمھا وتنفيذھا ورصدھا
وتقييمھا .وفي ظل غياب الرصد والتقييم الفعالين ،لن يتمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأطرافه المعنية وشركائه من
التحقق فيما إذا تم تنفيذ النتائج المطلوبة ،أم أن األمر يتطلب القيام بإجراءات تصحيحية تدعم النتائج المطلوبة .وتعتبر
الرصد والتقييم عملية ضرورية للتنفيذ الفعال للبرنامج والمشروع ،وكذلك لدعم آليات المساءلة وبناء المعرفة في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .ويغطي الفصل الثالث الخطوات الھامة في التخطيط لعمليات الرصد والتقييم .ويستعرض ھذا
الفصل باختصار ترتيبات وضع إطار النتائج قيد التشغيل.
وفي نھاية عملية التخطيط ،ينبغي على األطراف المعنية تكريس وقت كاف لوضع استراتيجية تنفيذ اإلطار وكيفية تعزيز
األھداف والغايات المطروحة .ويعني وضع إطار النتائج موضع التشغيل ما يلي:







جرى تعميم اإلطار على جميع األطراف المعنية .
تتم مراجعة اإلطار وتحديثه بشكل منتظم ورسمي.
اإلطار يحدد بوضوح الجھة المسؤولة عن كل مكون من المُكونات.
يتم استخدام اإلطار في صنع القرار.
اإلطار منسجم مع منظومة الحوافز داخل المنظمة.

بناء التواصل والشراكة
في اجتماع التخطيط األخير ،على األطراف المعنية أن تختار وتعتمد طريقة تداول الموضوعات الرئيسية التي يتضمنھا
اإلطار ،بغية زيادة الوعي بالبرنامج وحشد الدعم له.
يجب تكليف أحد األفراد أو إحدى الفرق المساعدة بمھمة إعداد خطة التواصل .أما في البرامج الضخمة ،فال بد من تكليف
إحدى شركات االتصاالت بھذه المھمة .ويحتوي اإلطاران  16و 17أفكاراً متنوعة عن خطط التواصل ،ومثاالً عن تنفيذ
خطة كھذه من قبل إحدى المنظمات.
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اإلطار  :16اقتراحات حول خطط التواصل




في بعض الحاالت ،تعمل المواد والنشرات اإلعالنية ،كالمنشورات واألفالم الخاصة بأھداف التنمية األلفية ،على تسليط الضوء
على األھداف والموضوعات الرئيسية باستخدام تعابير بسيطة .ومن ثم يتم تعميمھا على األطراف المعنية.
وفي حاالت أخرى ،يتولى برنامج تواصل مستمر )إذاعة ،صحف  ..الخ( العمل على األھداف والغايات الرئيسية .ويتم
استخدام ھذه الطريقة إلبقاء الخطة وأھدافھا مطروحة على طاولة األطراف المعنية ،والحفاظ على االلتزام وضمان وضوح
األھداف العامة.



يتم استغالل األماكن المفتوحة ولوحات اإلعالن في بعض مكاتب القطاع العام والخاص لعرض موضوعات الخطة الرئيسية،
نظراً لوجود اللوحات اإلعالنية وقوائم العرض الدوارة وغيرھا من األدوات في قاعات االجتماعات التي تعرض األھداف
والقيم المستھدفة الرئيسية.



تنعقد االجتماعات في العديد من المنظمات بغية عرض شرائح تظھر القيم المستھدفة والتقدم المتحقق على مساراتھا.

من المفيد دوما ً أن يناقش اجتماع التخطيط األخير كيفية بناء الشراكات والفرق التي تتولى متابعة العمل .على سبيل
المثال ،ثمة ميل لدى كوادر الھيئات اإلنمائية )الحكومية والدولية وغيرھا( العتبار العمل البرنامجي من اختصاص فريق
البرنامج .إذ ال يتولد لدى العاملين في مجال التشغيل حس الملكية إتجاه الخطة في بعض األحيان ،وال يھتمون إال
باإلجراءات اإلدارية .ويؤدي ذلك إلى حرمان الفريق من الطاقات واألفكار ومجاالت الدعم اإلضافي الالزم للتقدم نحو
األمام بصورة فعالة .ولھذا السبب ،من المفيد تماما ً قضاء الوقت الكافي لدراسة وتبني أساليب خالقة تجذب الشركاء
الداخليين والخارجيين إلى ساحة المشاركة.
اإلطار  :17التشارك في الرؤية
في أحد المشافي الضخمة في الواليات المتحدة ،تعرض جميع اللوحات اإلعالنية العناصر الرئيسية لقيم ورسالة وأھداف المشفى.
ً
وإضافة إلى ذلك ،تعرض لوحات ضخمة في مختلف وحدات المشفى مؤشرات األداء المتعلقة بالوحدة المعني وإنجازاته المرتبطة
مع تلك المؤشرات .ويتمتع المشفى دائما ً بواحد من أعلى معدالت رضى الزبائن ،ويفتخر بتسجيله أقل معدل لألخطاء في معالجة
المرضى .ويعرض متباھيا ً الجوائز الكبيرة التي حصل عليھا ،إلى جانب تصريح الرسالة ومؤشرات األداء الخاصة به.

المساءلة والحوافز
ينبغي على األطراف المعنية أن تدرس اختيار الجھة التي من المفترض أن تتحمل المسؤولية عن كل عنصر من عناصر
اإلطار ،ونوعية الحوافز والعقوبات المرشحة لالستخدام من أجل تعزيز السلوك المنسجم مع اإلطار.
المساءلة
بعد إعداد إطار النتائج أو الخريطة ،تتجه المجموعة على األغلب ،للبحث في اختيار المسؤول المفترض عن تنسيق إعداد
البرامج والتدخالت المختلفة .وقد يقع االختيار أحيانا ً على منظمة )مثل األمم المتحدة أو غيرھا( أو على أحد األفراد
العاملين لدى المكتب.
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على األطراف المعنية مراجعة خريطة أو إطار النتائج لتحديد المجاالت التي تستلزم أعماالً معينة للحفاظ على تقدم
المسار .ويجب اختيار األفراد أو الھيئات المنوط بھا إدارة تلك األعمال.
يجب توثيق ھذه االتفاقيات واستخدامھا في صياغة أجزاء خطة تنفيذية بسيطة.
وقد تطرح الخطة أيضا ً بعض المسائل ،مثل القرارات السياسات المطلوبة ،واستراتيجية الحصول عليھا.
وقد يتم الطلب من مجموعة صغيرة تقديم دراسة تفصيلية عن مفردات معينة ضمن إطار النتائج ،تتطلب جھداً مكثفا ً
من قبل أطراف معنية محددة.
يطرح الفصل الثالث من ھذا الدليل إعداد ترتيبات الرصد والتقييم.

الحوافز والعقوبات
على األطراف المعنية دراسة الترتيبات المتعلقة بوضع الحوافز الممكنة والعقوبات )إذا لزم األمر( ،التي قد تعزز تنفيذ
إطار العمل .وھنا أيضا ً يمكن الطلب من شخص أو أكثر مراجعة إطار العمل وتقديم االقتراحات للمجموعة .ولكن قد
يكون مجديا ً في المرحلة األولى ،االستماع إلى مجموعة من األفكار من داخل المجموعة ذاتھا .وينبغي بعد ذلك توثيق تلك
األفكار وضمھا إلى خطة التنفيذ.

 6-2مرحلة التركيب :التخطيط من أجل التغيير
يتطلب التخطيط من أجل تحقيق نتائج فعلية التفكير مليا ً في التغيير المنشود ،وفي الوسائل المطلوبة لتحقيقه .وتستدعي
ھذه العملية طرح مجموعة األسئلة أھمھا:




ما الذي نرغب بتغييره على وجه الدقة؟
كيف يتحقق ذلك؟ وما الذي يؤدي إلى حدوث التغيير؟
 من ھي األطراف المعنية؟
 ما ھي الموارد المطلوبة؟
 ما ھي الشروط الواجب اإلعداد لھا ،وما الذي يؤثر على ھذه الشروط؟




كيف نرصد ونقيم التغيير؟
كيف نستخدم المعلومات الناتجة عن الرصد والتقييم؟

ينبغي على العملية أن تحدد كافة المعطيات الضرورية لوضع األھداف طويلة األجل ،و رصد وتقييم معدالت اإلنجاز
الفعلي .وبھذه الطريقة ،يصبح التخطيط عملية خالقة تساعد على تحقيق ما يلي:




التوصل إلى توافق والتزام األطراف المعنية.
التواصل مع األطراف المعنية ً
كافة بشأن التغيرات المنشودة.
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تحفيز األفعال وتعبئة الموارد.
التحديد الجيد لجميع الموارد الداخلية والخارجية والشراكات الالزمة لتحقيق النتائج.
الوصول إلى فھم أفضل لمصالح واحتياجات وشؤون مختلف المجموعات المعنية ،بمن فيھم الرجال والنساء والفئات
المھمشة.
وضع مؤشرات أداء أكثر وضوحا ً للرصد والتقييم.
توزيع المسؤوليات.

اإلطار  :18خالصة االعتبارات الرئيسية للتخطيط القائم على النتائج





على التخطيط أن يركز اھتمامه على النتائج  -التغيرات اإلنمائية الحقيقية التي تساعد على تحسين أحوال معيشة الناس .وال
ينبغي القيام به لمجرد تلبية المتطلبات الخاصة بالھيئات المشرفة أو مقرات اإلدارة الرئيسية.
يجب التعامل دائما ً مع التخطيط على أنه مسار  -ليست الخطة الفعلية سوى إحدى منتجاته.
ينبغي على عملية التخطيط أن تتعدى مجرد النظر في النتائج وقياسات األداء ،إذ ينبغي عليھا أن تتضمن خطة وآليات اإلدارة
و الرصد والتقييم ،وأن تعد أفضل األفكار المتعلقة بالشراكة والتعاون لتحقيق النتائج المنشودة.




يجب أن تحظى عملية التخطيط بمستويات رفيعة من المشاركة واالنفتاح الواسع ،وأن تحث على الوضوح واإلبداع واالبتكار.
ينبغي على عملية التخطيط أن تسترشد بالمبادئ الجوھرية لفعالية التنمية .ويجب أن ال ينتج عنھا خطة حيادية أو عامة ،بل
خطة تعتمد على الدروس المفيدة والخطوات األكثر عملية في إعداد البرنامج.



إن الحصائل األكثر أھمية في عملية التخطيط ھي :وضوح األھداف العامة والتفصيلية والرؤية المستقبلية؛ والتزام األطراف
المعنية وتوفر حافز العمل لديھا؛ ووضوح مسار تنفيذ الخطة وإدارتھا .ويمكن استخدام وثيقة التخطيط بصفتھا سجالً مفيداً لما
تم اإلتفاق عليه ،وأداة للتواصل مع أطراف معنية جديدة.
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 3تخطيط الرصد والتقييم
الفصل الثالث

بين الفصل الثاني من ھذا الدليل كيف أن رؤية مشتركة متالزمة مع مسار تخطيط شامل تستطيع بناء إطار نتائج واقعي،
أو "خطة إنمائية" تحقق التغييرات التنموية المنشودة .وتلعب الرصد والتقييم دوراً حاسما ً في تجسيد النتائج المرسومة في
ھذه الخطة اإلنمائية على أرض الواقع .والتخطيط للرصد والتقييم جزء ال يتجزأ من عملية التخطيط الشاملة .وھو يعنى
بوضع األنظمة والعمليات الضرورية لضمان تحقيق النتائج المطلوبة كما تم التخطيط لھا .ويقدم ھذا الفصل التوجھات
المتعلقة بتخطيط وإعداد عملية الرصد والتقييم الفعالة في ھذا النمط من الخطط اإلنمائية في إطار برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي :البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية.

 1-3المقدمة
الھدف من الرصد والتقييم
يسعى الرصد والتقييم إلى خدمة أغراض متنوعة .وفي ظل غياب رصد وتقييم فعالين ،يغدو من الصعوبة بمكان التحقق
من إنجاز النتائج المطلوبة كما تم التخطيط لھا ،وماھية التدابير التصحيحية الالزمة لضمان تحقيق تلك النتائج ،أو فيما إذا
كانت المشاريع قد حققت مساھمات إيجابية في مجال التنمية البشرية .ويرتبط الرصد والتقييم دائما ً بالنتائج المحددة مسبقا ً
في الخطة اإلنمائية ،وتحدوھا الحاجة إلى تعليل إنجاز النتائج المطلوبة وتوفير قاعدة معطيات تكون أساسا ً لتصحيح اتخاذ
القرارات .ويعتبر الرصد والتقييم أداتين إداريتين أساسيتين في تعزيز التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتحمل
ً
إضافة إلى ذلك ،فإن كالً منھما يغذي عمليات إدارة
المسؤولية إتجاه النتائج ،والموارد المخصصة له ،والتعلم المؤسسي.
البرامج الشاملة ،ويقدم مساھمة أساسية في زيادة القدرة على إدارة نتائج التنمية.22
ويتيح الرصد و أيضا ً التقييم ،الفرصة في محطات منتظمة محددة سلفاً ،التحقق من صالحية البرنامج وأنشطته وتنفيذه،
وإجراء التعديالت عليه عند الحاجة .وال تضمن جودة التخطيط والتصميمات التوصل إلى النتائج بمفردھا ،إذ يستلزم
التقدم على طريق تحقيق النتائج وجود رقابة عليه .وكذلك األمر بالنسبة للرصد ،إذ ال يكفي أي قدر من الرصد ،مھما
بلغت جودته ،بمفرده تصحيح التصاميم والخطط والنتائج الرديئة .ومن الضروري استخدام المعلومات المستقاة من
الرصد في تشجيع التحسينات أو تعزيز الخطط .ومن الصعوبة بمكان تقييم البرنامج ذي التصميم الرديء ،كما أن ذلك ال
يسمح برصد تقدمه بصورة منھجية.
 22مقتبسة عن :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،سياسة التقييم لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وثيقة المجلس التنفيذي 28 ،DP/2005/28
مايو/أيار  ،2006منوفر على الموقع ، http://www.undp.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf :وفريق األمم المتحدة
المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة ،2005 ،متوفر على الموقعhttp://www.unevaluation.org/unegnorms :
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وفيما يلي األسئلة الرئيسية التي يسعى الرصد لإلجابة عليھا:








ُخرجات المحددة سلفا ً وفق الخطة ،وبالكفاءة المطلوبة؟
ھل يتم إنتاج الم َ
ما ھي القضايا والمخاطر والتحديات التي نواجھھا أو نتوقعھا ،والتي تتطلب التحسب لھا بغية ضمان تحقيق النتائج؟
ما القرارات المطلوب اتخاذھا في المراحل الالحقة بشأن التغييرات على الخطط؟
ُخرجات المخططة والمحققة على صلة وثيقة بإنجاز الحصائل المرسومة؟
ھل ال تزال الم َ
ھل ال تزال الحصائل التي حددناھا وثيقة الصلة وفعالة في تنفيذ كامل األولويات واألھداف والتأثيرات على المستوى
الوطني؟
ما ھي الدروس المستفادة؟

ّ
يتجزأ من إدارة البرامج ،وأداة حاسمة من أدوات اإلدارة .ويستكمل التقييم
يعتبر التقييم  -على غرار الرصد  -جزءاً ال
عملية الرصد عبر توفيره تقديراً مستقالً ودقيقاً ،لما تم وما لم يتم تنفيذه ،وتعليل تلك الحالة .وبعد مرور بعض الوقت على
تنفيذ مشروع معين و رصده ،فإن أحد المبادئ الھامة في اإلدارة ھو إجراء جردة لألوضاع القائمة بواسطة تقييم خارجي.
ويقدم لنا التقييم فوائد عديدة .فتقييم الجودة يقدم معلومات مرجعية صالحة لالستخدام في تحسين وضع البرامج والسياسات
واالستراتيجيات .ويحدد التقييم أيضا ً النتائج والعواقب غير المقصودة الناجمة عن المشاريع اإلنمائية ،التي قد ال تتضح
جراء الرصد االعتيادي ،نظراً ألن ھذه الرصد يشدد على تنفيذ الخطة اإلنمائية .وتساھم المعلومات الناتجة عن التقييم في
إغناء التعلم المؤسسي والقاعدة المعرفية العالمية حول فعالية التنمية .ويجب أن تتمتع الخطط اإلنمائية في السياق التنموي
سريع التطور ،أو عند نشوء أو خالل أو ما بعد األزمات ،بالديناميكية وآليات التعديل والتحسين المستمر .ومن الضروري
كلما جرى تحديث الخطط اإلنمائية أثناء سياق التنفيذ ،توثيق األسباب الداعية إلى ھذا التغيير .وتعتبر الرصد والتقييم
إجراءاً فعاالً ،نظراً ألنه يوفر الدليل إلرساء تلك التغييرات على قرارات إدارية واسعة االطالع.
الھدف من تخطيط الرصد والتقييم
تتطلب صنع القرار الفعالة وذات التوقيت المناسب ،تلقي المعلومات من نشاطات الرصد والتقييم المنتظمة والمخطط لھا.
ً
سوية .وفي
ويجب أن يبدأ التخطيط لعمليات الرصد والتقييم عند تصميم البرنامج أو المشروع ،وأن يتم وضع الخطط لھما
حين يؤمن الرصد التدفق المباشر للمعلومات المطلوبة من قبل اإلدارة حول البرنامج أو المشروع الجاري تنفيذه في
الوقت الحاضر ،فإن التقييم يوفر المزيد من التقديرات العميقة .وتطرح عملية الرصد األسئلة التي يتولى التقييم اإلجابة
عليھا .كما أن التقييم يستند بقوة على البيانات الصادرة عن الرصد  ،بما فيھا بيانات الوضع األصلي والمعلومات عن
مسار تنفيذ البرنامج أو المشروع ،وقياسات التقدم على طريق النتائج المخططة من خالل المؤشرات.
وينبغي أن يكون التقييم ماثالً في الذھن عند تخطيط عملية الرصد :إن توفر نتائج واضحة أو نموذج حصيلة وبيانات
الرصد ،يسمح من بين أشياء أخرى بتحديد "قابلية التقييم "23لدى الموضوع المراد رصده.

23

قد نعرف "قابلية التقييم" بأنھا وضوح الغرض من الموضوع المطروح للتقييم ،وكفاءة المؤشرات القابلة للقياس ،وغياب العوامل الرئيسية التي
تعيق إجراء تقييم موضوعي.
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 2-3إطار الرصد والتقييم
يعتبر اإلطار الواضح المتفق عليه من قبل األطراف المعنية في نھاية مرحلة التخطيط ،أمراً أساسيا ً في تنفيذ الرصد
والتقييم بصورة منھجية .ويعمل ھذا اإلطار كخطة للرصد والتقييم ،وينبغي أن يبين ما يلي:







الموضوع الذي ينبغي أن يخضع للرصد والتقييم.
النشاطات التي تستدعي الرصد والتقييم.
الجھة المسؤولة عن الرصد والتقييم.
التوقيت المخطط لنشاطات الرصد والتقييم.
األسلوب المتبع في الرصد والتقييم.

ً
ضافة إلى ذلك ،ينبغي جديا ً وضع المخاطر واالفتراضات ذات الصلة في الحسبان ،واستباقھا وتضمينھا ف ي إط ار الرص د
والتقييم عن د تنفي ذ نش اطات الرص د والتقي يم المخطط ة .وبص ورة عام ة ،يت ألف إط ار الرص د والتقي يم م ن ث الث مكون ات
رئيسية:
 (1مكوّ ن التوصيف ـــ يصف ھذا المُكون كيفية تنفيذ الرصد والتقييم من قبل األطراف المعنية ،والمسؤوليات الملقاة
على عاتق األفراد والھيئات .على سبيل المثال ،يعتبر ضروريا ً  -سوا ٌء على مستوى نتائج إطار المساعدة اإلنمائية
أو على المستوى الوطني  -التنسيق مع لجان الرقابة الوطنية أو مع مجموعات على مستوى الحصيلة )الترتيبات
ً
إضافة إلى مجموعات الدعم االحتياطية ألعمال الرصد التابعة لألمم المتحدة .وفي حال غياب مثل
القطاعية مثالً(،
ھذه الھيئات ،ال بد من تأسيس ھذا النوع من البنى لضمان فعالية الرصد والتقييم .وينبغي لھذا المُكون أن يصف
أيضا ً:
أ -الخطط التي يمكن تنفيذھا لتعزيز قدرات الرصد والتقييم الوطنية والمحلية.
ب -القدرات الحالية للرصد والتقييم ،وتقدير الموارد البشرية والمالية والمادية المطلوبة لتنفيذھا.
 (2إطار النتائج ـــ ينبغي إعداد ھذا اإلطار في مرحلة التخطيط ،كما وضح الفصل الثاني.
 (3أطر تخطيط الرصد والتقييم ـــ تعتبر ھذه األطر ذات طابع استراتيجي وتحقق ترابط المعلومات التي تتطلبھا عملية
الرصد والتقييم كمراجع سھلة.
تقدم إطار تخطيط الرصد التي يتضمنھا الجدول  14مثاالً توضيحيا ً لم ا يس تخدمه برن امج األم م المتح دة اإلنم ائي ،ولك ن
يمكن استخدامھا على مستوى البرامج العالمية واإلقليمية والقطرية م ن أج ل تحدي د م ا ھ و المطل وب للقي ام بعملي ة الرص د
)يحتوي الجدول  15على تتمة المثال ال وارد ف ي الج دول  .(14وينبغ ي لھ ذه اإلط ار أن تتكي ف وفق ا ً للظ روف والش روط
ُخرج ات والمؤش رات
المحلية .وقد يتم تعديل األعمدة في بعض الحاالت بغية تغطي ة مف ردات النت ائج  -مث ل الحص ائل والم َ
ار للرص د والتقي يم عل ى ك ٍل م ن
واألوضاع األصلية والمخاطر واالفتراضات  -بصورة منفصلة .تنطب ق الحاج ة إل ى إط ٍ
البرامج والمشاريع ضمن البرنامج .ولذلك ينبغي على إط ار الرص د والتقي يم عل ى مس توى المش روع أن يس تقي م ن إط ار
الرص د والتقييمعل ى مس توى البرن امج ،وق د يحت وي عل ى معلوم ات ع ن مخ اطر الرص د والتقي يم أكث ر تفص يالً وتنطب ق
بالتحديد على مشاريع معينة.
وعل ى النق يض ،يس تند إط ار الرص د والتقي يم عل ى مس توى البرن امج عل ى أط ر الرص د والتقي يم عل ى مس توى المش اريع.
ويجب اعتبار نشاطات الرص د والتقي يم إح دى الوح دات المكمل ة إلدارة البرن امج أو المش روع ،وھ ي تتوض ع عل ى امت داد
دورات البرنامج أو المشروع ،وينبغي مراجعتھ ا وتح ديثھا بص ورة منتظم ة )م رة واح دة س نويا ً عل ى األق ل  -عن د إج راء
المراجعة السنوية مثالً(.
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الجدول  :14تخطيط إطار الرصد

24

النتائج المتوقعة
)الحصائل
خرجات(
وال ُم َ

المؤشرات )واألوضاع األصلية
والقيم المستھدفة التأشيرية(
ومجاالت الرصد الرئيسية
األخرى

الرصد والتقييم
وطرائق جمع
البيانات

التوقيت أو الجدول
والتكرار

المسؤوليات

وسائل التحقق:
مصادر ونماذج
البيانات

الموارد

المخاطر

الناتجة عن الخطة
اإلنمائية وإطار
النتائج.

المستمدة من إطار النتائج.
ويجب أن تتضمن المؤشرات
أيضا ً األولويات الرئيسية ،مثل
تنمية القدرات والنوع االجتماعي.
باإلضافة إلى المجاالت الرئيسية

كيفية الحصول
على البيانات.
مثالً :بواسطة
عمليات المسح،
والمراجعة،

تعتمد درجة التفاصيل
التي يتضمنھا على
االحتياجات العملية.
في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي،

من ھي الجھة
المسؤولة عن تنظيم
جمع البيانات والتحقق
من جودتھا
ومصدرھا؟

المواقع والمصادر
المنھجية التي قد توجد
فيھا البيانات المحددة
والضرورية ،مثل
المعھد الوطني أو

تقدير الموارد
وااللتزامات المطلوبة
من أجل تنفيذ نشاطات
الرصد المخطط لھا.

ما ھي المخاطر
واالفتراضات المحيطة
بتنفيذ نشاطات الرصد
المخطط لھا؟
إلى أي حد يؤثر ذلك

األخرى التي تتطلب الرصد ،مثل
المخاطر المحددة في مرحلة
التخطيط وغيرھا من االحتياجات
اإلدارية الرئيسية.

ولقاءات
األطراف
المعنية  ...الخ.

يمكن العثور على ھذه
المعلومات من خطة
جدول رصد المشروع
الموجودة في أطلس.

موقع ديف إنفو
).(DevInfo

على الرصد المخططة
وجودة البيانات.

 24ينطبق تصميم الجدول  14بالدرجة األولى على احتياجات الرصد على مستوى البرنامج ،ومن المفترض أن تقوم المكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإرفاق الجدول أعاله مع المعلومات التي يحتويھا بكباب
الضرورية لتشغيل البرامج القطرية.
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الجدول  :15مثال توضيحي عن إطار تخطيط الرصد :تعزيز قدرة ھيئة إدارة االنتخابات
المتوقعة
النتائج
والمُخرَ جات(

)الحصائل

المؤشرات )واألوضاع األصلية والقيم المستھدفة
التأشيرية( ومجاالت الرصد الرئيسية األخرى

الرصد والتقييم
جمع
وطرائق
البيانات

التوقيت أو
الزمني والتكرار

الحصيلة  :1تعزيز قدرة ھيئة إدارة
االنتخابات على إدارة انتخابات حرة
ونزيھة
 1.1حملة إعالمية تستھدف التوصل

نسبة المواطنين الذين يعتقدون أن إدارة االنتخابات
كانت حرة ونزيھة )التمييز على أساس النوع
اإلجتماعي ،مجموعات السكان ،إلخ(.

 .1مسوحات

 .1ينبغي االنتھاء من
جميع المسوحات قبل
ستة أشھر من انتھاء
تنفيذ النشاطات.

 .1يتولى المكتب
المركزي لإلحصاء
تنفيذ المسح ،ويوفر
الشركاء الخارجيون

إلى إجماع بشأن ضرورة إصالح
قانون ونظام االنتخابات
 2.1كفاءة الكادر العامل والنظام
المطبق في ھيئة إدارة االنتخابات

الوضع األساسي %40 :من المواطنين لديھم الثقة
بھيئة إدارة االنتخابات ،كما اتضح في عام 2008
) %50رجال %30 ،نساء % 20 ،سكان
أصليون(

 .2مراجعات
اإلنجاز السنوية

 .2ينبغي تنفيذ
مراجعات اإلنجاز بشأن
إنجاز جميع المُخرَ جات
ذات الصلة بصورة

)برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي والبنك
الدولي( الموارد الف ّنية
الالزمة من خالل

المركزي لإلحصاء وھيئة
إدارة االنتخابات.
 1.2تقارير التقدم السنوية.
 2.2محاضر تقارير التقدم

إلدارة انتخابات حرة ونزيھة
 3.1برنامج تدريب كادر ھيئة إدارة
االنتخابات بشأن تصميم واستخدام
أساليب إدارة االنتخابات الجديدة

القيمة المستھدفة %70 :من عموم السكان لديھم
الثقة بھيئة إدارة االنتخابات بحلول عام 2016
) %75رجال %65 ،نساء %60 ،سكان
أصليون(

 .3زيارات
ميدانية مشتركة
إلى المناطق
الخمسة

الحصيلة  :2زيادة مشاركة النساء
والسكان األصليين في العمليات
االنتخابية المحلية والوطنية في
خمس مناطق بحلول 2016
 1.2إعداد مسودة قانون ُم َع ًّدل حول
حقوق المشاركة للنساء والسكان
األصليين في االنتخابات

نسبة النساء المؤھالت المدرجة أسماءھن في قوائم
االنتخاب في  5مناطق

مشتركة في الربع
الرابع.
 .3يجب تنفيذ زيارتين
ميدانيتين قبل إجراء
المسح الختامي ،ثم

المساعدة التي
يقدمونھا من أجل
تنمية القدرات.
 .2تتولى ھيئة إدارة
االنتخابات تنظيم

السنوية.
 1.3تتوفر سجالت
الزيارات الميدانية المشتركة
على موقع ھيئة إدارة
االنتخابات.

....4

ثالث زيارات بعد ذلك.

مراجعات اإلنجاز.
 .3تتولى ھيئة إدارة
االنتخابات تنظيم
الزيارات الميدانية،
وعقد االجتماعات مع
ممثلي مختلف
قطاعات األطراف
المعنية ،يساھم
شريكان خارجيان
على األقل في
الزيارات الميدانية
المشتركة المقررة.
....4

الوضع األصلي %30 :من النساء المؤھالت تم
إدراج أسماءھن في  5مناطق في العام 2008
القيمة المستھدفة :إدراج أسماء  %60من النساء
المؤھالت بحلول عام 2016

....4

الجدول

المسؤوليات

وسائل التحقق:
ونماذج البيانات

 1.1تتوفر البيانات
وتحليالت المسوحات في )أ(
التقرير اإلعالمي،
و)ب( مواقع المكتب

 .1يقدم االتحاد
األوروبي الموارد
المقدرة بـ 0.2
مليون دوالر،
المخصصة إلجراء
المسح.
 .2يقدم مشروع
المساعدة في البنك

المكتب المركزي
لإلحصاء قبل عام من
تنفيذ المسح الحقيقي.
وفي حال وجود أية

الدولي الموارد
المخصصة
لنشاطات الرصد
والتقييم.
 .3تقع تكلفة

إعاقات ،يمكن التعاقد
في ھذه الحالة مع
شركة خاصة لتنفيذ
المسح.
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مصادر

الموارد

المخاطر

 .1من المفترض
االنتھاء من نشاطات
تنمية القدرات الالزمة
لتنفيذ المسح ضمن

مساھمة الشركاء
الخارجيين على
عاتق الشريك
المعني .ويغطي
مشروع البنك
الدولي التكاليف
اللوجستية األخرى.
....4

....4

86

الجدول  :16خطة التقييم
عنوان التقييم

الشركاء )التقييم
المشترك(

مجال نتائج التخطيط
االستراتيجي

حصائل وثائق
البرنامج القطري

تاريخ
اإلنتھاء

وخطته التنفيذية

المقرر

أطراف التقييم المعنية الرئيسية

مصادر تمويل
التقييم

إلزامية
التقييم )نعم
/ال(

تقييم الحصائل
تقييم الحصيلة النصفي) من مدة
االستراتيجية( لبرنامج الحد من

غير متاح

الحد من الفقر و أھداف
التنمية األلفية

1

حزيران
2010

وزارة التخطيط ،منظمات المجتمع المدني ،الدول المانحة  ،برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،المجتمعات

مشروع الرصد
والتقييم

نعم

تقييم الحصيلة النصفي لبرنامج
الحكم الرشيد الرشيدة.

مؤسسة التنمية الدولية
)المانح(

الحكم الديموقراطي

2

حزيران
2010

ھيئة إدارة االنتخابات ،البرلمان ،وزارة العدل ،مؤسسة التنمية
الدولية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مؤسسة التنمية
الدولية ،مشاريع
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ذات الصلة

نعم

تقييم الحصيلة :ملف الطاقة

وزارة البيئة

البيئة والتنمية المستدامة

3

الفقر

كانون أول

وزارة البيئة ،المنظمات غير الحكومية ،المانحون ،برنامج األمم

مشروع التنوع

2011

المتحدة اإلنمائي ،التجمعات االجتماعية

البيولوجي ،مشروع
الطاقة المستدامة

المشروع التجريبي لقطاع تمويل
المشاريع الصغيرة

صندوق األمم المتحدة
لتمويل التنمية

الحد من الفقر :تعزيز النمو
الشامل

3.1

آذار 2010

تمويل المشاريع الصغيرة لجنوب إفريقيا ،وزارة المالية ،صندوق
األمم المتحدة لتمويل التنمية ،منظمة األمم المتحدة للطفولة
)يونسيف(

موازنة المشروع

ال

مشروع التنوع البيولوجي
)مرفق البيئة العالمي(

غير متاح

البيئة :حشد التمويل البيئي

2.3

أيار 2011

وزارة البيئة ،المنظمات غير الحكومية ،المانحون ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،التجمعات االجتماعية

موازنة المشروع

نعم

مشروع تعزيز العملية االنتخابية

غير متاح

الحكم الديموقراطي:
المشاركة الشاملة.

4.2

أيلول 2009

مشروع الحد من مخاطر
الكوارث

غير متاح

الوقاية من األزمات

2.4

حزيران
2011

ھيئة إدارة االنتخابات ،المانحون ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
الجمھور
وزارة إدارة الكوارث ،المنظمات غير الحكومية المن ِّفذة ،اإلتحاد

موازنة المشروع

نعم

موازنة المشروع

نعم

والبيئة

نعم

تقييم المشروع

األوروبي )مانح( ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقييم أخرى
التقييم النصفي إلطار االمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية

جميع منظمات األمم
المتحدة المقيمة

غير متاح

الجميع

كانون أول
2009

الحكومة ،منظمات األمم المتحدة

مشروع المراقبة
والتقييم

ال

مالحظة :اختصار مؤسسة التنمية الدولية )المملكة المتحدة( ھو  ،DFIDواختصار صندوق األمم المتحدة لتمويل التنمية ھو  ،UNCDFواختصار منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونسيف( ھو .UNICEF
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اعتبارات خاصة عن تخطيط عمليات التقييم
ً
مرفقة بكل وثائق البرنامج
يعتبر ملزما ً بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عرض خطة التقييم على مجلسه التنفيذي،
على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري الالزمة للمصادقة عليھا .وتعتبر خطة التقييم واحدة من مكونات إطار الرصد
والتقييم ،وال بد أن تتضمن تلك التقييم المتوقعة في نھاية مرحلة تخطيط البرنامج .وينبغي على الخطة أن تكون
استراتيجية ،بما في ذلك اختيار عمليات التقييم التي تعطي أفضل المعلومات وأكثرھا أھمية في صنع القرار لدى برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه.
على خطة التقييم األولية أن تتضمن بالحد األدنى جميع عمليات التقييم اإللزامية .وبالنسبة للوحدات البرنامجية في برنامج
ً
إلزامية بموجب بروتوكوالت الشراكة ،مثل
األمم المتحدة اإلنمائي .وتعتبر تقييم الحصائل وتقييم المشروع المطلوبة
مرفق البيئة العالمي .وليست خطة التقييم وثيقة جامدة ،فھي خاضعة للمراجعة بصفتھا جزءاً من إطار الرصد والتقييم،
وال بد من تعديلھا خالل تنفيذ المشروع كلما استدعت الضرورة .فمثالً ،عند إقرار تصاميم المشاريع الجديدة وتحديد
الحاجة إلى عمليات التقييم ،ال بد من إضافة ھذه التقييم الجديدة إلى خطة التقييم.
بعد الموافقة على البرنامج القطري أو اإلقليمي أو العالمي ،يقوم وحدة البرنامج المعني بإدراج خطة التقييم بغية متابعتھا
لدى مركز موارد التقييم .25وبينما تتولى الوحدات مسؤولية اإلشراف ،تستخدم المكاتب اإلقليمية خطة التقييم المرفوعة
من قبل الوحدات البرنامجية كقاعدة لتقدير مستوى االلتزام .ويرفع مكتب التقييم تقريره عن االلتزام بالتقييم مباشر ًة إلى
المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمن تقريره السنوي عن التقييم.
تقوم الوحدات البرنامجية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باختيار وصياغة عمليات التقييم التي توفر معلومات ھامة
لصالح صنع القرار .وفي سياق تحديد مواضيع التقييم ،ينبغي على الوحدات المذكورة أن تحدد بالدرجة األولى الغرض
من التقييم ،والعوامل األخرى المؤثرة على مالءمة واستخدام عمليات التقييم المقترحة .وبصورة عامة ،وألغراض تتعلق
بالمساءلة ،ال بد من خضوع  %30-20من كامل ملف البرنامج للتقييم.
تتطلب عمليات التقييم بصورة عامة موارد كبيرة وزمنا ً طويالً .ولذلك ،ال بد من تبرير كل عملية تقييم وممارستھا بالشكل
األمثل .وينبغي على الوحدات البرنامجية  -باالشتراك مع األطراف المعنية الرئيسية ،دراسة النقاط التالية عند إعداد خطة
التقييم:



استخدامات وغرض وتوقيت التقييم ـــ ال ينبغي اقتراح أية عملية تقييم ما لم يتضح منذ البداية للوحدات البرنامجية
التي تمنح التفويض ولألطراف المعنية السبب الداعي إلجراء التقييم )الغرض( ،والمعلومات المطلوبة )الطلب على
المعلومات( ،والجھة التي تستخدم المعلومات ،وكيفية ھذا االستخدام .ويمكن استخالص ھذه المعلومات من الرؤية
المشتركة للنجاح ،المعبر عنھا في نموذج النتائج أو الحصيلة في مرحلة التخطيط .ويحدد الغرض من االستخدام
توقيت التقييم واإلطار المنھجي وطبيعة مشاركة األطراف المعنية .وينبغي أن يرتبط توقيت التقييم بصورة مباشرة
مع الغرض منه ومع استخدامه .ولضمان مالءمة التقييم واالستخدام الفعال لمعلوماته ،يجب توفيره في الوقت
المناسب ،كي ترتكز القرارات على األدلة الدقيقة التي تنتج عنه.26

 25مركز موارد التقييم ھو منظومة إلدارة المعلومات تابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تعمل من أجل دعم المساءلة اإلدارية عن التقييم.
راجع الموقع.http://www.erc.undp.org :
26
عند إقرار توقيت تقييم الحصيلة ،من المھم أن يبقى ماثالً في الذھن أن مكتب التقييم مخول بإجراء تقييم للبرامج العالمية واإلقليمية وبعض
البرامج القطرية المختارة )تقديرات نتائج التنمية( قبل رفع البرامج الجديدة إلى المجلس التنفيذي لنيل الموافقة عليھا .وتبدأ عملية التقييم عاد ًة في
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استثمار الموارد ـــ يخضع المجال الذي يستثمر فيه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موارد كبيرة )موضوعي أو
برنامجي  ،حصيلة أو مشروع( ،إلى عملية تقييم نظراً ألنه يخضع لدرجة أعلى من المساءلة.
احتمال قيام مشاريع مستقبلية في المجال نفسه ـــ التقييم ھو أحد الوسائل الھامة في إعداد التوصيات التي تؤدي إلى
تبني األعمال المستقبلية .ويجعل التقييم الوحدة البرامجية المعنية قادره على القيام بجرد شامل يفيد فيما إذا كانت
ُخرجات قد ساھمت في الحصيلة ،وفيما إذا كان برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد صاغ استراتيجية شراكة فعالة.
الم َ
وعند اختيار إحدى المشاريع المرشحة للتقييم ،يجب البحث عنھا في المجال المرشح الستمرار دعمه من قبل برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي.
المشكالت المتوقعة ـــ تساعد عمليات التقييم في الحد من وقوع المشكالت ،وتقدم تصوراً مستقالً عن المشكالت
القائمة .وعند اختيار إحدى الحصائل المرشحة للتقييم ،يجب البحث عنھا في المجاالت التي تعاني أو من المحتمل أن
تعاني من مشكالت ،ألن الحصائل تقع في مجال حساس وترتبط بعدد من الشركاء.
الحاجة إلى الدروس المستفادة ـــ ما نوع الدروس المطلوبة للمساعدة في توجيه النشاطات في ھذا البلد أو في بلدان
أو مناطق أخرى في المنطقة؟
التناسق والتناغم  -يجب أن تتناسق عمليات التقييم المقررة مع أولويات التنمية الوطنية واإلقليمية والعالمية ،ومع
األولويات المشتركة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )خطته االستراتيجية على سبيل المثال( ،وأن تنسجم مع تقييم
منظومة وكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين اآلخرين .ويضمن ذلك إنتاج معلومات ھامة انطالقا ً من عمليات
التقييم المقترحة ،تساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاءه بصورة أفضل في إدارة النتائج في ظروف متغيرة.
ويجب السعي الحثيث وراء فرص تنظيم عمليات تقييم مشتركة مع الحكومة والشركاء .وينبغي على عمليات التقييم
التي يتوالھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تقدم الفائدة للشركاء الوطنيين .وعند تحديد توقيت التقييم ،على
البرنامج أن يدرس مختلف مراحل صنع القرار لدى الحكومة الشريكة ،مثل قرار الموازنة ،واإلطار اإلنمائي أو
وضع االستراتيجيات ،وعمليات المراجعة الراھنة للبرامج والمشاريع اإلنمائية .فمثالً ،إذا تولت الحكومة تقييم
استراتيجية أو إطار إنمائي وطني تساھم فيه مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فإن على التقييم الذي يديره
البرنامج أن يعزز تكامل الجھود وأن يقلص من ازدواجھا.

بعد اختيار تقييم الحصائل ،يقوم الوحدة البرامجية بتحديد المشاريع المقترحة للمساھمة في الحصيلة ،ويشير إليھا على أنھا
المشاريع المرتبطة بخطة التقييم .ويسلط ذلك الضوء على المشاريع المعنية ،ويسمح لھا بأخذ تقييم الحصيلة باالعتبار عند
رصدھا والتخطيط ألعمالھا.
وھي تساعد أيضا ً مسؤولي البرامج لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء الوطنيين المعنيين بالرقابة على الحصيلة
في التحضير لعملية التقييم.
يجب تطبيق عامل اختيار الحصائل نفسه على اختيار تقييم المشروع .وتطلب بعض بروتوكوالت الشراكة تقييم
المشاريع المرتبطة بھا .وثمة تأكيد قوي على ضرورة إنھاء تقييم المشاريع التجريبية قبل تكرارھا أو تعميمھا ،وقبل
المشاريع المقررة في المرحلة التالية ،وقبل المشاريع التي تزيد عن خمس سنوات ،من أجل أغراض المساءلة ،وأيضا ً
ألغراض تعليمية .وكجزء من عملية التحديث المستمر لخطة التقييم ،يجب تضمين أية تحديدات مستحدثة لتقييم المشاريع
ضمن الخطة.
السنة الرابعة من البرنامج .ونظراً ألن الحصيلة وتقييم المشروع الموكلة إلى الوحدات البرنامجية توفر قاعدة متينة ألعمال التقييم المستقل ،لذا
ينبغي االنتھاء منھا خالل المراحل األولى وحتى المتوسطة من دورة حياة البرنامج ،قبل إجراء التقييم المستقل لمكتب التقييم.
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وينبغي تخصيص وقت إضافي لعمليات التقييم في أوضاع األزمات ،نظراً للحاجة إلى المرونة في التعامل مع األوضاع
المتغيرة .ويعني ذلك اعتماد المرونة عند جدولة الزيارات الميدانية والمقابالت ،وتوقع اإلعاقات في جمع البيانات
وتغييرات اللحظة األخيرة في طرائق جمع البيانات إذا تبدلت العالقات بين مختلف المجموعات .وعالوة على ذلك،
يتطلب األمر مزيداً من االستعداد عند التعامل مع المجموعات الضعيفة ،وتلك المتأثرة بالنزاعات ،حيث ال بد من إبداء
المزيد من الرعاية واالعتبارات األخالقية.

 3-3الموارد المطلوبة للرصد والتقييم
تؤدي الموارد المحدودة إلى تدني جودة الرصد والتقييم .ومن الضروري لضمان نوعية فعالة من الرصد والتقييم
تخصيص موارد مالية وبشرية كافية في مرحلة التخطيط .وينبغي إدراج الموارد المالية والبشرية المطلوبة للرصد
والتقييم ضمن تكلفة تسليم النتائج اإلجمالية المتفق عليھا ،وليس على أنھا تكاليف إضافية.
يجري تقدير الموارد المالية للرصد والتقييم بصورة واقعية في مرحلة تخطيط الرصد والتقييم .وعلى الرغم من أھمية
التخطيط المشترك للرصد والتقييم ،ينبغي تخصيص الموارد لكل منھما على حدة .ومن الناحية العملية ،ينبغي لكل
مشروع أن يحتوي على خطي موازنة منفصلين متفق عليھما مسبقا ً مع الشركاء :واحد للرصد واآلخر للتقييم ،مما يساعد
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه على التزام المزيد من الواقعية عند وضع الموازنة .كما أنه يقلل أيضا ً من مخاطر
تجاوز الموارد المخصصة للتقييم ،التي غالبا ً ما تحدث عند االقتراب من نھاية التنفيذ.
وباإلمكان تحديد تكاليف الرصد والتقييم المرتبطة بالمشروع بسھولة نسبية ،وإلحاقھا بموازنات المشروع الخاصة باالتفاق
المسبق مع الشركاء ،من خالل تضمينھا في موازنة المشروع أو في خطة العمل السنوية الموقعة من قبل الشركاء.
ويطرح تخصيص وتأمين الموارد المالية لرصد وتقييم الحصائل أو البرامج تحديات إضافية ،نظراً ألن األمر ال يتعلق
بمشروع واحد فقط يتحمل مباشر ًة أعباء تلك التكاليف .واآللية المتبعة األكثر شيوعا ً في مثل ھذه الحالة ھي سحب
ً
سوية من المشاريع ذات الصلة .ويمكن استخدام آليات أخرى ،مثل:
الموارد





انشاء صندوق أو مرفق أو مشروع منفصل للرصد والتقييم ،يرتبط مع الحصيلة أو البرنامج  -الذي تساھم فيه جميع
مكونات المشاريع  -من خالل ترحيل بعض أموال المشروع إليه .ويمكن وضع ھذا المرفق لدى نفس الجھة التي
تدير الحصيلة أو المشروع.
جمع األموال من الشركاء مباشر ًة لصالح مرفق رصد وتقييم الحصيلة أو البرنامج.
التخصيص السنوي لألموال المطلوبة لكل حصيلة على أساس تكاليف الرصد والتقييم المخطط لھا من موازنة
البرنامج الشاملة وتحويلھا إلى المرفق أو الصندوق.

ومن المھم أن يتدارس الشركاء قضية الموارد المطلوبة للرصد والتقييم .وينبغي توثيق ھذه النشاطات في مستھل البرنامج
كي يتمكن الشركاء من تحويل األموال الضرورية وفقا ً إلجراءاتھم المتبعة ،التي قد تستھلك وقتا ً وجھداً كبيرين.
من جھتھا ،تعتبر الموارد البشرية أمراً حاسما ً في عملية الرصد والتقييم ،حتى بعد تأمين الموارد المالية الكافية .وال بد
لعملية الرصد والتقييم ذات الجودة العالية أن تتصف بما يلي:
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الكادر المتفرغ ـــ لتنفيذ عملية رصد وتقييم فعالة ،ال بد من تكريس كادر يتولى ھذه الوظيفة .وتختلف طريقة
تخصيص الكادر بين منظمة وأخرى .إذ تعتمد بعض المكاتب القطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأسيس وحدات
رصد وتقييم تتمتع بأطر مرجعية خاصة ،وكادر مؤھل متفرّغ ،وخطط عمل ،وغيرھا من الموارد.
الكادر ذو الخبرة ـــ يجب أن يتمتع الكادر الذي يتولى الرصد والتقييم بالخبرة في المجال المعني .ويوجد أخصائيون
مؤھلون يعملون في الرصد والتقييم لدى عدد كبير من مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القطرية .وينبغي عند
الضرورة زيادة نوعية المھارة بغية تلبية االحتياجات ،وتنمية ھذه القدرات ضمن المكتب في ظل االستثمارات
الجارية إذا لزم األمر.

ال بد لكل وحده من وحدات الرصد والتقييم التي تعمل في مختلف المستويات  -مثالً على مستوى المشروع أو البرنامج أو
الحصيلة  -من إطار مرجعي واضح خاص بھا ،يحدد دورھا ومسؤولياتھا .وبصورة عامة تتضمن ھذه المسؤوليات ما
يلي:











وضع أطر الرصد المنھجية وإعداد خطة التقييم.
عقد لقاءات منتظمة مع األطراف المعنية من أجل تقييم التقدم على طريق تحقيق النتائج.
تولي مھام الرصد والتقييم الميدانية المشتركة بغية تقدير اإلنجازات والمعيقات.
استخالص الدروس والممارسات الجيدة.
تبيان مستوى نجاح النتائج المتحققة في طرح قضايا النوع االجتماعي ومصالح وحقوق الفئات المھمشة والضعيفة
في المجتمع.
تحديد القدرات اإلضافية المطلوب تنميتھا بين األطراف المعنية والشركاء.
رفع التقارير بصورة منتظمة إلى األفراد والھيئات التوجيھية  -بخصوص مجاالت النتائج المحددة ،واغتنام الفرص
للتأثير على عمليات صياغة السياسات وصنع القرار.
ضمان جودة أعمال الرصد والتقييم ،وتقديم اإلرشادات عند اللزوم.
تقدير مالءمة إطار الرصد والتقييم على أسس منتظمة تستند إلى نشوء أولويات إنمائية جديدة أو ظروف متغيرة.

اعتبارات خاصة عن وضع الموازنة وتمويل التقييم
على الوحدات البرنامجية تقدير المتطلبات المالية ووسائل التمويل واإلشارة إليھا في كل تقييم يرد في خطة التقييم ،وعند
تقدير تكلفة التقييم ،ال بد من مراعاة مدة ومجال التقييم .وتتحدد مدة التقييم تبعا ً للغرض منه .ويميل التقييم الذي يجري في
بدايات التنفيذ  -والذي يسعى إلى التركيز على قضايا التصميم في البرنامج أو المشروع  -إلى أن يكون أقل تعقيداً
ويستلزم مجاالً أضيق ،ويتطلب بالتالي بيانات أقل مما تستلزمه العملية "الضخمة" التي تجري في نھاية دورة المشروع
أو البرنامج .وكلما زاد تعقيد التقييم وكبر مجاله ،كلما طالت المدة الزمنية وازدادت تفاصيل األعمال المطلوبة من قبل
فريق التقييم ،من أجل جمع البيانات المطلوبة .وقد يزيد ذلك من األجور اإلجمالية للعاملين في التقييم .وينبغي على
ً
نسبة الموارد المتاحة.
الوحدات البرنامجية أن تتحلى بالواقعية عند تحديد مجال التقييم ودرجة تعقيده في ضوء
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اإلطار  :19القضايا الرئيسية التي تدخل في تقدير تكلفة التقييم



طاقم التقييم والخبراء الخارجيون والنفقات المتعلقة بأداء مھامھم
خبراء التقييم وأعضاء الھيئة االستشارية )إن وجدت(



فريق تقييم أم عضو واحد؟ كم عدد أعضاء الفريق؟ ما ھي تركيبتھم )وطنية أم دولية(؟



عدد أيام العمل المطلوبة لكل خبير ومستشار.



ما ھو معدل األجر اليومي المتوقع لكل واحد منھم؟



ھل توجد أية تكاليف متعلقة بأجور التوظيف؟



ھل استشارات أعضاء مجموعة الخبرة مدفوعة الثمن )أجر يومي ،أتعاب فخرية(؟

أعباء السفر





ما ھي أنواع نفقات السفر التي نتحملھا؟ ما ھي مثالً عدد المرات التي يسافر فيھا الفريق إلى البلد المعني أو المواقع
الميدانية؟ ھل توجد متطلبات سفر عند تنفيذ اإليجازات في مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو لدى إجراء المقابالت
مع األطراف المعنية أو نشاطات جمع البيانات أو اجتماعات األطراف المعنية ...الخ؟



ما ھو نوع السفر الرئيسي )جواً ،سيارات خاصة بالمشروع  ...الخ(؟ ھل توجد أية ضرورات لنماذج خاصة من النقل،
العتبارات السھولة أو ألسباب أمنية؟



ما عدد أيام السفر وكم تبلغ تعويضاتھا؟

متطلبات التشاور مع األطراف المعنية





جمع البيانات وأدوات التحليل والطرق










ھل توجد اجتماعات يومية مع أعضاء اللجنة التوجيھية من أجل مناقشة تقدم عملية التقييم؟ ھل توجد اجتماعات يومية
مع المجموعة األوسع من األطراف المعنية من أجل مناقشة االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بعملية التقييم؟ من ھم
المدعوون وما ھو عددھم؟ ما ھي التكلفة المفترضة الستئجار أماكن اللقاءات وإحضار األطراف المعنية )تعويضات
ونفقات السفر( والوجبات الخفيفة؟

ما ھي طرق جمع البيانات؟ وإذا تم استخدام عمليات المسح أو االستبيانات ،فما ھي شريحة السكان المستھدفة والمناطق
المطلوب تغطيتھا؟ ما ھي الموارد المطلوبة )أجور العاملين في التعداد ،بما فيھا نفقات تنقلھم ...الخ(؟ ھل ثمة حاجة
لالستعانة بباحثين من أجل استكمال التحليل التفصيلي للبيانات المتجمعة؟

ما ھي المعدات المطلوبة؟ )تجھيزات مكتبية ،برمجيات الزمة لتحليل البيانات  ...الخ(.
تكاليف االتصاالت



ما ھي تكاليف الھاتف واالنترنت والفاكس؟



إذا تقرر إجراء مسوح أو استبيانات ،ما ھي وسائل إدارتھا )البريد ،االنترنت ،الھاتف ...الخ(؟

نشر وتوزيع تقارير التقييم والمنتجات األخرى ،بما فيھا تكاليف الترجمة إذا تطلب األمر.
ھل توجد أية مخصصات لألمور الطارئة؟
ھل ثمة شركاء في عملية التقييم؟ ھل تكلفة ھذا التقييم مشتركة؟ ما ھي التكلفة المطلوبة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؟
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ً
إضافة إلى ذلك ،يؤثر توفر وسھولة الوصول إلى البيانات األولية والثانوية )الرصد ،التقارير المنتظمة عن التقييم(،
وطرائق جمع البيانات على تكلفة عملية التقييم .ففي غياب البيانات الموثوقة ،يضطر خبراء التقييم إلى إنفاق المزيد من
الجھد والموارد في البحث عن المعلومات وجمعھا .وينبغي تقدير تناسب تخصيص الموارد مع خبراء التقييم الخارجيين
المكلفين بالمھمة استناداً إلى برنامج العمل المقترح من قبلھم.
إذا جرى التقييم باالشتراك مع الحكومة أو مع الدول المانحة في سياق حصيلة أكبر أو في إطار تقييم حكومي ،فإن على
الوحدة البرامجية المسؤول عن التقييم أن يتفق على طرق التمويل مع الدول المانحة المحتملين أو النظراء الحكوميين منذ
البداية .ويضع اإلطار  19الخطوط العريضة للعناصر األساسية المطلوبة للتقييم .وعلى الوحدة البرامجية المعني أن يتأكد
من تقديراته لكل بند من ھذه العناصر.

 4-3إشراك األطراف المعنية في عملية الرصد والتقييم
إن مشاركة األطراف المعنية كما عرضتھا مرحلة التخطيط ووصفتھا الفقرة ) (2.2تستمر طوال مرحلتي الرصد والتقييم
لألسباب التالية:





تتكون لدى األطراف المعنية  -التي وضعت الرؤية وتحديد أولويات النتائج لتحقيق تلك الرؤية خالل مرحلة
التخطيط  -أفضل األفكار المتعلقة بكيفية بقاءھم على صلة بالنتائج .ولذا ال بد لھم من المساھمة في تحديد
المعلومات أو اإلفادة االرتجاعية المطلوبة خالل عملية التنفيذ ،التي ترسم حدود المعايير المتغيرة بالنسبة
للرصد والتقييم.
وبما أنھا وضعت الرؤية وأولويات النتائج وحدود المعايير االولية للرصد والتقييم ،فإن األطراف المعنية
الرئيسية ھي في موقع يسمح لھا بالتأكد من أن المشاريع المخططة مرشحة لتنفيذ المطلوب وبالطريقة المقررة.

تحقق مساھمة األطراف المعنية في الرصد والتقييم تواصالً فعاالً بالنسبة لمختلف الموضوعات األخرى .ويتضمن ذلك،
تسھيل تعميم "أولى المكاسب" بغية زيادة الدعم وتجنيد أولئك الذين لم يعلنوا التزامھم بعد ،وضمان وصول أولى منتجات
وخدمات المشاريع إلى المستفيدين المستھدفين ،وتعبئة المزيد من الموارد بغية ملء الثغرات فيھا ،وضمان االستخدام
األمثل للدروس المستفادة في صنع القرار في المستقبل.
تضمن مساھمة األطراف المعنية خالل كامل دورة حياة المشروع ،تحقق الملكية ،والتعلم ،واستدامة النتائج .ليس في حكم
المؤكد أن تستمر األطراف المعنية بالمساھمة في عملية الرصد والتقييم ،لذلك يجب تنظيم ھذه المشاركة ضمن قنوات
مؤسسية .وال بد من اتخاذ إجراءات خاصة ضمن عمليات إدارة البرنامج والمشروع بغية ضمان استمرارية وفعالية
مشاركة األطراف المعنية .ويلخص اإلطار  20ممارسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إضفاء الطابع المؤسسي على
ھذه المشاركة.
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اإلطار  :20مساھمة األطراف المعنية في الرصد والتقييم :تجربة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إن منھج إدارة البرامج المعتمدة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مصممة لضمان التالي :يساھم البرنامج في إنجاز الحصائل
التي يشملھا ھذا البرنامج؛ يتم تنسيق البرنامج ومشاريعه وفق اإلطار اإلنمائي للبلد المعني؛ يتم إنتاج ال ُمخرَ جات المتفق عليھا
باستخدام التمويل الخاص بالمشاريع والبرنامج .ويتضمن ذلك ثالث مستويات :مستوى البرنامج  -الذي يغطي حصيلة أو أكثر
ويؤمن التنسيق مع مجمل النتائج الوطنية ،والمستوى القطاعي أو مستوى الحصيلة ،ومستوى المشروع  -الذي يرتبط بالمستوى
التشغيلي لتسليم ال ُمخرَ جات بواسطة تنفيذ النشاطات المعتمدة على الموارد .وتختلف مسؤولية الرصد والتقييم في كل مستوى من ھذه
المستويات )لمزيد من التفاصيل ،راجع الفصل .(4
تتخذ مساھمة األطراف المعنية الطابع المؤسسي من خالل الترتيبات اإلدارية المعتمدة بواسطة المجالس أو اللجان على مستوى
البرنامج والقطاع /الحصيلة والمشروع .ال ينبغي لھذه المجالس أو اللجان أن تؤدي إلى ازدواجية اآلليات القائمة ،بل إلى استخدام
البنى واآلليات الوطنية الموجودة .وإذا لم تتوفر ھذه اآلليات ،ال بد من بذل الجھود لتشكيل مجموعات تعمل على ملء ھذه
المھمات .وينبغي تمثيل المالكين والمستفيدين وموردي الخدمات الفنية في كل مجلس أو لجنة.
مستوى القطاع أو الحصيلة :ثمة ضرورة لتنسيق مساھمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى الحصيلة وتوفيره لإلفادة
االرتجاعية ضمن اإلدارة العامة للبرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الذي يساھم غالبا ً في آليات التنسيق القطاعية الوطنية
بغية توضيح الروابط بين مساھماته واألولويات الوطنية .وتتضمن آليات التنسيق على المستوى القطاعي أو على مستوى الحصيلة:
ترويج بناء الشراكات في جميع المشاريع التي تعمل ضمن حصيلة مشتركة واحدة؛ توحيد وتعزيز استراتيجية تحقيق النتائج
المشتركة بين الشركاء؛ ورصد إنجاز الحصائل .وينبغي أيضا ً على مدير البرامج لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يتأكد من
التنسيق على مستوى الحصيلة ضمن ال ُمخرَ جات التي يدعمھا البرنامج.
مجالس البرامج والمشاريع :تجتمع مجالس البرامج والمشاريع مرة واحدة سنويا ً على األقل إلجراء المراجعة السنوية وتقديم النتائج
والموافقة على أية تغييرات ضرورية ،ولوضع القيم المستھدفة السنوية الجديدة .وتعتبر ھذه المجالس كيانات إدارية لدى البرنامج في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وتركز على مساھمته في تحقيق نتائج التنمية الوطنية.

 5-3قدرات الرصد والتقييم
يعتبر الشريك الوطني ،في البرامج التي يساعدھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،شريكا ً في المسؤولية لھذا األخير في
تنفيذ بعض نشاطات الرصد والتقييم المقررة .وبالتناغم مع مبادئ إدارة نتائج التنمية ومع الملكية الوطنية والمنظومات
القطرية ،ينبغي على جھود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الرصد والتقييم أن تستفيد وتتوافق وتؤسس على أنظمة
وقدرات الرصد والتقييم الموجودة ما أمكن ذلك من الناحية العملية )انظر اإلطار  .(21وينبغي لتلك الجھود ،كلما أمكن،
أن تشير إلى النقاط التي يحتاج الدعم البرنامجي للمنظمة فيھا إلى التعزيز ،بما فيه تعزيز المنظومات الوطنية .وتوفر
عملية التحليل والبيانات المستخدمة في التخطيط فرصا ً وتصورات أولية لتبيان متطلبات الرصد والتخطيط المستقبلية،
ً
مقارنة مع مصادر وجودة البيانات المتوفرة حاليا ً .كما تحدد المجاالت التي تحتمل المزيد من تطوير قدرات الرصد
والتقييم لدى الشركاء الوطنيين بنا ًء على طلبھم وفي الوقت المناسب.
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اإلطار  :21أمثلة عن تحقيق التوافق مع المنظومات الوطنية







وضع الموازنات الوطنية.
الخطط أو األطر اإلنمائية االستراتيجية الوطنية متوسطة أو طويلة األجل.
ھيئات التنسيق القطاعية االستراتيجية ،وھيئات تنسيق السياسات والبرامج أو المشاريع ،وھيئات التنسيق الوطنية المكلفة
بتنسيق ھذه النشاطات.
المنظومات الوطنية لرصد وتقييم االستراتيجيات أو الخطط أو األطر الوطنية ،واالستراتيجية القطاعية أو السياسات أو البرامج
أو المشاريع.
آليات المراجعة القائمة حاليا ً )مراجعات استراتيجية الحد من الفقر ،الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ،مراجعة النظراء... ،الخ(.

عند مستوى النتائج األعلى )األھداف الوطنية ،األھداف والحصائل القطاعية( ،ينبغي على األطراف المعنية الرئيسية أن
تشكل تلقائيا ً مجموعات قطاعية عريضة أو متعددة الھيئات حول كل حصيلة أو قطاع رئيسي .وأينما وجدت بنى وطنية
قائمة ،مثل آليات تنسيق القطاعات العريضة ،ينبغي على األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي استخدامھا
والمشاركة فيھا بدالً من تأسيس منظومات موازية .وال ينبغي آلليات التنسيق على مستوى الحصيلة أن تكون عبارة عن
ترتيبات إدارية تابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بل يجب أن تكون بنى وطنية قائمة ومكلفة باألساس بالتنسيق بين
القطاعات ضمن منظور إنمائي وفي السياق الوطني .ويجب على ھذه المجموعات أن تتمتع بالقدرة الكافية على تحمل
مسؤولية ما يلي:









الموافقة على إطار رصد وتقييم الحصائل ،واإلشراف على تنفيذه.
تعزيز الشراكات والتنسيق ضمن الحصيلة المشتركة الواحدة .وينبغي على جميع المشاريع المشاركة في إنتاج
ُخرجات ذات صلة بالحصيلة المعنية أن تشارك في مجموعة الحصيلة ،لضمان شمولية النقاشات .فھذا يعطي
م َ
ُخرجات.
الشركاء رؤية مشتركة للحصيلة التي تساھم فيھا مختلف المشاريع أو الم َ
ضمان االتحاد والتنسيق من خالل تعزيز االستراتيجية المشتركة بين الشركاء العاملين على مسار نتائج واحد.
رصد وتقييم إنجاز الحصائل ومساھمتھا في األھداف اإلنمائية الوطنية  -حيثما كان ذلك ضروريا ً .ويجب أن تحدد
اآلليات على مستوى الحصيلة الجھة المسؤولة عن الرصد على جميع البيانات ،وعدد مرات جمعھا ،والجھة
المستلمة لھا ،وعلى أية صورة يتم ذلك .وتعمل أطر النتائج وإطار الرصد والتقييم باعتبارھا القاعدة للرصد والتقييم
المشتركة من قبل ھذه المجموعات.
تنفيذ ومساھمة وضمان الجودة الشاملة للمشروع والحصيلة ،وضمان الموضوعية ونماذج المراجعات وعمليات
التقييم المختلفة ،والتأكد من أن المسار والمنتجات قادرة على تلبية المعايير الدولية.
ضمان االستخدام والنشر الفعال لمعلومات الرصد والتقييم في التخطيط ،واتخاذ قرارات التحسين المستقبلية.

ومثل معظم الحاالت الفنية ،تتواجد قدرات الرصد والتقييم في ثالث مستويات :البيئة التمكينية ،المستوى المؤسسي،
المستوى الفردي .وتعتبر القدرات مستقلة في ھذه المستويات الثالث ،وتتبادل التأثير من خالل عالقة تضايف معقدة.
ويحدث تغيير القدرات عموما ً في أربعة مجاالت :الترتيبات المؤسسية بما فيھا الموارد والحوافز الكافية ،القيادة ،المعرفة،
آليات تحمل المسؤولية .وليس من المحتمل أن يؤدي طرح واحدة فقط من ھذه المجاالت أو المستويات في أحد البرامج أو
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المشاريع إلى تنمية مستدامة للرصد والتقييم .ولذا تحتاج مجموعة الحصيلة إلى تبني رؤية أكثر شمولية في تحديد
ومعالجة القدرات المطلوبة لرصد وتقييم النتائج التي تسعى إليھا.
ويمكن آللية التنسيق على مستوى القطاع أو مستوى الحصيلة أن تبدأ عملھا بتنفيذ تقييم رفيع المستوى أولي للقدرات،
بغية معرفة المستوى الحالي والمطلوب لقدرات الرصد والتقييم للحالة المقررة .27ويكون أساس المقارنة محدوداً بالنسبة
للمستويات الثالث والمجاالت األربع المذكورة أعاله .ولكن الوحدات الفرعية أدناه تقدم الخطوط المحتملة الستمارة
التقدير األولي .وقد تساعد التصورات الناتجة عن ھذه األسئلة وغيرھا فريق البرنامج في صياغة خطة لتنمية القدرات.
الترتيبات المؤسسية






ھل يوجد برنامج قطاعي أو مؤسسي موثق ،أو سياسة للرصد والتقييم تحدد صالحيات وحدات الرصد والتقييم
وفرق البرنامج أو المشروع ومسؤولياتھم ومقاييس المساءلة بالنسبة لجمع البيانات الفعال وإدارة بيانات البرامج أو
المشاريع العامة؟
ھل تتطلب صالحية السياسات المؤسسية والقطاعية :تبني أدوات ونماذج معيارية ،ومالءمة بيانات المنظمات مع
آليات جمع وإدارة البيانات الوطنية ،وتحديد معايير لمھارات الرصد والتقييم ،وضمان التدريب المالئم؟
ھل الموارد المخصصة ،بما فيھا توفر كادر مؤھل وموارد مالية ،كافية لوحدات الرصد والتقييم المختصة؟ وھل
يتمتع كادر الرصد بالمھارات اإلحصائية والتحليلية المالئمة لجمع وتحليل العينات والبيانات العشوائية؟
ھل توجد ھيئات تقييم مستقلة؟ ھل المؤسسات المسؤولة عن التقييم "مستقلة"عن اإلدارة حقاً ،وخاضعة للتقييم؟ ما
ھي اآلليات المتوفرة لحماية استقاللية وظيفة التقييم؟

القيادة



ھل تدعم اإلدارة العليا اتخاذ القرار المبني على األدلة داخل المنظمة؟

المعرفة






ھل يمكن تصنيف المعلومات ذات الجودة العالية بحسب العوامل ذات الصلة )مثل النوع االجتماعي ،والعمر،
والمنطقة الجغرافية( من أجل تقييم التقدم وتحليل األداء؟
ھل تتمتع ھيئات الرصد والتقييم المختصة بحق الدخول إلى المعلومات المتراكمة لجميع البرامج والمشاريع ذات
الصلة؟ وھل تتمتع األطراف المعنية بحق الدخول إلى معطيات تحليل وجمع البيانات )عبر االنترنت مثالً(؟
ھل تمتلك ھيئات الرصد والتقييم استمارات مبسّطة لجمع البيانات وتقديمھا؟ ھل ثمة عملية منھجية وتوثيقية تضمن
رصد جودة البيانات في جميع المستويات و جودة التحليل والتجميع؟
ھل ثمة خبرة فنية كافية في مجال التقييم ضمن المنظومة الوطنية؟ وھل توجد مؤسسات تقييم وطنية محترفة؟

27

راجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،مالحظات عملية حول تقييم القدرات" ،تشرين ثاني  ،2008من أجل نقاش كامل لمنھج تقييم القدرات
لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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المساءلة



ھل يمكن تقديم المعلومات الصادرة عن وحدات الرصد والتقييم إلى صناع القرار واألطراف المعنية األخرى ذات
الصلة في الوقت المناسب ،بغية تمكينھم من اتخاذ قرارات مبنية على وقائع ملموسة؟

استناداً إلى االعتبارات الواردة أعاله ،وإلى اإلدراك الناجم عن تقييم القدرات عالي المستوى ،يمكن اختيار واحدة من
ً
تلبية لمتطلبات رصد وتقييم النتائج المطلوبة )انظر الشكل  .(12وقد يؤدي التقييم
النھج العريضة األربعة الواردة أعاله
ً
المذكور إلى تقييم للقدرات أكثر تعمقا في مجاالت محددة.
وقد يكون مھماً ،بالنسبة للمجموعة القطاعية أو مجموعة الحصيلة ،توثيق التحليل الوارد في الشكل  12في إطار بسيط
لتنمية القدرات )انظر الجدول  .(16فمثل ھذه األطر تساعد في تعيين مرافق الرصد والتقييم الموجودة في مؤسسات
الشريك الوطني التي يمكن استخدامھا ،وفي تحديد الفجوات .ويمكن استخدام العمود األخير للداللة على مقدار الجھود
المبذولة في تنمية القدرات  -بما فيھا تقييم القدرات التفصيلي  -المطروحة لدعمھا من قبل برنامج آخر تابع لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،عند نشوء طلب وطني ذي صلة ،وبروز الحاجة إلى ذلك.

الجدول  :17إطار قدرات الرصد والتقييم
الشريك أو الطرف
المعني الرئيسي في
مجموعة الحصيلة
المساھم في النتائج

ال ُمكون المحدد من
النتيجة أو الحصيلة
المرتبط مباشر ًة
بالشريك

آليات وقدرات الرصد
والتقييم الموجودة لدى
الشريك )الترتيبات
المؤسسية ،القيادة،
المعرفة ،المساءلة(

المجاالت المحتملة
لتنمية قدرات الرصد
والتقييم لدى الشريك،
بما يتناسب مع نطاق
تفويضه

أعمال مقترحة لتنمية
قدرات الرصد والتقييم

مفوضية االنتخابات

تنظيم مراجعة
لإلنجاز وزيارات
ميدانية
جمع وتحليل البيانات

مقتصرة على مستوى
المقرات الرئيسية فقط.

الرصد الميداني،
ً
وخاصة المھارات على
المستوى اإلقليمي لتقدير
مستوى مشاركة الفئات

يجب تركيز الدعم األولي
على تنمية القدرات لتطوير
مھارات الرصد المتعلقة
بإنجاز الحصيلة .وقد
يُس َتخدم التمويل المتاح

المھمشة وسكان المناطق
البعيدة

و رفع التقارير

ضمن الحصيلة في تنفيذ
تقييم قدرات مفوضية
االنتخابات

المكتب المركزي
لإلحصاء

يتم إنجاز كل
المسوحات بواسطة
المكتب المركزي
لإلحصاء

يعتبر المكتب المركزي
لإلحصاء معھداً وطنيا ً
رئيسياً ،يتوقع منه
توفير مسوحات
وتحليالت وطنية ذات
جودة عالية ورفع
تقارير حول النتائج

تعتبر تنمية قدرات
المكتب المركزي
لإلحصاء أولوية وطنية

على مجموعة الحصيلة
تعزيز الجھود الوطنية في
تنمية قدرات المكتب
المركزي لإلحصاء على
إدارة وتحليل وتقرير
المسوحات

وحدة الرصد
والتقييم في وزارة
التخطيط.

الدائرة الحكومية
المسؤولة عن رصد
وتقييم مشاريع التنمية
الكبرى ،وتنسيق
الرصد والتقييم
القطاعية )بما فيھا
مشروع االنتخابات(
على مستوى الحصيلة
الوطنية ،وبناء قدرات
الرصد والتقييم
الوطنية*.

تتمتع وحدة الرصد
والتقييم باالستقالل
السياسي ،وكوادره من
الموظفين المدنيين
المؤھلين للقيام بالرصد
والتقييم.

ال تعمل مطلقا ً وحدة
الرصد والتقييم بصورة
مباشرة مع كادر ھيئة
إدارة االنتخابات أو
المكتب المركزي
لإلحصاء ذوي الصلة
بھذا المجال المحدد من
الرصد والتقييم  ،ألن في
ذلك زيادة نسبة مخاطر
"التسييس".

دعم جھود وحدة الرصد
والتقييم الرامية إلى تدريب
كوادر اللجنة االنتخابية في
مفوضية االنتخابات
والمكتب المركزي
لإلحصاء على إعداد
المؤشرات واألوضاع
األصلية والقيم المستھدفة
وطرق جمع البيانات
الخاصة من أجل عمل
مفوضية االنتخابات .وأيضا ً
دعم جھود وحدة الرصد
والتقييم الرامية إلى تعزيز
ثقافة التقييم ضمن
المفوضية.

* إن الوحدات المسؤولة عن الرصد والتقييم ذات البنيه المؤسسية المستقلة ،مثل وحدة الرصد والتقييم ،تختلف من بل ٍد إلى آخر.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

98

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

99

 4مراقبة النتائج
الفصل الرابع

شكل الفصل السابق دليالً عن كيفية تخطيط الرصد والتقييم بما في ذلك وضع إطار عمل للرصد والتقييم والتلبية الفعالة
لمستلزمات التخطيط األخرى مثل تأمين الموارد والقدرات الالزمة لتنفيذ األنشطة ومراقبتھا وتقييمھا .ويقدم ھذا الفصل
إرشادات تفصيلية عن كيفية تنفيذ أنشطة الرصد المخططة .كما يقدم وسائل وأفكار مفيدة عن الرصد الفعالة واستخدام
المعطيات الملموسة الناتجة عن الرصد في عملية صنع القرار.
يتبع الفصل الخطوات العامة لتنفيذ عملية الرصد:
 (1امتالك فھم مشترك واضح لما يلي:
أ -سياسات الرصد القابلة للتطبيق بالنسبة لھيئة الرصد المعنية
ُخرجات ،والھيئات اإلدارية في
ب -األدوار والمسؤوليات ذات الصلة وكيفية تنفيذھا في رصد الحصائل والم َ
المشاريع والبرامج.
تُ -نھج ووسائل الرصد األكثر شيوعا ً.
 (2تعزيز وتفصيل إطار الرصد األولي )الموصوف في الفصل  (3مع المعلومات المفصلة الالزمة لتنفيذ إجراءات
الرصد .وھذا يشمل وضع النقاط المرجعية للرصد الدورية مثل المؤشرات ،وقيم الوضع األساسي ،والمخاطر،
واألھداف السنوية ،وتثبيتھا في أنظمة معلومات الرصد.
 (3تنفيذ إجراءات الرصد :تنظيم وتخطيط وتنفيذ إجراءات الرصد باستخدام وسائل مختارة لجمع وتحليل البيانات
وإعداد التقارير.
 (4استخدام بيانات الرصد بصورة موضوعية من أجل أعمال اإلدارة واتخاذ القرارات.
ھذه الخطوات مذكورة في الشكل .13
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ال يوجد مخطط ثابت يمكن تطبيقه في جميع حاالت الرصد .فطريقة الرصد التي تستخدمھا مؤسسة في ظروف معينة
)مثالً ،في برنامج عالمي أو إقليمي أو قطري ،أو في مشروع تنمية( تعتمد على عوامل عديدة .من ھذه العوامل
مستلزمات المسؤولية المشتركة )مؤسسيا ً وتنمويا ً( ،ودرجة التعقيد ،ومجال وسياق النتائج المرجوة .ويعتمد جوھر الرصد
والنھج التي تعتمدھا مؤسسات مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ووحداته الفرعية ،وبرامجه ومشاريعه ،إلى حد كبير
على سياسات رصد مشتركة تعمل على مستوى المنظمة ككل .ويعرض ھذا الفصل العناصر المذكورة كما تطبق في
الظروف العملية التي يعمل فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
الرصد ھو جزء من إدارة البرامج والمشاريع وليس إضافة عليھا .وال ينبغي النظر إلى الرصد على أنه
فقط أحد متطلبات اإلدارة أو إعداد التقارير ،بل باألحرى على أنه فرصة من أجل:

نصيحة
 إشراك المستفيدين بحيث يشعرون بملكية النتائج المحققة ويكون لديھم الحافز لدعمھا.
 إثبات تحقق النتائج اإلنمائية ،وانعكاسھا اإليجابي على األفراد المستھدفين ،واالستفادة من دعم المستفيدين والشركاء
اآلخرين لمعالجة أية صعوبات ميدانية تعترض سبيل تحقيق النتائج.



بلورة ثقافة رصد شاملة وھادفة لكي يكون التنفيذ واإلدارة فعالين ومفيدين فضالً عن تسھيل جمع البيانات واألدلة
بصورة موضوعية لدعم اإلنجازات واتخاذ القرارات.

 1-4سياسات الرصد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وظروفھا الميدانية واألدوار
والمسؤوليات
سياق سياسات الرصد
إن كل مؤسسة تجھد للحصول على نتائج تحتاج إلى نظام رصد متماسك ومستمر وفعال .وتصبح الحاجة إلى ھذا النظام
ماسة أكثر حين يتعلق األمر ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ألن ھذه المؤسسة تھدف إلى تحقيق نتائج :مملوكة وطنياً؛
وتشكل جزءاً من اإلطار متعدد الشركاء )مثل إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أو استراتيجية التنمية الوطنية(؛
وتغطي مستويات قطرية وإقليمية وعالمية؛ ويجري تحديدھا وإنجازھا بمشاركة طيف واسع من األطراف المعنية؛ ويجب
إعداد تقارير عنھا .إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل باتجاه صياغة نظام رصد قوي من خالل سياسات ووسائل
وأنظمة فعالة ،بحيث يستطيع تذليل صعوبات الرصد العديدة التي تواجھه.

وسياسة الرصد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معلنة في دليل ”سياسات وإجراءات البرامج والعمليات" ،وھي تشير
ُخرجات – التي يساھم فيھا البرنامج يجب أن تخضع للرصد بصرف النظر عن
إلى أن كل النتائج  -الحصائل والم َ
الموازنة والمدة .ويتعين رصد جميع البرامج والمشاريع التي يدعمھا البرنامج لضمان:



تحقيق النتائج المتفق عليھا في جميع البرامج )قطرية ،إقليمية ،عالمية( ومشاريعھا المُكونة .وھذه مسؤولية مشتركة
بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه .غير أن البرنامج مسؤول عن رصد مساھمته من خالل ضمان أن
ُخرجات الناتجة عن المساعدة التي يقدمھا تساھم في الحصيلة.
الم َ



ُخرجات المرتقبة بطريقة فعالة بموجب خطة التنمية الشاملة وخطة
أن يعطي كل مشروع فرعي في برنامج معين الم َ
العمل السنوية المرتبطة بھا .وتقع ھذه المسؤولية بشكل خاص على عاتق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.




أن تقوم قرارات المشاريع والبرامج على حقائق وأدلة ملموسة.
استيعاب الدروس المستفادة استيعابا ً منھجيا ً لخدمة المعرفة وتحسين صياغة البرامج والمشاريع المستقبلية.

وتشدد الخطة اإلستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (2011-2008على ضرورة أن تكون الحصائل مملوكة
وطنياً ،وبذلك يقع العبء األكبر من المسؤولية على كاھل السلطات الوطنية .وسوف يساھم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في ھذه الحصائل .وعليه ،يجب أن تتمثل مسؤوليته الرئيسية في مساھماته في التأثير اإلنمائي الوطني .وينبغي تقييم أدائه
الميداني على المستوى القطري أوالً ،كجزء من عملية مشتركة مع الحكومات ومع شركاء آخرين ،وثانيا ً على مستوى
مشترك من قبل اإلدارة العليا والمجلس التنفيذي ،استناداً إلى بيانات الرصد والتقييم .فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤول المباشر عن الخدمات المشتركة وعن البرامج العالمية واإلقليمية التي تدعم البرامج القطرية.
الظروف الميدانية للرصد
المرجع الرئيسي للرصد ھو إطار الرصد والتقييم المرفق مع كل برنامج )انظر الفصل  .(3وضمنه ،تشير أطر النتائج
)يشار إليھا أحيانا ً باسم "أطر الموارد والنتائج"( الخاصة بوثائق التخطيط المعنية – مثل إطار المساعدة اإلنمائية ،وثيقة
البرنامج العالمي ،وثيقة البرنامج اإلقليمي ،وثيقة البرنامج القطري ووثائق المشروع األساسية – بمزيد من التفصيل إلى
األشياء التي يتعين رصدھا .وتعرض أطر النتائج ما يلي :نتائج التنمية العالمية واإلقليمية والوطنية المختارة والتي يساھم
فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما في ذلك الحصائل على مستوى األمم المتحدة ،إن وجدت )اعتماداً على إطار
المساعدة اإلنمائية(؛ والحصائل المتحققة بشكل خاص بفضل دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى البلد )في
وثائق البرنامج القطري( ،وعلى المستوى اإلقليمي )في وثائق البرنامج اإلقليمي( والعالمي )في وثائق البرنامج العالمي(؛
ُخرجات المرافقة لكل حصيلة .كما تعطي أطر النتائج مؤشرات ،وقيمة الوضع األصلي ،وأھدافا ً لكل حصيلة ولكل
والم َ
ُخرج حسب ما ھو مالئم.
م َ
وفي حين أن الھدف الجوھري للرصد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھو تحقيق النتائج ،إال أنه من الضروري أيضا ً
رصد االستخدام المناسب للموارد على كل المستويات .ويحقق البرنامج ذلك من خالل الرصد على ثالثة مستويات:
ُخرجات والمشاريع ،والحصائل والبرنامج.
الم َ
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يصور الشكل  14الروابط القائمة بين:





ُخرجات.
سلسلة النتائج :الحصائل والم َ
الترتيبات اإلدارية وھيئات المشاريع والبرامج.
ُخرجات على السواء(.
العالقات الداخلية على المستويات الثالثة :المشاريع ،البرامج ،النتائج )للحصائل والم َ

ومن الشكل  14أعاله يمكن مالحظة ما يلي:
خرجات
مستوى المشروع وال ُم َ
ُخرجات .وھو أيضا ً الكيان الذي يبدأ منه الرصد.
المشروع ھو كيان يستخدم مدخالت وموارد ويحولھا إلى أنشطة وم َ
ُخرجات التي تولدھا المشاريع دائما ً بالحصيلة مباشرة .28وتنفذ مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عادة في
وترتبط الم َ
ُخرجاته وصالته بالمشاريع األخرى لتالفي
أوضاع تنموية معقدة ،ومن المھم أن يفھم المرء دور كل مشروع ومنتجاته وم َ
التداخالت.
ُخرجات المخططة عبر مجموعة من األنشطة الفعالة
ھناك مسؤولية حاسمة في كل مشروع فيما يخص إنتاج الم َ
ً
والمخططة بعناية ،وعبر االستخدام األنسب للموارد المخصصة لھذه األنشطة .ينبغي رصد ھذين الجانبين معا .ويتحمل
ُخرجات .ووسائل الرصد األساسية التي
مدير المشروع المسؤولية األساسية في الرصد على مستوى المشروع أو الم َ
يستخدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى المشروع ھي (1 :نظام إدارة المشروع المشترك )أطلس(؛ (2

 28في بعض الحاالت ،يمكن أيضا ً أن يرتبط المخرج بأكثر من حصيلة واحدة .مثالً ،يمكن لقاعدة البيانات التي يجمعھا مشروع عن مجتمعات
النازحين أن تكون حصيلة عن سالمة النازحين ،وأن تكون أيضا ً حصائل أخرى تتعلق بتعليمھم وتغذيتھم ومستوياتھم الصحية وغيرھا.

الزيارات ،والمشاورات والمراجعات الميدانية مع الشركاء؛  (3التقارير السنوية )والفصلية( عن المشروع؛  (4عملية
المراجعة السنوية للمشروع.
مستوى الحصائل
ُخرجات بواسطة المشاريع )وغيرھا من األنشطة المتصلة مثل الدعاوة اإلضافية( .ويمكن
تتحقق الحصائل عبر إنتاج الم َ
أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو غيره بدعم ھذه المشاريع واألنشطة المتصلة بھا.
تتميز بيئة عمل األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عادة بوجود أكثر من ترتيب ھرمي للحصائل :حصائل
إطار المساعدة اإلنمائية ،وحصائل البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويصور الشكل  14حصائل
المستويات ال ُعلية ،مثل الحصائل الوطنية وحصائل إطار المساعدة اإلنمائية ضمن أشكال بيضوية .أما حصائل البرنامج
القطري فقد رسمت على شكل معينات .ويمكن أيضا ً اعتبارھا حصائل فرعية تنتمي إلى حصائل ذات مستوى أعلى:
حصائل وطنية أو حصائل إطار المساعدة اإلنمائية كما ھو موضح.
يمكن أن يوجد أكثر من حصيلة فرعية مرتبطة مع حصيلة وطنية واسعة أو مع حصيلة إطار المساعدة
اإلنمائية .وھي تخدم ھدف مالءمة التواصل والعرض ،والسيما في أطر نتائج معقدة وبيئات متعددة
المؤسسات مثل دورات األمم المتحدة ودورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويمكن الداللة على الحصائل الفرعية على
نحو مختلف ،كأن نسميھا "حصائل وسيطة" مثالً .ويجب المالحظة أيضا ً أنه ال يوجد حاجة لھا في بعض الحاالت.
ُخرج الذي تنتجه مؤسسة وطنية واحدة أو جھة مانحة واحد )البنك الدولي مثالً( يمكن أن يرتبط مباشرة مع حصيلة
فالم َ
على المستوى الوطني دون وجود مستوى وسيط من الحصائل .إن الحصائل الفرعية أو حصائل البرنامج القطري تشجع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ُيبقي تركيزه على مھمته وعلى المنفعة النسبية خالل عمله على حصيلة وطنية أو
حصيلة إطار المساعدة اإلنمائية.

مالحظة

ُخرجات المساھمة في
يحتاج الرصد على مستوى معين من الحصائل فھما ً واضحا ً من جميع األطراف المعنية لكل الم َ
تحقيق الحصيلة ،وكذلك للروابط القائمة بين الحصائل الفرعية والمستويات األخرى من الحصائل .وكل طرف من
األطراف المعنية مسؤول عن مساھمته في الحصيلة ،لكن مسؤولية الرصد على الحصيلة اإلجمالية ھي مسؤولية مشتركة
بين الجميع .ويتعين ،ألغراض عملية ،أن يتحمل شريك واحد مسؤولية التنسيق بين األطراف المعنية .ونظراً إلى أھمية
الملكية الوطنية لكل نتائج التنمية ،فإنه يجب أن تكون المسؤولية األساسية للرصد على مستوى النتائج في يد الحكومة أو
إحدى المؤسسات الوطنية .ويساند برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مھام الرصد التي تتوالھا مؤسسات وطنية ،ويركز على
تطوير قدرات ھذه المؤسسات في مجال الرصد .ويمكن أن يصل ھذا التركيز إلى حد وضع أنظمة رصد وطنية .ولكن
يجب توسيع أنشطة تنمية القدرات ضمن إطار النھج الھادفة إلى تطوير القدرات اإلجمالية كما ھو وارد في منھج برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي لتنمية القدرات) 29راجع الفصل .(3
إن وسائل الرصد األساسية التي يستخدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى الحصائل ھي :النظام المشترك
إلدارة النتائج )برنامج اإلدارة القائمة على النتائج(؛ الزيارات والمشاورات والمراجعات الميدانية مع األطراف المعنية؛
االستنتاجات المستخلصة من رصد البرنامج والمشروع؛ التقارير السنوية؛ البرنامج السنوي؛ وعملية مراجعة إطار
29

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،دعم تطوير القدرات :منھجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،مالحظة
عملية عن تطوير القدرات".
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المساعدة اإلنمائية .ولرصد الحصائل ،ينبغي تعزيز روابط أنظمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع األنظمة الوطنية ومع
أنظمة شركاء تنمية آخرين .وينبغي أن يسعى البرنامج دائما ً إلشراك العمليات الوطنية القائمة على األرض في ھذا
المجال.
مستوى برامج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
تدعم ھذه البرامج ،في الشكل  ،14العديد من المشاريع والحصائل .وتستلزم الرصد على مستوى البرامج:





إشراف على كل المشاريع في البرامج.
الرصد على كل حصيلة يتم تمويله من موازنة البرنامج.
مسؤولية البرنامج عن إطار المساعدة اإلنمائية ،والمساھمة في النتائج الوطنية ،وتحقيق النتائج المشتركة في الخطة
اإلستراتيجية.

وتقع المسؤولية األساسية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى البرامج على كاھل مدير البرنامج .ووسائل الرصد
المستخدمة على مستوى البرامج ھي إجماالً ذاتھا على مستوى الحصائل.
ُخرجات عناصر جوھرية في سلسلة النتائج ،فإن المشاريع والبرامج ھي،
ومن المھم أن نفھم أنه إذا كانت الحصائل والم َ
ُخرجات على طريق تحقيق الحصائل .إن رصد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في الحقيقة ،ترتيبات إلدارة عملية توليد الم َ
تغطي كل العناصر السابقة الذكر.
أدوار ومسؤوليات الرصد
تتم رصد نتائج التنمية على مستويات مختلفة ھي عادة :المستوى الوطني ،ومستوى البرنامج ،ومستوى الحصيلة،
ُخرج المشروع .وعلى كل مستوى ھناك مسؤوليات رصد فردية وجماعية محددة لكل من المؤسسات الشريكة.
ومستوى م َ
ُخرج أو المشروع ،ببعض
وفي حين يمكن تكليف بعض الھيئات أو الموظفين ،مثل مدراء المشاريع على مستوى الم َ
وظائف الرصد ،فإن مسؤولية الرصد على مستوى الحصيلة والنتائج العليا ھي جھود جماعية .فنجاح الرصد وتحقيق
النتائج يعتمد على كون كل شريك واع لدوره ومسؤولياته الفردية والمشتركة .ويشير الجدول  18إلى األدوار
والمسؤوليات المرافقة لكل نقطة تجري فيھا المشاركة وإلى كيفية تطابقھا مع برامج ومشاريع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي.
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 2-4االستعداد للرصد من خالل تعزيز الخطة األولية للرصد والتقييم
بعد أن يتكون لدينا فھم واضح لسياسات الرصد وللظروف القائمة على األرض ولألدوار والمسؤوليات ،يمكن للمرىء أن
يستعد لتنفيذ إجراءات الرصد .وأول مھمه في تنفيذ أنشطة الرصد ھو ضمان أن يكون إطار الرصد والتقييم محدَّثا ً .وھنا،
يمثل إطار الرصد والتقييم المعد في نھاية مرحلة تخطيط البرنامج أو المشروع أساسا ً لھذه الغاية )انظر الفصل .(3
وينبغي مراجعته بعناية وتطويره كلما دعت الضرورة.

الجدول  :18األدوار والمسؤوليات في عملية الرصد
من :المسؤولون والمساءلة

ماذا :األدوار والمسؤوليات

كيف :التوقيت والمنھجية

السلطات الوطنية
المسؤوليات الرئيسية:

رصد النتائج على مستوى البرنامج

 .1في مراحل التخطيط األولي






قيادة البرامج الوطنية
واإلشراف عليھا لتحديد
التقدم باتجاه النتائج المرجوة



تحديد وإدارة الشراكات






األدارة العليا في برامج برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي
المسؤوليات الرئيسية







قيادة وتنفيذ ورصد سير
البرامج القطرية ،إلى جانب
الحكومات ومنظمات األمم
المتحدة وغيرھم من الشركاء
التعاون مع الشركاء
الوطنيين لتحديد مجال
تركيز مساعدة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي للبلد
والنتائج المرجوة
تحديد وإدارة الشراكات

ضمان تقييم ورصد مستندة إلى الملكية الوطنية
وقائمة على النتائج



من خالل المشاركة الفعالة في التنمية والمصادقة
على أطر الرصد والتقييم من أجل البرامج

تأمين قاعدة واضحة لصناعة القرار ودليل
ألنشطة التنمية

الوطنية وإطار المساعدة اإلنمائية.
 .2مراجعات سنوية )لما تم إنجازه على طريق
تحقيق النتائج( من خالل:

استخدام أنظمة الرصد المتوفرة لدى األطراف
المعنية استناداً إلى ميزاتھم المقارنة.



ربط النتائج بالموارد وضمان المساءلة في
استخدام الموارد
ضمان الجودة واالستخدام المالئم لألدلة الناتجة
عن الرصد وللدروس المستفادة.
حل المشاكل الرئيسية في التنفيذ لتحسين فرص
تحقيق النتائج )الحصائل(.

مراجعة التقدم والمواضيع والتوجھات في تحقيق
النتائج المقدمة في وثائق من أجل المراجعة
السنوية.


 الموافقة على العمل المستقبلي بما في ذلك مھام
اتخاذ قرارات بشأن التغييرات حسب اللزوم.

الرصد والتقييم.
 .3المشاركة في الرصد المشتركة )بصورة انتقائية
كما ھو مقرر باتفاق مسبق مع األطراف المعنية(

رصد النتائج على مستوى البرنامج

 .1في مراحل التخطيط األولي


 لتقديم أساس واضح التخاذ القرار ودليل ألنشطة



لصياغة تحالفات قوية لتحقيق النتائج

التنمية


 ضمان الجودة واالستخدام المالئم لألدلة الناتجة
لضمان رصد يقوم على النتائج

من خالل المشاركة الفعالة في التنمية والمصادقة
على مخططات الرصد والتقييم
 .2المشاركة في الرصد المشتركة )انظر أعاله(
 .3قبل المراجعات السنوية من خالل



عن الرصد والدروس المستفادة





حل المشاكل الرئيسية في التنفيذ لتحسين فرص
تحقيق النتائج )الحصائل(
لربط النتائج بالموارد وضمان المحاسبة في
استخدام الموارد
لتعديل مساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كما



تحديد المساھمة اإلستراتيجية للبرنامج في النتائج
عبر استعراض مراجعات مجموعة الحصائل
والتقارير السنوية للمشروع
تقرير التغيرات اإلستراتيجية الالزمة في موارد
ونتائج البرنامج ،عند الحاجة



تحديد المساھمة القائمة على األدلة للبرنامج ككل
في المراجعة السنوية
 .4المشاركة في المراجعات السنوية
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الجدول  :18األدوار والمسؤوليات في عملية الرصد
من :المسؤولون والمساءلة



تقييم األداء اإلجمالي
للمساعدة التي قدمھا برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي للقطر
)السير باتجاه تحقيق النتائج(



ضمان استخدام موارد
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي بصورة حكيمة
وفعالة.

مدراء محفظة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
المسؤوليات الرئيسية:




المساھمة في آليات التنسيق
على المستوى
القطاعي/الحصائل
إدارة محفظة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي من البرامج
والمشاريع في مجال دراسة
مثل الحكم الرشيد أو الفقر،
بكالم آخر ،مساھمة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في
الحصائل

ماذا :األدوار والمسؤوليات
يلزم على ضوء المستجدات








إدارة المشاريع التي يدعمھا
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي للمساعدة على إنتاج
المُخرَ جات
المساھمة في إدارة وأداء
المشروع

لتحديد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
استراتيجيا ً في إطار التعاون التنموي مع البلد
للمصادقة على إطار الرصد والتقييم للبرنامج
)لخطة الرصد والتقييم في خطة عمل البرنامج
القطري( بالتماشي مع إطار المساعدة اإلنمائية
والخطط الوطنية للرصد والتقييم ،إن وجدت.



الستخدام بيانات الرصد على المشروع وعلى
الحصائل واالستفادة منھا في مناقشة البرامج.

على مستوى الحصائل

 .1في مراحل التخطيط األولي


 لتقييم قاعلية استراتيجيات الشراكة واتخاذ



لدراسة التقدم باتجاه تحقيق الحصائل

اإلجراءات الالزمة )مثالً ،تحسين التنسيق مع
األطراف المعنية(






مدراء وموظفو المشاريع
المسؤوليات الرئيسية

كيف :التوقيت والمنھجية

رصد فعالية تنفيذ االستراتيجيات في معالجة
العقبات في وجه تحقيق النتائج )الحصائل( واتخاذ
اإلجراءات الالزمة.
ضمان االستخدام الفعال للموارد ،وتوزيعھا لزيادة
إمكانية تحقيق النتائج )الحصائل( إلى الحد
األقصى
إدراك وتشجيع تنمية القدرات في مجال الرصد
والتقييم
استخدام بيانات الرصد على مستوى المشروع
واالستفادة منھا في المناقشات على مستوى
الحصائل

خرجات
على مستوى المشروع ،رصد ال ُم َ


ُخرجات
 اتخاذ خطوات باتجاه تحقيق أھداف الم َ
 ضمان التعاون الفعال مع األطراف المعنية
 التنسيق مع المستفيدين
 ضمان االستخدام الفعال للموارد
 االستفادة من معلومات بيانات المشروع في
تأسيس المشروع في سياق أكبر

مستوى رقابي أعلى )الرصد على مستوى
البرامج والحصائل(.

من خالل المشاركة الفعالة في التنمية والمصادقة
على أطر الرصد والتقييم من أجل الحصائل
الموافقة
 .2طيلة دورة البرنامج عبر القيام بأنشطة الرصد
والرصد المشتركة
 .3قبل المراجعات السنوية من خالل تحديد:


 سير استراتيجيات الشراكة باتجاه تحقيق الحصائل
 معدل وكفاءة استخدام الموارد
 القضايا التي تحتاج إلى قرارات في المراجعات
التقدم باتجاه تحقيق الحصائل

السنوية



المدخالت إلى مراجعات البرنامج والمراجعات
السنوية
 .4المشاركة في المراجعات السنوية على مستوى
الحصائل



في مراحل التخطيط األولي
.1صياغة وإقرار إطار الرصد والتقييم في المشروع
من خالل عملية يشارك بھا جميع المعنيين
 .2طيلة حياة البرنامج عبر القيام بأنشطة رصد ذات
صلة بالمشروع
 .3قبل المراجعات السنوية من خالل تحديد



ُخرجات والمساھمة في
التقدم باتجاه تحقيق الم َ
الحصائل ذات الصلة


 القضايا التي تحتاج إلى قرارات في المراجعات
معدل وكفاءة استخدام الموارد
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الجدول  :18األدوار والمسؤوليات في عملية الرصد
من :المسؤولون والمساءلة

ماذا :األدوار والمسؤوليات

كيف :التوقيت والمنھجية
السنوية



المساھمات في مراجعات البرنامج والمراجعات
السنوية في التقارير السنوية للمشروع
 .4ضمان إجراء المراجعات السنوية للمشروع

ال يوجد وقت محدد لوضع إطار الرصد والتقييم ،سوى أنه ينبغي أن ينجز قبل تنفيذ أنشطة البرنامج وبأقرب ما يمكن
لبدء التنفيذ الفعلي .إما على مستوى برامج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العالمية أواإلقليمية أوالقطرية ،فيجب إعداد
إطار الرصد والتقييم التفصيلي بعد تقديم وثائق البرنامج المعني من أجل مصادقة المجلس التنفيذي.
وتعتبر فترة  9-6أشھر قبل بدء دورة تنفيذ البرنامج كافية للقيام بذلك غالبا ً .أما بالنسبة للبرامج القطرية ،فإن ھذه الفترة
تتاح عند إعداد خطة عمل البرنامج القطري ومشاريعه المُكونة وخطط العمل السنوية الخاصة بھا .فمثل ھذا التوقيت
يساعد على إرساء تنسيق أفضل وتآزر متبادل بين البرامج والمشاريع ،وھو بذلك ال يزيد االلتزام اإلجمالي بالبرنامج
فقط ،بل ويساعد أيضا ً في تركيز الرصد على مجموعة متناسقة من األھداف واألنشطة البرنامجية.
وكما الحظنا في الفصل  ،3فإن إطار الرصد والتقييم يشمل ثالثة مكونات :مكون التوصيف ،وإطار النتائج وأطر الرصد
والتقييم .إن أية تغييرات قد يتعين إدخالھا إلى مكون التوصيف ال تكون جوھرية على األرجح ،وتكون عملية تحديث ھذا
المُكون بسيطة نسبيا ً .ولكن قد يكون ھناك حاجة إلعادة النظر في خريطة النتائج وإطار الرصد والتقييم في ضوء
المعلومات الجديدة )واألكثر دقة( التي تظھر خالل تنفيذ مشاريع معينة .إن المعلومات التفصيلية عن الحصائل
ُخرجات والمؤشرات ذات الصلة وقيم الوضع األساسي والمخاطر والمفترضات ،تصبح أوضح خالل مراحل تنفيذ
والم َ
خطة عمل البرنامج القطري والمشاريع المُكونة المحددة ،والتي تتم عقب مرحلة التخطيط الكلي األولي للبرنامج .ويمكن
ُخرجات والمؤشرات
للمعلومات التي تبرز خالل المراحل التفصيلية لتنفيذ المشروع أن تحسن كثيراً التوصيف البدئي للم َ
وقيم الوضع األساسي والمخاطر والمفترضات وبالتالي أن تعزز فعالية وجودة الرصد .وعالوة على ذلك ،إن أول ما يتم
إعداده ھو إطار الرصد والتقييم في نھاية عملية التخطيط ،التي تركز على التخطيط من أجل النتائج .وال يمكن الحصول
على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنفيذ أو الرصد )مثالً ،نمط أو جدولة أحداث الرصد ،والطرق الواجب استخدامھا،
وما إلى ذلك( بسھولة أو التنبؤ بھا بدقة في ذاك الوقت .لذلك ينبغي مراجعتھا وتضمينھا في ھذه المرحلة.
إن وضع إطار الرصد والتقييم يتيح الفرصة ألن يكون ھذا اإلطار وسيلة أكثر واقعية وفعالية في الرصد .ويعطي الجدول
 14مثاالً عن إطار تخطيط وضعت استناداً إلى جدول نتائج نموذجي عن القدرات المعززة لھيئة إدارة االنتخابات ،تمت
مناقشته في الفصل .2
تمثل خطة عمل البرنامج القطري بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أداة عامة إلدارة النتائج على مستوى البلد.
وينبغي إعداد وإكمال إطار الرصد والتقييم الخاص بھذه الخطة بالتوازي مع الخطة واعتباره ،في الحالة النموذجية ،أحد
مكوناتھا األصيلة .وعلى غرار ذلك ،يجب إعداد إطار الرصد والتقييم الخاص بالبرامج اإلقليمية والعالمية بشكل يعكس
البرنامج المعني ال ُمصادق عليه من قبل المجلس التنفيذي.
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إن تحديث إطار الرصد والتقييم ال يتم مرة واحدة .ففي كل مرة يحدث تغير مھم في إطار النتائج )مثالً ،حين تكتمل
المشاريع الموجودة ،أو تضاف مشاريع جديدة إلى خطة عمل البرنامج القطري( ،يجب مراجعة الخطة واإلطار معا ً
والمصادقة عليھما .ويعتبر تخطيط العمل السنوي محطة وثيقة الصلة بھذا التحديث المستمر للخطة واإلطار.
ويعتبر إنجاز خطة عمل البرنامج القطري وإطار الرصد والتقييم محطة ھامة إلطالق عملية الرصد .وفي ھذه المرحلة
يجب أن تتم اإلجراءات األربعة التالية:



ُخرجاته المحددة.
على مستوى المشاريع الفردية ،وضع إطار مفصل للرصد والتقييم لكل مشروع طبقا ً لتحقيق م َ
ُخرجات على مستوى المشروع ھي نفسھا في وثائق التخطيط العام للبرامج )وثائق البرنامج
وينبغي أن تكون الم َ
القطري ،خطط عمل البرنامج القطري ،وثائق البرامج العالمية واإلقليمية( وفي مخططات الرصد والتقييم الخاصة
بھا .فضالً عن ذلك ،ينبغي أن تكون جداول نتائج المشروع وخطط الرصد والتقييم فيه متوافقة مع البرامج وخطط
الرصد والتقييم فيھا .ويتعين جمع البيانات األولية الالزمة للتحضير لعملية الرصد خالل مرحلة صياغة المشروع.
ثم يجب إدخال نتائج المشروع ومعلومات الرصد إلى أنظمة معلومات إدارة برامج أو مشاريع أو أنظمة معلومات
مشتركة أو وطنية ذات صلة )أطلس ،بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(.



خرجات وإظھارھا بوضوح في
بما أن المشاريع تنفذ من خالل خطط عمل سنوية ،من المھم تحديد أھداف سنوية لل ُم َ
خطط العمل السنوية للمشاريع من أجل الرصد في نھاية السنة) .انظر الفقرة  3-4لمزيد من التفاصيل عن خطط
ُخرج الذي يساھم
ُخرج أن ينجز كامل الم َ
العمل السنوية( .وعلى خالف الحصائل ،فإن على كل شريك مسؤول عن م َ
في تحقيق الحصيلة .لذلك أكثر ما يھم في الرصد على مستوى المشروع أن يكون لدينا وسائل واضحة تشير إلى
ُخرج من خالل تحقيق األھداف السنوية.
التقدم المحقق نحو إنتاج كامل الم َ



خرجات السنوية ،ينبغي إدراجھا في خطط العمل السنوية من أجل الرصد األداء في
بعد الموافقة على أھداف ال ُم َ
أي نظام رصد حصائل أو إدارة نتائج مشتركة أو وطنية موجودة .بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تخدم
ُخرجات السنوية في خطط العمل السنوية للمشاريع أيضا ً كنقاط مرجعية في أنظمة الرصد المشتركة على
أھداف الم َ
النتائج .لذلك تم أوالً إدخالھا إلى أطلس ثم تم إدراجھا في برنامج اإلدارة القائمة على النتائج.



على مستوى البرامج ،يجب التأكد من أن إطار الرصد والتقييم الموسع على مستوى البرنامج والمشاريع المُكونة
ُخرجات نحو الحصائل )منطق النتائج( ومن المشاريع نحو البرنامج القطري )ھيئات اإلدارة(.
تسير من الم َ

بعد اكتمال ھذه األنشطة ،يمكن تطبيق إجراءات الرصد بصورة منھجية.
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 3-4الرصد :جمع البيانات والتحليل وإعداد التقارير
نطاق الرصد
يھدف الرصد إلى تحديد سير العمل باتجاه تحقيق النتائج ،وتسريع اتخاذ القرارات التي تزيد من احتمال تحقيق النتائج،
وتعزيز المساءلة والتعلم .وعلى جميع أعمال الرصد أن تعالج ،بالحد األدنى ،ما يلي:




التقدم باتجاه الحصائل ـــ ھذا يعني القيام بدراسة دورية لمعرفة إلى أي حد تحققت أو تتحقق الحصائل المرجوة.
العوامل التي تساھم أو تعيق تحقيق الحصائل ـــ ھذا يستدعي رصد ظروف البلد والتطورات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية وغيرھا والتي تجري معا ً وترتبط بإدارة المخاطر.



ُخرجات بواسطة البرامج
ُخرجات ـــ يمكن أن تتحقق ھذه الم َ
مساھمات كل شريك في الحصائل من خالل الم َ
والمشاريع واالستشارة في مجال السياسات والدعاوة وغيرھا من األنشطة .ويتطلب الرصد والتقييم ھنا دراسة إذا ما
ُخرجات تساھم في تحقيق الحصيلة.
ُخرجات يتم وفق الخطة ،وإذا ما كانت الم َ
كان تسليم الم َ



إستراتيجية الشراكة ـــ ھذا يتطلب مراجعة استراتيجيات الشراكة الحالية وعملھا إضافة إلى تشكيل شراكات جديدة
عند اللزوم .ويساعد ذلك في ضمان أن يتوصل الشركاء المھتمين بحصيلة ما إلى تقييم مشترك للمشاكل والحاجات،
ويشتركون في إستراتيجية متناغمة.



االستفادة من الدروس وتكوين معرفة من أجل شراكة أوسع.

يمكن للشركاء أن يضيفوا عناصر أخرى عند اللزوم من أجل اإلدارة أو التحليل ،مع الحفاظ على رؤية واقعية فيما يخص
القدرات المتاحة .تقدم الرصد عادة معلومات خام تتطلب المزيد من التحليل والتركيب قبل إعداد التقارير من أجل اتخاذ
القرار .ويتعين على مدراء البرنامج ،عند استخدام المعلومات المكتسبة من خالل الرصد ،دراستھا والتدخل في أنشطة
البرنامج والمشروع لضمان تحقيق النتائج المرجوة – الموجودة في أطر الموارد وتلك المتفق عليھا .كما يقوم مدراء
البرامج برصد وتوثيق مساھمات مبادرات التنمية اإلضافية والشراكات اإلستراتيجية.
تحديد أولويات الرصد
في الممارسة ،من الضروري وضع أولويات للرصد .ھناك عامالن يساعدان في تحديد األولوية :درجة أھمية مساھمة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحقيق النتيجة اإلجمالية؛ وشدة المخاطر التي تواجھھا .وعندما تتغير األھمية وشدة
المخاطر ،فإن األولوية المعطاة للرصد المطلوب تتغير أيضا ً.
تعتبر أھمية مشروع أو مبادرة ما كبيرة عندما (1 :يرتبط المشروع أو المبادرة بأولوية وطنية كبرى محددة الزمن؛ (2
ويكون ھناك اعتماد حاسم في تحقيق النتائج المخططة على القوى والخبرة والكفاءات المتميزة عند برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي؛  (3أن يتضمن المشروع قيام البرنامج بدور تنسيقي وكلته به الحكومة أو شركاء آخرين.
تحدد المخاطر أوالً في أطر النتائج مع تأثيراتھا المحتملة .ولكن خالل تنفيذ البرنامج أو المشروع ،قد تبرز مخاطر
إضافية جراء تغير بيئة العمل )مثل ظھور أزمة ما( ينبغي أخذھا في الحسبان أثناء تحديد أولويات الرصد.
واستناداً إلى معياري األھمية والمخاطر ،كما ھو مبين في الشكل  ،15يمكن تحديد أربعة بنود لوضع سلم أولويات
الرصد .ويمكن أيضا ً تحديد أي من الجانبين يجب إتباعه أكثر.
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الرصد في ظروف األزمات
ال بد من تعديل العمليات المعيارية في الرصد والتقييم التي تطبق في ظروف التطور "الطبيعية" لكي تتالءم مع ظروف
األزمة .ففي ظروف األزمات يجب أن تشمل ُنھج وعمليات الرصد:



تحديد اإلجراءات في إطار الرصد والتقييم التي تتأثر باألزمة ويجب أخذھا في الحسبان عند تنفيذ الرصد .وتأتي ھذه
اإلجراءات من دراسة الوضع بشكل يناسب البرنامج أو المشروع المحدد.



ينبغي استخدام نتائج الرصد بشكل دائم في دراسة مجريات النزاع – والصورة الشاملة – لكي يكون فھم األزمة
مواكبا ً لتطوراتھا .ويجب أيضا ً أن يزودنا الرصد بأية تغييرات تلزم لمخططات النتائج.



تكون األزمات عادة سريعة التغير .لذلك يجب أن تكون إجراءات الرصد حساسة للظروف المتغيرة .مثالً ،قد تحتاج
جداول الرصد وطرق جمع البيانات إلى مراجعة وتغيير متكرر.



اتخاذ إجراءات إضافية لجعل عمليات الرصد شاملة ألكثر الجماعات ضعفا ً .ويجب أن تكون المقابالت والزيارات
الميدانية والوثائق المعتمدة وكل المعلومات المجموعة مدققة منعا ً للمحاباة .وفوق ذلك يتعين استشارة الموظفين
بصورة دائمة لضمان شعورھم بملكية النتائج وللحفاظ على مصداقية وتوازن الرصد.



يمكن أن تساعد الرصد في معالجة التفاوتات بين الجماعة – والسيما التفاوت بين النوع اإلجتماعي – التي يمكن أن
تنجم عن مبادرات التنمية .وھذا ينطبق بشكل خاص على الجماعات المستضعفة مثل النازحين واألقليات والسكان
األصليين .وينبغي إعطاء انتباه خاص لتبويب بيانات الرصد حسب النوع اإلجتماعي والعمر والمكان وما إلى ذلك
لضمان أن تخدم أنشطة البرمجة الفئات المھمشة والسيما النساء والشباب وكبار السن.



يجب متابعة تنمية قدرات الرصد حتى في األزمات .ولكن من الضروري القيام بالرصد ،حتى لو قصرت الجھود
المأمولة لتنمية القدرات عن األھداف ا لمخطط لھا.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

111



إذا كان رصد المشاريع في ظروف األزمة صعب أو مستحيل ،فإنه يجب االھتمام جديا ً بتطوير قدرات الرصد لدى
األطراف المعنية المحلية ومنظمات المجتمع المدني .وعندما يعجز موظفو المشروع عن القيام بزيارات ميدانية،
يجب متابعة الرصد اعتماداً على معلومات ثانوية من مصادر موثوقة .ولكن يجب أن يُذكر بوضوح عند نقل
البيانات أنه تم إتباع ھذه الطريقة ،دون كشف ھوية مصادر المعلومات بالضرورة ألن ذلك قد يعرضھم للخطر.



يجب أن يكون للرصد أيضا ً أن تأخذ في الحسبان المخاطر األمنية وأن تتخذ الموارد والحمايات الكافية لتدبير ھذه
المخاطر.

اختيار وسائل وطرق الرصد
ھناك مجموعة من الطرق والوسائل التي يمكن استخدامھا لرصد المشاريع والبرامج والحصائل وأي نشاط مبرمج آخر.
وعلى من يدير البرامج والمشاريع أن يحدد المزيج المالئم من الوسائل والطرق لكل مشروع أو برنامج أو حصيلة ،بحيث
يحقق الرصد توازنا ً مناسبا ً بين:



البيانات والتحليل – وھذا يعني الحصول على وثائق من المشروع تتضمن معلومات عن اإلنجاز وتحليل ھذه
المعلومات.




التحقق من الدقة – ھذا يعني التحقق أو التأكد مما إذا كان اإلنجاز المذكور في التقارير دقيقا ً.
المشاركة – ھذا يعني معرفة واالستفادة من ردود فعل األطراف المعنية والمستفيدين على اإلنجاز وعلى اإلجراءات
المقترحة.

يعرض الجدول  19مجموعة من آليات ووسائل الرصد الشائعة ،مقسمة إلى ثالث فئات حسب طابعھا الغالب.
الجدول  :19اختيار المزيج المناسب آلليات الرصد
الغرض
البيانات والتحليل

طرق التحقق

المشاركة


 خطط العمل السنوية
 سير العمل والتقارير الفصلية عن إنجاز ال ُمخرَ جات
 التقرير السنوي للمشروع
 تقارير عن تنفيذ المشروع وتقارير التنفيذ المشتركة
 الوثائق الفنية أو الجوھرية :تقارير أھداف التنمية


 اختبارات عشوائية
 مراجعات وتقييم شركاء



إطار الرصد والتقييم

األلفية ،التقارير الوطنية عن التنمية البشرية ،تقارير
التنمية البشرية



زيارات ميدانية

آخرين


 التقييم
 المراجعات والدراسات
استطالعات الزبائن

المجموعات واآلليات الخاصة
بالقطاعات والنتائج


 اجتماعات األطراف المعنية
 اجتماعات مجموعة الدراسة
 المراجعة السنوية
لجان اإلدارة واآلليات

التقدم باتجاه تحقيق الحصائل والتقارير المعيارية عن
سير العمل بشأن الحصائل
 يتم التعلم من خالل كل وسائل وآليات الرصد 

من غير الواقعي أن نتوقع من وسيلة أو آلية رصد واحدة أن تلبي كل الحاجات .قد تستخدم األطراف المعنية المختلفة
وسائل مختلفة أو قد يستخدمون الوسائل نفسھا بطرق مختلفة .بالنسبة للشركاء المشاركين بفعالية في اإلدارة من أجل
النتائج ،فإن بيانات الرصد وجمع المعلومات تبدأ على مستوى المشروع .إن أكثر الوسائل واألحداث شيوعا ً في الرصد
المنھجي وجمع البيانات وإعداد التقارير القابلة للتطبيق على المشروع والتي تستخدمھا األطراف المعنية ھي خطط العمل
السنوية والزيارات الميدانية والتقارير السنوية للمشروع .ويحتاج رصد النتائج إلى مزيج من الوسائل مختلف عما يستخدم
تقليديا ً على مستوى المشروع .ويمكن أن تكون وسائل مثل زيارات المشروع أو اللقاءات الثنائية غير كافية ألن نطاق
المشروع ضيق جداً أو ألن مجموع األطراف المعنية المساھمة محدود جداً .وبدالً من ذلك قد تستخدم وسائل أنجع على
شكل مراجعات من قبل مجموعات الحصائل ،وتحليالت واستطالعات) .يوجد المزيد من المعلومات عن مثل ھذه الوسائل
في الفصول من  5إلى .(8
خطط العمل السنوية
تتضمن خطط العمل السنوية تفاصيل األنشطة التي تنفذ في المشروع أو البرنامج – بما في ذلك توزيع المسؤوليات،
ُخرجات لھا عالقة بالحصيلة .كما تخدم خطط
واألطر الزمنية ،والمدخالت المخططة ،ومصادر التمويل – للوصول إلى م َ
العمل السنوية بصفتھا مراجع جيدة من أجل رصد سير العمل في وقت الحق من السنة .وعليه فإن خطط العمل السنوية
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وما يصاحبھا من وسائل رصد ھي من بين أھم وسائل الرصد ،والسيما بالنسبة للبرامج والمشاريع التي تستغرق سنوات
في العادة وتتضافر فيھا جھود شركاء عديدين .فمن أجل تخطيط وإدارة ورصد برنامج على مدى فترة معينة )نموذجيا ً
لمدة سنة( ،يستخدم معظم األطراف المعنية – بمن فيھم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -خطط العمل السنوية 30.وھناك
صيغ وطرق عديدة إلعداد ھذه الخطط .توضع عادة خطط العمل السنوية في بداية السنة كوسيلة تخطيط ،ويتم إعداد نسخ
الرصد الخاصة بھا على نحو منفصل في وقت الحق من السنة .ويعرض الجدول  20إحدى صيغ خطة العمل السنوية،
وھي صيغة تتميز بالجمع بين عناصر التخطيط السنوي وعناصر إعداد التقارير .ويجب تقديم كل المعلومات ،ما عدا
العمودين األخيرين ،في بداية السنة .وينبغي إكمال ھذين العمودين في نھاية السنة.
ُخرجات ،إعداد خطة العمل السنوية .ويمكن أن يكون إعداد ھذه الخطة
يتعين على مدير المشروع المسؤول عن تنفيذ الم َ
جماعياً ،اعتماداً على تعقيد وطبيعة النتائج المرجوة .وتضمن المؤسسة التي تدير المشروع التالؤم بين النتائج المرجوة
وآمال المستفيدين المستھدفين ،وبذلك يتولد شعور بالملكية بين كل األطراف المعنية .كما ينبغي على إدارة المشروع أن
تساھم في بناء الشراكات الالزمة بين األطراف المعنية من خالل عملية إعداد خطة العمل السنوية.
تنطوي خطط العمل السنوية على فوائد عديدة للرصد:



فھم المساھمات واألھداف المحددة والمتفق عليھا من قبل األطراف المعنية خالل السنة لتحقيق النتيجة المرسومة
بطريقة شفافة.




مراجعة سير العمل على ضوء الخطة وتحديد العقبات.
استخدامھا كأساس إلعداد تقرير نھاية السنة )التقرير السنوي( والتخطيط للعمل المقبل.

 30يجب أن ال تغطي خطط العمل السنوية مدة تزيد عن  12شھراً .ولكن يمكنھا ،عادة عند انطالق البرنامج ،أن تغطي مدة تقل عن سنة.
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الجدول  :20مثال عن نموذج خطة عمل سنوية مع عنصر رصد
الحصيلة:
خرجات
ال ُم َ
المتوقعة

األنشطة
المخططة

اإلطار الزمني
فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

الطرف
المسؤول

مصدر
التمويل

الموازنة
بيان
الموازنة

المبلغ

ُخرج 1
الم َ
األھداف:

إطار الرصد
النفقات

التقدم نحو ال ُمخرَ جات
حالة التقدم في المساھمة المستھدفة
في حصيلة البرنامج القطري

ال ُمخرَ ج 2
األھداف:

ال ُمخرَ ج 3
األھداف:

اإلجمالي
مالحظات:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

الجدول أعاله ھو للتوضيح فقط .ويمكن تعديله لالستخدام العملي وفق المطلوب.
يستند ھذا الجدول إلى نموذج خطة العمل السنوية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووسيلة الرصد المرتبطة بھا )تستخدمان حاليا ً كصيغتين منفصلتين(.
ُخرجات في العمود  1قيم الوضع األساسي ومؤشرات مرافقة وأھداف سنوية كما يالئم.
ينبغي أن تعطي الم َ
يجب أن يضم عمود األنشطة كل األنشطة بما فيھا الرصد والتقييم التي يفترض أن تتم خالل السنة لتحقيق النتائج المعلنة.
في عمود النفقات يجب تسجيل النفقات الفعلية مقابل األنشطة المكتملة.
ينبغي إكمال العمود األخير باستخدام معلومات عن أھداف المؤشرات السنوية إلظھار التقدم باتجاه تحقيق المُخرَ جات .وحيث يكون مناسبا ً ،أضف تعليقات على العوامل التي سھلت أو أعاقت تحقيق النتائج بما فيھا :إذا ما
وقعت المخاطر والمفترضات كما تم تحديدھا في إطار الرصد والتقييم للبرنامج القطري ،أو إذا ما ظھرت مخاطر جديدة؛ والعوامل الداخلية مثل توقيت المدخالت واألنشطة ،وجودة المنتجات والخدمات ،والتنسيق
وغيرھا من قضايا اإلدارة.
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الزيارات الميدانية
الزيارات الميدانية ضرورية ألي مشروع ميداني .ويجب التخطيط للزيارات الميدانية مسبقا ً توخيا ً للفائدة القصوى .فيما
يلي أفكار يمكن أن تساعد في التخطيط لزيارة ميدانية فعالة.



ما الھدف من الزيارة من زاوية الرصد؟  -تخدم الزيارات الميدانية في التحقق من الدقة .فھي توثق النتائج التي
تنقلھا تقارير البرنامج والمشروع .وتكتسب الزيارات الميدانية أھمية خاصة في المشاريع والبرامج الكبيرة
والرئيسية التي تكون أساسية لتحقيق الحصائل .وھي تشمل تقييم سير العمل والنتائج والمشاكل ،وقد تشمل زيارات
إلى مجلس المشروع أو إدارة المشروع.



التوقيت – يمكن أن تحدث الزيارة الميدانية في أي وقت من السنة .فإذا حدثت في النصف األول من السنة ،مباشرة
بعد المراجعة السنوية ،فيجب أن تركز على التحقق من النتائج .أما إذا حدثت في النصف الثاني من السنة ،فينبغي أن
تقدم آخر المعلومات عن التقدم إلى عمليات المراجعة السنوية وعمليات مراجعة الحصائل .ويجب أن تكون تقارير
الزيارات الميدانية موجزة وذات مردود عملي ،وأن تقدم في غضون أسبوع من العودة إلى المكتب إلى أعضاء ھيئة
المشروع ،وھيئة البرنامج ومجموعة الحصائل للدراسة واتخاذ اإلجراء الالزم.



من يجب أن يشارك في الزيارات؟  -تصبح الزيارات أكثر فأكثر جھوداً مشتركة للرصد يقوم بھا شركاء عدة
يعملون على مجموعة من المشاريع والبرامج التي تھدف إلى الوصول إلى حصيلة أو نتيجة .الزيارات المشتركة
تدعم أيضا ً شعور الملكية تجاه النتائج .يمكن أن يقوم فريق من الموظفين من قبل شريك أو أكثر بزيارة إلى
المشاريع التي تساھم في حصيلة معينة أو الموجودة في منطقة جغرافية محددة وتھتم بشرط تنموي محدد ،مثالً،
النازحين ،أو عقب كارثة طبيعية ،أو مجتمع محروم .وغالبا ً ما تكون ھذه الجھود المشتركة طريقة فعالة للحصول
على نظرة شاملة للتقدم .عند التخطيط لمثل ھذه الزيارات من المھم التركيز على المواضيع المحددة التي يتعين
معالجتھا ،وضمان أن يكون المستفيدون واألطراف المعنية الوطنية موجودين ومشمولين ومشاركين كما يلزم.



الحوار والمشاورات – يجب أن يكون التركيز على رصد المعلومات الموثوقة بشأن التقدم المنجز نحو تحقيق النتائج
ُخرجات والحصائل( والتحقق منھا ومن جودتھا وديمومتھا .وعلى القائمين بالزيارة الميدانية أن يروا إمكانية
)الم َ
مبادرات أخرى مثل المساعدة اإلضافية أو الثغرات في اإلستراتيجية التي قد تحتاج لمعالجة .يجب أن ال تستخدم
الزيارات الميدانية من أجل مناقشات مطولة حول قضايا التنفيذ التفصيلية .فمثل ھذه القضايا ،إذا ما أثيرت خالل
الزيارة ،يمكن تسجيل مالحظات حولھا لمناقشتھا مع الشركاء المعنيين الذين يمكنھم حلھا.



نتائج الزيارات الميدانية – تحول ھذه إلى الشركاء واألطراف المعنية من أجل التحرك الفعال .في الملحق  2يوجد
النموذج التي يجب أن تعد تقارير الزيارات الميدانية وفقه.

اإلطار  :22سياسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن الزيارات الميدانية والتنفيذ الجيد
يجب أن يقوم ممثل من المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بزيارة كل مشروع أو برنامج يساھم بالنتائج الواردة في
وثيقة البرنامج القطري وخطة عمل البرنامج القطري على األقل مرة في السنة .ويمكن أن يقوم بھذه الزيارات الميدانية مدير
البرنامج أو مستشار السياسات أو فريق من المكتب القطري )والسيما عند التعامل مع حصيلة معقدة( .كما يستحسن أن يقوم الممثل
المقيم وغيره من موظفي المكتب القطري بمثل ھذه الزيارات.
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التقرير السنوي للمشروع
التقرير السنوي للمشروع ھو تقييم ذاتي تقوم به إدارة المشروع ويخدم كقاعدة لتقييم أداء المشاريع والبرامج من حيث
ُخرجات .ويجب أن يقدم ھذا التقرير معلومات دقيقة عن أحدث نتائج
مساھمتھا في الحصائل المرجوة من خالل الم َ
المشروع ،وأن يحدد العقبات الرئيسية ويقترح توجھات مستقبلية .وباعتباره تقرير تقييم ذاتي من جانب إدارة المشروع
إلى المكتب القطري ،فإنه يمكن أن يستخدم لتحفيز الحوار بين األطراف المعنية.
محتوى ونموذج وإعداد التقرير السنوي للمشروع
يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمشروع نتائج تقييم خطة العمل السنوية ،التي تمت مناقشتھا من قبل .ويرفع ھذا
التقرير من قبل المشروع إلى األطراف المعنية من خالل المجلس أو لجنة اإلدارة .ويجب أن يكون موضوعيا ً ويمكن أن
يتضمن آراء غير متفق عليھا من جانب كل األطراف المعنية .وينبغي أن يكون التقرير السنوي للمشروع موجزاً ويحوي
عناصر الحد األدنى األساسية الالزمة لتقييم النتائج والمشاكل الرئيسية واإلجراءات المقترحة .وھذه العناصر تشمل:






ُخرجات ومعلومات عن حالة الحصيلة ،إن أمكن.
دراسة أداء المشروع خالل فترة إعداد التقرير ،بما في ذلك الم َ
العقبات في طريق تحقيق النتائج ،أي القضايا والمخاطر واألسباب الكامنة وراء العقبات.
الدروس المستفادة والدالئل على كيفية تمثلھا.
توصيات واضحة من أجل منھج مستقبلية لمعالجة التحديات الرئيسية.

وفوق محتوى الحد األدنى يمكن إضافة عناصر أخرى كما تحتاج إدارة المشروع أو شركاء آخرون .وعلى األطراف
المعنية أن تتفق ،بروح مبادئ التنسيق والتبسيط ،على صياغات متسقة إلعداد التقارير )بالقدر الممكن( إللغاء تكرار
التقارير والحد من الجھود .ومن زاوية الرصد ،من المھم أن ينبثق التقرير السنوي للمشروع عن خطة العمل السنوية وأن
يخدم أھداف إطار الرصد والتقييم اإلجمالي وبالتالي تحقيق النتائج المخططة.
اإلطار  :23وظيفة التحقق
لقد تبنى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مفھوم التحقق في البرامج والمشاريع ،وھو والتي تضمن عدة أمور منھا تعزيز جودة الرصد.
فمن بين المسؤوليات األساسية لمدراء البرامج والمشاريع التحقق من دقة وجودة بيانات الرصد .وھذا الدور إضافي ويعتبر جزءاً من
مسؤولية مجلس إدارة البرنامج أو المشروع ،كما ھو مذكور في اإلطار  20من الفصل  .3وتوكل ھذه المھمة عادة إلى أحد موظفي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من غير المشاركين مباشرة في إدارة المشروع أو البرنامج .والحالة النموذجية ھي أن يوكل ھذا الدور
في البرامج إلى مسؤول الرصد والتقييم في المكتب ،وفي المشاريع إلى مسؤول البرامج .تستمر وظيفة التحقق طوال مراحل
المشروع أو البرنامج من الصياغة إلى التنفيذ وحتى اإلغالق .وفيما يخص الرصد ،يقوم دور الضمان بالوظائف التالية:







االلتزام بمعايير ومستلزمات الرصد وإعداد التقارير.
التأكد من أن عناصر نتائج المشروع واضحة ومدرجة في أنظمة معلومات اإلدارة لتسھيل الرصد وإعداد التقارير.
التأكد من إعداد وتقديم تقارير دورية عالية الجودة عن سير العمل.
القيام بأنشطة إشراف مثل زيارات الرصد الدورية و"عمليات التفتيش العشوائي".
التأكد من االلتزام بقرارات مجلس إدارة المشروع والبرنامج واللجنة التوجيھية ،ومن أن التغيرات تتم بما يتماشى مع
اإلجراءات الالزمة.
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تكون إدارة المشروع مسؤولة عن إعداد التقرير السنوي للمشروع وتوزيعه .ويقوم موظفو المشروع بإعداد التقرير
ُخرجات .وتقوم الدول المانحة مع الشركاء واألطراف المعنية بدراسته .وبما
السنوي للمشروع مع تركيز خاص على الم َ
أن موظفو المشروع يكونون غالبا ً خبراء في ميادينھم المحددة ،فإن الرصد على مستوى المشروع قد تستوجب أيضا ً
تقييما ً خبيراً لوتيرة التقدم باتجاه تحقيق الحصيلة.
ويتعين على الشخص المسؤول عن التحقق في المشروع )انظر اإلطار  ،23على الصفحة  (118مراجعة بيانات الرصد
التي جمعھا وصنفھا المشروع ،وتقديم مالحظات عن صالحيتھا ودقتھا وجودتھا.
استخدام التقرير السنوي للمشروع
التقرير السنوي للمشروع ھو جزء من اإلشراف والرصد على المشاريع وجزء رئيسي من المراجعة السنوية .كما أنه
يغذي عادة التقارير السنوية التي يعدھا الشركاء الدول المانحة حول النتائج التي يدعمونھا .وبعد إعداد وتوزيع التقرير
السنوي ،تأتي خطوة عقد المشاورات .وھذه يمكن أن تتم في مجلس إدارة المشروع أو اللجنة التوجيھية ،أو من خالل
المالحظات الكتابية من الشركاء .واعتماداً على محتواه وطريقته ،يمكن أن يستخدم التقرير السنوي للمشروع فيما يلي:



تقييم األداء – عند استخدام آليات مثل ھيئات الحصائل أو الجماعات أو لجان التوجيه لمراجعة أداء المشروع ،يمكن
أن يقدم التقرير السنوي قاعدة لبناء اإلجماع واتخاذ قرار مشترك بشأن التوصيات المتعلقة بمجريات العمل الالحق.
وتدخل العناصر الرئيسية من التقرير في مستويات أعلى من المراجعة ،مثل المراجعة السنوية إلطار المساعدة
اإلنمائية والمراجعات القطاعية ومراجعات خطط ونتائج التنمية الوطنية .ويجب أن يستخدم التقرير السنوي
للمشروع بصفته قاعدة لردود الفعل على أداء المشروع.



التعلم – ينبغي أن يقدم التقرير السنوي للمشروع معلومات عن الصحيح والخطأ في سير التنفيذ وعن العوامل التي
تساھم في النجاح أو الفشل .ويجب أن تستخدم ھذه المعلومات في المراجعة السنوية والتعلم وشبكات الممارسين
وقواعد المعلومات والتقييم .ويوصى بأن يتضمن التقرير السنوي للمشروع في سنته األخيرة فصوالً خاصة عن
الدروس المستفادة والتخطيط لضمان االستدامة )إستراتيجية خروج( .ويمكن أن تتناول التقارير السنوية للمشروع
الدروس الرئيسية المستفادة من حيث أفضل وأسوأ الممارسات ،واحتماالت النجاح ،وتوصيات من أجل إجراءات
المتابعة عند اللزوم .كما يمكن استخدام التقارير السنوية للمشروع إلشراك المستفيدين والشركاء واألطراف المعنية
بالنتائج واالستفادة من ردود أفعالھم.



اتخاذ القرار – يمكن أن تستخدم األطراف المعنية التقرير السنوي للمشروع من أجل التخطيط ألعمال مستقبلية
ُخرجات ،ومعالجة "المساعدة اإلضافية" ،وصياغة
والستراتيجيات تنفيذ ومن أجل متابعة سير العمل في تحقيق الم َ
الشراكات والتحالفات .ويسمح التقرير السنوي للمشروع لمجلس إدارة المشروع وللجنة التوجيھية وللشركاء بالبحث
عن حلول للعقبات الرئيسية في طريق تحقيق النتائج المخططة .ونتيجة ھذه العملية االستشارية يمكن القيام
بالتعديالت الضرورية لتصميم المشروع ككل ولمجمل أطر النتائج الموافقة في وثائق التخطيط.

الرصد المشترك
ال يمكن أن يتم رصد النتائج اإلنمائية بصورة معزولة أو بصورة ارتجالية .بل ينبغي ،ما أمكن ،أن يتم الرصد على شكل
جھود مشتركة أو تعاونية بين األطراف المعنية الرئيسية .ويجب أن تشارك ھذه األطراف – بمن فيھا منظمات األمم
المتحدة العاملة على تحقيق نتائج معينة إضافة إلى ممثلين عن مجموعات المستفيدين واألطراف المعنية الوطنية الرئيسية
– إلى أقصى حد ممكن .كما يجب أن يتجلى ھذا الرصد المشتركة أيضا ً في الزيارات الميدانية المشتركة .نموذجياً ،يجب
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أن ينظم الرصد المشتركة وتنسق من خالل مجموعات الحصائل الوطنية أو اآلليات الشاملة للقطاع .ويجب أن يؤدي إلى
تحليل مشترك وإلى تسريع اتخاذ القرارات ،مثل الموافقة الرسمية على المراجعات السنوية.
وحين يتعذر الرصد المشتركة بقيادة مؤسسة وطنية ،يمكن أن يشكل فريق األمم المتحدة القطري مجموعات مشتركة بين
الوكاالت حول كل حصيلة في إطار المساعدة اإلنمائية .وتستخدم ھذه المجموعات جدول النتائج وإطار الرصد والتقييم
كقاعدة للرصد المشتركة مع األطراف المعنية في البرنامج ذي الصلة .ويجب أن تستخدم نتائج ھذه الرصد لرفع تقرير
إلى فريق األمم المتحدة القطري عن سير العمل ومن أجل التحليل المشترك .وينبغي أن تزيد مجموعات الحصائل التابعة
إلطار المساعدة اإلنمائية جميع معلومات رصد التي تجمعھا منظمات األمم المتحدة والشركاء بصورة منفصلة.
عملياً ،يشمل الرصد المشترك ما يلي:



االجتماع الدوري مع األطراف المعنية لتقييم التقدم في تحقيق النتائج المعلن عنھا في إطار الرصد والتقييم وتبادل
المعلومات التي جمعھا شريك أو أكثر.





تخطيط وتنفيذ مھام رصد ميدانية مشتركة لتقدير اإلنجازات والعقبات.





تحديد وتبادل الدروس أو التجارب الناجحة ،وحث األطراف المعنية على تطبيقھا وتطوير منتجات المعرفة.
تحديد مستلزمات تنمية القدرات عند األطراف المعنية ،والسيما منھا المتعلقة بجمع المعلومات والتحليل والرصد
وإعداد التقارير.
إعداد تقارير منتظمة إلى األطراف المعنية واللجنة التوجيھية أو مجلس اإلدارة.
لفت نظر صناع القرار السياسي إلى الدروس والتجارب الناجحة.
المساھمة في التقارير العامة السنوية عن سير العمل من أجل أخذھا في الحسبان في المراجعات على مستوى
الحصائل وفي المراجعات السنوية.

نصيحة

ابدأ بالتفكير في بيانات الرصد وفي القدرات الالزمة من أجل الرصد في وقت مبكر من عملية تخطيط
البرنامج .فقد يكون األوان قد فات عند تأجيل التفكير فيھا إلى مراحل التنفيذ.

الحصول على بيانات ومعلومات موثوقة من أجل الرصد
الرصد ھو حلقة في سلسلة البرنامج المتكاملة التي تبدأ بدراسة معمقة لوضع التنمية .وھذه المرحلة التحليلية التي تسبق
عادة التخطيط تغذي اعتبارات الرصد بتصورات مبكرة .مثالً ،يشير توفر وجودة البيانات الالزمة للتحليل من أجل وضع
برنامج أو مشروع جديد ،إلى إمكانيات استخدام القدرات والموارد الموجودة من أجل الرصد وإلى أي حد .كما يدل على
الفجوات الھامة التي تحتاج إلى معالجة من أجل ضمان الرصد الفعال في المستقبل .وعليه فإن اإلقرار بوجود فرصة
ھامة خالل المرحلة التحليلية التي تسبق التخطيط يمكن أن يضمن رصد فعال الحقا ً في دورة البرنامج.
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نموذجياً ،ينبغي أن ُتجمع بيانات الرصد من مصادر وطنية .ولكن ھذا يتوقف على توفر وجودة البيانات المأخوذة من ھذه
المصادر .في عدد متزايد من البلدان ،تأتي بيانات التحليل من أنظمة معلومات التنمية الوطنية ،التي تكون أيضا ً
مستودعات لمعلومات وبيانات رصد ھامة .وعلى الشركاء الخارجيين أن يحددوا ويبنوا على البيانات واألنظمة الموجودة
سلفا ً في البلد .ويجب االنتباه بشكل خاص إلى وضع قيم الوضع األساسي ،وتحديد التوجھات والثغرات في البيانات
والتركيز على العقبات في األنظمة اإلحصائية والرقابية للبلد .لقد ساعدت الكثير من المكاتب القطرية التابعة إلى برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في وضع أنظمة لجمع البيانات .ويضم اإلطار  24بعض األمثلة.
اإلطار  :24التجارب الناجحة في جمع البيانات بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي





دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الباكستان بنجاح نظام جمع معلومات يدعى نظام المعلومات التشاركي ضمن أحد
مشاريع تنمية القدرات والتنمية المؤسسية في إقليم بالوشيستان .ويضم ھذا النظام ملمحين بارزين :يجمع المجتمع معلومات عن
العائالت والخدمات من خالل لجان معلومات المجتمع التي تتألف من أعضاء المجتمع؛ ويزود النظام المجتمعات بمخططات
بيانية عن وضعھم االجتماعي واالقتصادي ويسھل للمخططين ومقدمي الخدمات ملء الثغرات في الخدمات ويحسن الخدمات
الموجودة .إن نمط المعلومات التي يتم جمعھا تسھل رصد التقدم نحو تحقيق أھداف التنمية األلفية.
إن أول "أطلس عن التنمية البشرية في البرازيل" انطلق في  ،1998وكان رائداً في حساب دليل التنمية البشرية على مستوى
البلديات .للمرة األولى ،تم حساب دليل التنمية البشرية ومكوناته لكل البلديات في البلد) .كان في البرازيل  4491بلدية حينھا(.
في  ،2003تم إصدار طبعة جديدة من األطلس )متوفرة باللغة البرتغالية فقط( ،باستخدام معلومات من اإلحصاء السكاني لعام
 .2000ويمكن تحميله من موقع http://www.pnud.org.br/atlas/ :بالنقر على الرابط:
)(Clique aquipara instalar o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasilemse u computador

)انقر ھنا لتحميل أطلس التنمية البشرية في البرازيل على كمبيوترك(

يسمح األطلس بمنھج متعددة األبعاد لقياس التنمية البشرية ،طالما أنھا تقدم مجموعة من المؤشرات عن الحصول على الخدمات
األساسية ،والحصول على التعليم ،والضعف االجتماعي وغيرھا من المواضيع .وتم تطوير سوفت وير خاص بداللة جغرافية يسمح
بالتعامل بسھولة مع قاعدة البيانات التي تتألف في النسخة الحالية من  200مؤشر عن  5500بلدية برازيلية .ويتميز البرنامج
بخصائص تلبية استفسارات مفصلة ،وإنشاء خرائط عن المواضيع ،وإصدار نشرات معلومات ،وبعض المھام اإلحصائية البسيطة
)مثل إنشاء ترسيم للتوزع اإلحصائي وخرائط متداخلة وإحصاءات وصفية( .وقد لعبت البرمجة دوراً رئيسيا ً في نجاح األطلس،
حيث سمح للناس الذين ال خبرة لھم في اإلحصاء بإجراء دراساتھم الخاصة.

إلى ذلك يمكن أن تقدم مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية الدعم فيما يخص برنامج ديف إنفو ،31وھو نظام قاعدة بيانات من
أجل رصد التنمية البشرية .وھي وسيلة لتنظيم وتصنيف وعرض البيانات بطريقة موحدة لتسھيل تبادل البيانات على
مستوى البلد بين الدوائر الحكومية ومنظمات األمم المتحدة وشركاء التنمية .في  ،2004صادقت ھذه المجموعة على
استخدام ديف إنفو لمساعدة البلدان على رصد تحقيق أھداف التنمية األلفية .في الوقت الراھن ،يستخدم أكثر من  100بلداً
ديف إنفو كبرنامج لتطوير قاعدة البيانات االقتصادية-االجتماعية الوطنية .وقد أطلقت رسميا ً أكثر من  80منظمة
إحصائية وطنية وغيرھا من المؤسسات قاعدة بيانات ديف إنفو مع االحتياجات المعينة للمستخدم .البرمجة متوفرة بال
رسوم ويوجد مجموعة دعم ديف إنفو تعمل على تقديم المساعدة الفنية للبلدان وعلى دعم الجھود الوطنية لبناء القدرات.
يجب االتفاق مسبقا ً على ترتيبات وصيغ من أجل إعداد تقارير عن النتائج لتلبية حاجات األطراف المعنية .وحيثما يمكن
ينبغي أن تتبنى كل األطراف المعنية صيغة رصد مشتركة وذلك للحد من حجم العمل ،والسيما بالنسبة للشركاء الوطنيين،
وللوفاء بالتعھدات بالتبسيط والتنسيق المتفق عليھا في المحافل الدولية.

 31لمزيد من التفاصيل عن ديف إنفو يرجى زيارة الموقعhttp://www.devinfo.org :
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وقد وضعت منظمات األمم المتحدة صيغ عديدة ومتسقة إلعداد التقارير .وھي تشمل:



صيغة من أجل خطط العمل السنوية مع إطار رصد ،يمكن أن يستخدم إلعداد التقارير على مستوى المشروع )تمت
مناقشته في الجدول (20



تستخدم عدة منظمات تابعة لألمم المتحدة نموذج التقرير المعياري لإلنجاز 32من أجل إعداد تقارير اإلنجاز والتقارير
الخاصة بالدول المانحة ،التي تظھر كيفية استخدام الموارد والنتائج التي تم إنجازھا .وھذه يمكن أن تستخدم على
مستوى الحصائل .فھذا النموذج يمكن أن يرتبط مع النماذج المعيارية األخرى التي تستخدمھا منظمات األمم المتحدة
مثل خطة العمل السنوية ،وخطة عمل البرنامج القطري ،ووثيقة البرنامج القطرية ،وجدول نتائج إطار المساعدة
اإلنمائية.

ما سبق يشكل قاعدة لتبني صيغ مشتركة إلعداد التقارير .ويمكن أيضا ً للشركاء أن يعدلوھا لتلبية متطلبات معينة.

 4-4استخدام بيانات الرصد من أجل العمل اإلداري واتخاذ القرارات
تجمع البيانات والمعلومات عن السير نحو تحقيق النتائج ،ثم تتم مراجعتھا وتستخدم على مستوى المشروع والحصائل
والقطاع والبرنامج .وھذه المستويات متداخلة وكل منھا يدعم اآلخر .ھناك تدفق للمعلومات باتجاھين فيما بينھا للھدفين
المشتركين التاليين:




توضيح وتحليل سير العمل والمواضيع المتداولة والتحديات والدروس
الحث على اتخاذ اإلجراءات والقرارات بما فيھا تغيير الخطط والموارد كما يستدعي األمر

مستوى المشروع
تتجمع بيانات الرصد عادة من مستوى المشروع إلى نتائج المستويات األعلى .على مستوى المشروع يمكن تلخيص
استخدام معلومات الرصد كما يلي:
عمل الرصد األول على مستوى المشروع ھو التحديد الواضح لما نتوقع من نتائج خاصة بالمشروع ولما يجب عمله من
إجراءات رصد .في البداية ينبغي أن يكون لدى المشاريع :منظور واضح )يجب أن يبقى واضحا ً طوال مدة المشروع(؛
منتجات متوقعة وطريقة مساھمتھا في نتائج المستويات األعلى؛ ضمان أن تكون األھداف السنوية التراكمية كافية لتحقيق
ُخرجات النخطط لھا في اإلطار الزمني المتفق عليه .في البداية
ُخرجات المتصوَّ رة؛ وضمان أن تؤدي ھذه إلى تسليم الم َ
الم َ
تكون ھذه المعلومات داخل إطار نتائج المشروع وإطار الرصد والتقييم التابع له .ويجب تكرار ھذه العملية في كل
ُخرجات حسب الجدول الزمني وحسب المطلوب .وإال يجب
مراجعة سنوية للمشروع للتأكيد المتواصل على تسليم الم َ
إعالم لجان أو مجالس إدارات المستويات األعلى بحيث يمكن مراجعة أية انعكاسات على النتائج اإلجمالية المخططة من
أجل التعديل أو وضع أطر زمنية جديدة أو تكاليف جديدة.
يجب جمع بيانات الرصد حسب خطة العمل السنوية ،ويكون ذلك في حالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،باستخدام
التقارير الفصلية عن سير العمل المعدة بمساعدة أطلس .على المشروع أن يراجع البيانات من أجل:

 " 32التقرير المعياري لسير العمل" ،مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ،متوفر علىhttp://www.undg.org/index.cfm?P=261 :
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التحقق مجدداً من كون المبررات المنطقية لنتائج المشروع والبرنامج ال تزال قائمة على ضوء األدلة والتجربة
العملية.



معرفة القضايا التي برزت خالل التنفيذ :ھل تحققت المفترضات والمخاطر المحتملة؟ ھل تحققت مخاطر وفرص
ومصاعب أخرى؟ ھل يتم حاليا ً تدبيرھا؟

ُخرجات وصلتھا المستمرة بالحصيلة والمواضيع محط النقاش وتوجه
يجب أن يشكل تصور عن التقدم باتجاه تحقيق الم َ
إلى المؤسسة التي يرفع المشروع إليھا تقاريره وإلى آلية الرصد القطاعية أو الرصد على الحصائل الموافقة .وعلى أساس
ُخرجات يتم وفق
بيانات الرصد ،يتعين على إدارة المشروع ومجلس اإلدارة أو لجنة اإلدارة التثبت مجدداً من أن تسليم الم َ
الجدول الزمني وأن المشروع يساھم في تحقيق الحصائل المرجوة .وإال ،فعليھم تحديد التغييرات الالزمة .وإذا كان ال بد
من إعادة النظر بالخطط ،فعلى إدارة المشروع أن ُتعد التغييرات بما في ذلك إطار النتائج مع تقديرات جديدة للتكاليف
وأھداف سنوية وما إلى ذلك ،لتسھيل اتخاذ القرار على المستويات العليا .ويمكن تقديم مثل ھذه المعلومات بفواصل زمنية
متفق عليھا ،مثالً كل ثالثة أشھر أو كل ستة أشھر أو كل سنة أو حسب الحاجة.
مستوى الحصائل
تلعب آليات التنسيق القطاعية وعلى مستوى الحصائل دوراً ھاما ً في الرصد على النتائج وتنمية قدرات الرصد .فھي تدمج
الشراكات حول مبادرات تدعمھا األطراف المعنية لتحقيق نتائج مشتركة وتأمين إشراف بروح جماعية ،وخلق روابط مع
األنظمة الوطنية ومع أھداف التنمية الوطنية وتعزيز تنمية قدرات الرصد.
يجب ،عند بداية تنفيذ المشروع أو البرنامج ،التحقق من وجود مثل ھذا الرصد على مستوى الحصائل ووجود آليات
لإلشراف .وإذا لم تكن ھذه اآلليات موجودة ،يصبح من الواجب القيام بترتيبات إلنشاء مثل ھذه الجماعات من خالل
االنخراط مع األطراف المعنية الوطنية .وكإجراءات مؤقتة ،يمكن تشكيل مجموعات دراسة تابعة لألمم المتحدة بالتوافق
مع إرشادات مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية )التقييم القطري المشترك وإطار المساعدة اإلنمائية( .على آليات الرصد
على القطاعات والحصائل اتخاذ اإلجراءات التالية:



ضمان مشاركة كل المساھمين في الحصيلة في المجموعة .بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ينبغي اإلجابة
ُخرجات وتحقيق الحصائل.
على سؤال ما إذا كان البرنامج مشاركا ً مع األطراف المعنية الحقيقية لتسليم الم َ




االتفاق على عالقات بينية منتظمة وعلى خطة عمل لضمان أن آليات التنسيق والرصد ال تزال فعالة وكافية.
ُخرجات التي تنتج كافية لتحقيق الحصيلة
ُخرجات وأنشطة أخرى( وضمان أن الم َ
مراجعة مكونات الحصيلة )الم َ
وإدامة الفوائد.



ضمان أن خطة النتائج ھي بالنسبة لمؤشرات الحصائل ،واألھداف ،والمخاطر ،والمفترضات ،صحيحة وكافية
وناجحة.




تعزيز تنمية قدرات الرصد الوطنية.
االتفاق على حل عملي لتنسيق عمل مجموعة الحصائل .ويفترض نموذجيا ً أن تتم قيادة مجموعة الحصائل من قبل
ھيئة وطنية .ولكن يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يقود مثل ھذه الخدمات أيضا ً.

ُخرجات وأنشطة األطراف المعنية
ينبغي أن تقوم آلية التنسيق على مستوى القطاع أو الحصيلة بتقييم متواصل لحالة الم َ
المتصلة بھا – وكلھا تساھم في الحصيلة المرجوة .وھي تفعل ذلك من خالل دراسة المعلومات الواردة من كل المشاريع
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المعنية ،والتقارير الوطنية ،وتقارير الدول المانحة  ،وغيرھا من المصادر .ويجب أن تراجع نتائج المراجعات الفصلية
والسنوية المتعلقة بالحصائل وأن تحدد الدروس التي يجب االستفادة منھا في البرمجة ،وأن تخدم كوسيلة لضمان التوثيق
ونشر الدروس المستفادة .كما تخدم كفريق مركزي من أجل تقييم الحصيلة .وعليھا بالتحديد أن:



تراجع وتقيم المشاريع المترابطة وتقدم معلومات ارتجاعية لكل األطراف المعنية عند استالمھم التقارير ذات الصلة،
والسيما التقرير السنوي للمشروع من كل مشروع مساھم.



تدرس التغييرات الالزمة في كل مشروع مشارك وفي المنھج اإلجمالية لتحقيق الحصائل والتفكير في عواقب
التغييرات الضرورية ،واتخاذ اإلجراء المناسب لضمان تحقيق الحصائل.

من المھم أن نبقي في الذھن أن آليات تنسيق الحصائل والتنسيق على مستوى القطاع ھي "أكبر" من األمم المتحدة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نظراً إلى أنھا تركز على تحقيق الحصائل الوطنية .ومن ھنا ،فإن األمم المتحدة وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ھما أحد المشاركين الكثير في تحقيق ھذه الحصائل .نموذجيا ً يجب أن ال تكون آليات تنسيق
الحصائل والتنسيق على مستوى القطاع تابعة إلى األمم المتحدة أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بل أن تكون ھيئة وطنية
موجودة تقوم بتنسيق القطاع في ظل ظروف وطنية.
مستوى البرنامج
في الحالة النموذجية يكون لكل شريك )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( يساھم في تحقيق حصيلة أو أكثر ،ترتيباته
الخاصة لتخطيط وتنفيذ ورصد مساھماته في الوصول إلى النتيجة .وبالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على
مستوى البلد ،ھذه ھي وظيفة خطة عمل البرنامج القطري ورقابته ومراجعته السنوية .ويشكل إطار الرصد والتقييم ،وھو
إطار رصد خطة العمل ھذه ،أساس ھذا الغرض.
والسؤال الرئيسي على مستوى البرامج ھو :ھل يكفل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفته شريكاً ،أن يساھم برنامجه
بفعالية في البرنامج القطري المخطط ،وفي إطار المساعدة اإلنمائية والنتائج الوطنية ضمن ترتيبات الشراكة المتفق
عليھا؟ والمبدأ نفسه ينطبق على البرامج اإلقليمية والبرنامج العالمي والخطة اإلستراتيجية في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي .أكثر من ذلك ،يجب أيضا ً التأكد ما إذا كانت البرامج القطرية والبرامج اإلقليمية والبرنامج العالمي تساھم في
األھداف والحصائل المتصوَّ رة للخطة اإلستراتيجية.
فيما يلي الخطوات الضرورية لتنظيم الرصد على مستوى البرنامج:



احصل على معلومات رصد عن كل مشروع يموله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وذلك من خالل التقرير الفصلي
عن اإلنجازات )إذا كان مستخدما ً( ،والتقارير السنوية للمشروع وغيرھا من األنشطة المتصلة مثل المساعدة
اإلضافية المتعلقة بحصيلة معينة .فھذا يقدم اإلجابة على األسئلة :ما التقدم الذي حققه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ُخرجات خطة عمل البرنامج القطري المتفق عليھا في الفترة المحددة؟ ما التقدم الذي حققه برنامج األمم
في تنفيذ م َ
المتحدة اإلنمائي ككل في تحقيق حصائل خطة عمل البرنامج القطري؟ ما ھي المواضيع التي تحتاج إلى تحرك على
مستوى البرنامج؟ ما الذي نتعلمه كبرنامج؟



ُخرجات التي يتم تحقيقھا بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ال تزال صالحة وتساھم في
قرر ما إذا كانت الم َ
تحقيق الحصائل الموافقة؟



شارك في الحوار مع األطراف المعنية على مستوى الحصائل والقطاع وعلى المستوى الوطني.
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قرر ما إذا كانت األطراف المعنية األخرى تساھم وفق الخطة ،وحدد الثغرات التي يجب عالجھا والفرص المتاحة
لصياغة شراكات أمتن.



ص ّنف مصادر معلومات الرصد للحصول على تقييم أكثر موضوعية لمساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كل
حصيلة .حدد المواضيع والتغيرات التي تحتاج إلى المزيد من الحوار ضمن آلية رصد الحصيلة الموافقة .ادرس إلى
حد كا َم َل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الشؤون الرئيسية مثل تنمية القدرات ،والمساواة بين النوع اإلجتماعي،
والملكية الوطنية والتعاون بين الشمال والجنوب.



لخص النقاط الرئيسية المتعلقة بالبرنامج ككل من أجل إعداد تقرير شامل واتخاذ القرار عند المراجعة السنوية
للبرنامج.



قد ال يحتاج األمر إلى عقد اجتماع منفصل من أجل المراجعة السنوية للبرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،إذا كان من الممكن تغطية القضايا المتعلقة بھذا البرنامج القطري وما يتصل بھا من قرارات في المراجعة
السنوية إلطار المساعدة اإلنمائية .ربما كان من المفيد إجراء مراجعة من يوم واحد لبرنامج األمم المتحدة في
المراجعة السنوية ،حيث يركز في النصف األول من اليوم على إطار المساعدة اإلنمائية والنصف اآلخر على برامج
الوكاالت المعنية.



نفذ التغييرات الضرورية المتفق عليھا في المراجعات السنوية.

يمكن االستفادة من العمل التحليلي نفسه في عمليات إعداد التقارير والتعلم الشامل .بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ھذا يعني أن على مدراء البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية االستفادة من نتائج ھذا التحليل في برنامج اإلدارة
القائمة على النتائج إلعداد تقرير عن االنجازات قياسا ً على الخطة اإلستراتيجية.
المراجعة السنوية مع األطراف الرئيسية
إن المراجعة السنوية بمشاركة جميع األطراف الرئيسيين ھي مناسبة رئيسية للرصد على مستوى البرنامج الوطني وعلى
مستوى إطار المساعدة اإلنمائية .إنھا قمة أنشطة الرصد التي تبدأ على مستوى المشروع وتتصاعد عبر مستوى الحصيلة
وبرنامج كل الشريك خالل السنة .إن المراجعة السنوية تسھل الحوار بين كبار المدراء لتقييم سير العمل باتجاه تحقيق
ُخرجات والحصائل( .كما أنھا منتدى لبناء اتفاقات وتفاھمات متبادلة بين األطراف المعنية حول قضايا تتصل
النتائج )الم َ
مباشرة بتحقيق النتائج المخططة والتخاذ القرارات الرئيسية عالية المستوى .في الحاالت النموذجية تعقد المراجعات
السنوية قريبا ً من رأس السنة وتھدف النقاشات إلى توجيه والمصادقة على الخطط من أجل السنة القادمة.
يجب أن يخطط جديا ً للمراجعات السنوية الستخالص أفضل النتائج منھا .ويجب أخذ النقاط التالية في الحسبان عند
التحضير للمراجعة السنوية:



من الضروري أن تقوم المراجعة السنوية على بيانات رصد موضوعية ودراسات أعدتھا كل المشاريع المتصلة
)مثالً التقارير السنوية للمشاريع( وأكملتھا بعد استشارات مع األطراف المعنية .ويمكن أن تكون الخطوات التالية
مفيدة:
 استناداً إلى التقارير السنوية للمشاريع مجلس أو لجنة إدارة المشروع واستنتاجات وتوصيات المجالس أو
مجموعات الحصائل ،يجب أن تقدم كل مؤسسة شريكة صورة شاملة عن نقاطھا الرئيسية – بما فيھا تقييم
مساھمتھا في الحصائل ومواضيع أخرى تحتاج إلى مناقشة في المراجعة السنوية .ويجب أن تكون ھذه الصور
الشاملة موجزة وأن تعطى للمشاركين في المراجعة السنوية قبل موعد االجتماع.
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نظراً لضيق الوقت في اجتماع المراجعة السنوية ،نظم ،عند الضرورة ،مشاورات مسبقة بين األطراف المعنية
لتضمن أن يكون النقاش في المراجعة السنوية كافيا ً ولتتجنب النزاعات الممكنة ،والتوصل إلى قرارات
وإجراءات متابعة واضحة في برنامج عمل السنة التالية.

يجب أن تنظم المراجعة السنوية من قبل الشريك الوطني المعني وأن تتم بطريقة عملية شاملة .واستناداً إلى القدرات
الوطنية وبالتشاور مع قيادة األطراف الوطنية الرئيسية ،يمكن أن يقوم شريك آخر )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مثالً( بتنظيم أو المساعدة في تنظيم المراجعة السنوية .ويجب أن يكون المشاركون من المشاركين في اتخاذ القرار
في كل جھة مشاركة .وغالبا ً ما يعتمد نجاح المراجعة السنوية على حسن إشراك األطراف قبل المراجعة وإعالمھم
بالمواضيع التي سيتم نقاشھا .نظرياً ،يجب أن تكون كل المواضيع التي ستناقش في المراجعة قد جرى نقاشھا مسبقاً،
مثالً في مجريات الرصد الدورية مثل الزيارات الميدانية أو النقاشات السابقة بشأن التقارير السنوية للمشاريع على
مستوى المشروع وعلى مستوى الحصيلة .يستحسن اعتماد طريقة مركزة في المراجعة السنوية بحيث تتم معالجة
المواضيع والحصائل الرئيسية .ويمكن أن تنفع الخطوات التالية في ھذا الخصوص:
 ينبغي إعداد أجندة المراجعة السنوية بعناية ،نظراً ألولوية البنود التي تتطلب مراجعة واتخاذ قرار جماعي من
قبل األطراف المعنية في اجتماع المراجعة السنوية.


ضمان أن تقود عملية المراجعة السنوية إلى قرارات واتفاقات حول :الوضع الراھن لتحقيق النتائج المنشودة؛
أية تغييرات على األطر اإلجمالية للنتائج؛ وخطة عمل سنوية محدَّثة للسنة القادمة.
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البرامج اإلقليمية والعالمية )لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(
في الحد األدنى يجب القيام بمراجعة سنوية للبرنامج العالمي ولكل برنامج إقليمي .وتستقي ھذه المراجعات السنوية
معلوماتھا من مصادر متنوعة ،بما فيھا التقارير السنوية للمشاريع المُكونة.
اإلطار  :25عملية المراجعة السنوية النموذجية في إطار المساعدة اإلنمائية والدروس المستفادة
على المستوى القطري:
ترتبط عملية المراجعة السنوية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع المراجعة السنوية إلطار المساعدة اإلنمائية ،وھي الفرصة
الوحيدة في السنة لكل المؤسسات وللشركاء الوطنيين لمراجعة مساھمة األمم المتحدة في تحقيق األھداف الوطنية التي تقوم على
جدول نتائج إطار المساعدة اإلنمائية .وبالتشاور مع األطراف المعنية الوطنية ،يقرر فريق األمم المتحدة القطري نطاق وأساليب
االجتماع.
يجب أن تزود المراجعة السنوية إلطار المساعدة اإلنمائية فريق األمم المتحدة القطري واألطراف المعنية الوطنية بـ:




تحديث سنوي للتقدم اإلجمالي قياسا ً على إطار نتائج إطار المساعدة اإلنمائية.
التحقق من دقة االستنتاجات والتوصيات التي يجب أن تستخدم في عمليات التخطيط السنوية.

يساھم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المراجعة السنوية إلطار المساعدة اإلنمائية من خالل النتائج السنوية الواردة في خطة عمل
البرنامج القطري .ويتم إعداد التقرير السنوي لخطة عمل البرنامج القطري من :التحاليل المنبثقة عن التقارير السنوية للمشاريع
ومجالس إدارة المشاريع؛ التعليقات على كل حصيلة من آليات تنسيق الحصائل أو القطاعات )بما في ذلك آليات التنسيق الوطني
ومجموعات الدراسة التابعة لألم المتحدة( إلظھار التقدم باتجاه الحصائل على مستويات الحصائل؛ وتقييم المشاريع والحصائل أو
أية مراجعات ذات صلة للمشاريع أو الحصائل جرت خالل السنة ،بما في ذلك ما قام به شركاء آخرون.
إن مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المراجعة السنوية إلطار المساعدة اإلنمائية )وھي مجمل التقرير السنوي لخطة عمل
البرنامج القطري( تشمل بشكل أساسي :تقييم موجز عن تحقيق األھداف السنوية لكل األنشطة التي يمولھا برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في سياق تحقيق حصائل إطار المساعدة اإلنمائية؛ قضايا إجرائية عن تنفيذ خطة عمل البرنامج القطري؛ وأية تعديالت
عليھا يمكن أن تحتاج موافقة شركاء غير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
بعض الدروس العامة المستفادة من إجراء مراجعات سنوية إلطار المساعدة اإلنمائية ،استناداً إلى تجربة جزر سليمان:








استخدم خطة التنمية الوطنية للحكومة لتكون مبدأ المؤسسة في المراجعة – نظم إعداد التقارير والنقاشات على أساس خطة
التنمية الوطنية .قد يتطلب ھذا األمر عمالً إضافيا ً من جانب منظمة األمم المتحدة وغيرھا من األطراف المعنية ،ولكن ھذه
الجھود اإلضافية يبررھا ما ينجم عنھا من تزايد في الشعور بالملكية الوطنية.
كن استراتيجيا ً .إن عرض برامج منظمات األم المتحدة كل على حدة سيكون أمراً ممالً .تجنب القوائم الطويلة ل ُمخرَ جات
األطراف المعنية كل بذاته .يمكن عرض ھذه المعلومات كوثائق داعمة يتم اإلحالة إليھا في االجتماع .ركز على التغيرات
اإلنمائية المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية.
التكرار يسھل العمل .بما أن لكل مؤسسة صيغ تقاريرھا الخاصة ،ومواعيدھا ،وشروطھا ،يصعب في البدء على الكثير من
المؤسسات أن تتعاون على التخطيط السنوي وتمارين المراجعة .يصبح التعاون أسھل حين تكرر الجھود المنسقة.
ينبغي إعداد ومناقشة الصيغ المعيارية في أبكر موعد ممكن – في حين أنه من المغري أن تركز الجھود أكثر على تنظيم
وأجندة اللقاء ،إال أن التقارير السنوية وخطط العمل السنوية تستغرق معظم عمل المراجعة .وعليه ،يفضل البدء بھذا العمل
باكراً ما أمكن.
قلل من نفقات العمل – استخدم المؤتمرات عبر الفيديو أو االنترنت إلجراء المشاورات بين شركاء األمم المتحدة.
األمم المتحدة تكون أقوى باجتماع منظماتھا وليس بانفصالھا – إن الدعم المجمع لمنظومة األمم المتحدة في بلد ما ،يضاھي،
إذا أخذ ككل ،شركاء خارجيين كبار آخرين .وھذا يعزز موقع المنظمة الدولية ويؤكد أيضا ً مبدأ التنفيذ كيد واحدة.
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متابعة المراجعة السنوية


ينبغي توثيق أجندات وسجالت اجتماعات المراجعة السنوية وتوزيعھا على األطراف المعنية والموافقة عليھا من
قبلھم.



مراجعة خطة العمل السنوية عقب قرارات المراجعة السنوية ووفق مضمونھا .ويجب أن تصادق عليھا جميع
األطراف المعنية ،ويفضل كتابيا ً .ويتم ذلك عادة على مستوى مجلس إدارة المشروع .وبعد ذلك يجب إعداد
أطر الرصد والتقييم على مستوى المشروع والبرنامج مع وسيلة مرافقة لرصد خطة العمل السنوية وذلك
استعداداً ألغراض الرصد في السنة التالية.



بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،عندما تكتمل المراجعة السنوية وتتم الموافقة على أھداف العمل الجديد
للسنة التالية ،تبدأ العمليات التالية :يتم إكمال خطط العمل السنوية المحدَّثة الخاصة بالمشاريع وتوقيعھا؛ يتم
تحديث نتائج سنة المراجعة في برنامج اإلدارة القائمة على النتائج من أجل المراجعات السنوية التالية.



يجب تنسيق أية تغيرات مع اللجان على مستوى الحصيلة والقطاع لضمان أن كل األطراف المعنية على دراية
بالتغييرات.

استخدام بيانات الرصد في التقييم
الرصد الفعالة تعطي قاعدة بيانات صلبة من أجل التقييم  .وينبغي حفظ البيانات والتقارير والتحليل والقرارات القائمة على
معطيات الرصد بغرض تسھيل الحصول عليھا عند إجراء التقييم .
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 5تقييم النتائج
الفصل الخامس

يقدم ھذا الفصل نظرة شاملة عن وظيفة التقييم التي يقوم بھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمساعدة المدراء والموظفين
في وحدات البرامج ،ولمساعدة األطراف المعنية على اتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن التقييم .يتحدث الفصل عن سبب
كون التقييم مھما ً بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعن الكيفية التي يجب بھا استخدام المعلومات القابلية التقييم،
ثم يعرض بإيجاز سياسة التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وأنماط التقييم الشائعة لديه ،وأدوار ومسؤوليات التقييم
الرئيسية ،ومستلزمات التقييم كما ھي محددة في سياسة التقييم.

 1-5لماذا التقييم؟ استخدامات التقييم
التقييم مھم بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتقدم باتجاه تنمية بشرية مضطردة .فمن خالل استخراج "األدلة
الملموسة" والمعلومات الموضوعية ،يم ّكن التقييم المدرا َء من اتخاذ قرارات واعية ومن التخطيط بأبعاد إستراتيجية .إن
نجاح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعتمد ،جزئياً ،على قدرته وشركائه على القيام بتقييم دقيقة واستخدامھا التخاذ
قرارات قائمة على األدلة .ويحتاج تنفيذ التقييم واستخدامه إلى موارد بشرية ومالية كافية ،وإلى فھم سليم للتقييم ،واألھم
من ذلك ،إلى ثقافة التركيز على النتائج ،والتعلم ،واالستعالم ،واتخاذ قرارات تقوم على األدلة .ويتعين على كل شخص
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعلى شركائه أن يمتلك الرؤية نفسھا وأن يتقبّل التغيير.
عندما تستخدم التقييم بفعالية ،فإنھا تدعم تحسينات البرنامج واستخالص المعرفة والمساءلة.
دعم تحسينات البرنامج – ھل يفيد أم ال ،ولماذا؟ كيف يمكن تقديمه بطريقة أخرى ليعطي نتائج أفضل؟
ينصب االھتمام على ما ھو العمل المفيد ،ولماذا ،وفي أي سياق يتم .ويستخدم صناع القرار ،مثل المدراء ،التقييم
إلجراء التحسينات والتعديالت الضرورية على طريقة التنفيذ أو االستراتيجيات ،والختيار البدائل .وعلى التقييم التي
تعالج ھذه األسئلة أن تقدم معلومات ملموسة عن كيفية إجراء التحسين أو ما ھي البدائل الموجودة لمعالجة التحسينات
الضرورية.
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بناء معرفة قابلة للتعميم والتطبيق على نطاق واسع – ما الذي يمكننا تعلمه من التقييم؟ كيف يمكن تطبيق ھذه المعرفة
في ظروف أخرى؟
الھدف الرئيسي ھنا ھو بناء معرفة قابلة لالستخدام العام والتعميم على حاالت وظروف أخرى .عندما ينصب االھتمام
على توليد المعرفة ،تطبق التقييم منھجا ً صارما ً لضمان مستوى أعلى من الدقة في التقييم وفي المعلومات المستخلصة بما
يتيح المجال للتعميم وللتطبيق الواسع دون االقتصار على ظرف محدد.
يجب عدم النظر إلى التقييم على أنھا حدث منعزل ،بل جزء من ممارسة تستطيع بواسطتھا مختلف األطراف المعنية أن
تشارك في عملية مستمرة من توليد وتطبيق المعرفة القابلية التقييم .ويقرر مدراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى
جانب الحكومة وأطراف معنية أخرى ،من يشارك في أي جزء من العملية )تحليل االستنتاجات والدروس ،صياغة رد
اإلدارة على نتائج التقييم ،نشر المعرفة( وإلى أي حد يشاركون )إطالعھم ،استشارتھم ،إشراكھم بفعالية ،شركاء
متساوون ،أو صناع قرار رئيسيون( .ھذه قرارات إستراتيجية بالنسبة لمدراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولھا تأثير
مباشر على التعلم وعلى ملكية نتائج التقييم .إن إطار التقييم الذي يولد المعرفة ،ويشجع على التعلم ويرشد العمل ،ھو
وسيلة ھامة لتنمية القدرات وديمومة النتائج.
دعم المساءلة – ھل يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باألشياء الصحيحة؟ ھل يُن ِّفذ بشكل صحيح؟ ھل قام بما وعد به؟
ينصب االھتمام ھنا على تحديد امتياز أو جدارة وقيمة إجراء ما وجودته .إن إطار المساءلة الفعال يتطلب معلومات
موثوقة وموضوعية ،وعملية التقييم يمكن أن توفر ھذه المعلومات .فھي تساعد على ضمان انسجام أھداف ومبادرات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع إعالن األلفية وأھداف التنمية األلفية ،ومع األولويات الوطنية والعالمية وعلى مستوى
المؤسسة وتقديمھا الدعم لكل ما سبق .إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤول عن تقديم أدلة قابلة للتقييم تربط مساھماته
بتحقيق نتائج تنموية في بلد ما ،وعن تقديم خدمات تقوم على مبادئ التنمية البشرية .ومن خالل تقديم ھذه التقديرات
والتقييم الموضوعية والمستقلة يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤولية المنظمة تجاه المجلس التنفيذي والدول
المانحة والحكومات واألطراف المعنية الوطنية والمستفيدين.
يحدد االستخدام المنشود توقيت التقييم ،وإطاره المنھجي ،ومستوى وطبيعة مشاركة األطراف المعنية .لذلك يجب أن يحدد
االستخدام في مرحلة التخطيط .ويقدم اإلطار  26مجموعة من األسئلة إلرشاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه في
تقدير االستخدام الممكن لنتائج التقييم.
ھذه االستخدامات ال ينفي أحدھا اآلخر وللتقييم عموما ً استخدامات عديدة.
طيلة عملية التقييم يجب إعادة النظر باالستخدام المحدد وإعادة تحديده ،حسب اللزوم ،بالتشاور مع األطراف المعنية.
وھذه العملية الشاملة تضمن دقة وملكية عملية التقييم ونتائجه ،وھذا ما يؤدي إلى االستخدام األمثل لھا.
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اإلطار  :26تقدير استخدام التقييم
ما ھي المعلومات الالزمة؟ أمثلة:








معلومات عن مالءمة ال ُمخرَ جات أو الحصائل المنشودة وصالحية إطار النتائج وخريطة النتائج.
معلومات عن حالة حصيلة ما والعوامل المؤثرة بھا.
معلومات عن فعالية إستراتيجية الشراكة لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
معلومات عن حالة تنفيذ المشروع.
معلومات عن كلفة المبادرة المتعلقة بالمنافع الملحوظة.
معلومات عن الدروس المستفادة.

من سيستخدم المعلومات؟ المستخدمون المرتقبون للتقييم ھم أولئك األفراد أو المجموعات الذين لھم مصلحة خاصة بنتائج التقييم
وھم في موقع اتخاذ قرار أو إجراء اعتماداً على نتائج التقييم .إن مستخدمي التقييم متنوعون ولكنھم ينتمون عموما ً إلى الفئات التالية
في سياق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:








إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وموظفو ومدراء البرنامج أو المشروع ،واآلخرون المشاركون في التصميم والتنفيذ.
النظراء ،وصناع السياسات ،والمخططون اإلستراتيجيون في الحكومة الوطنية.
شركاء التنمية.
الدول المانحة وغيرھم من الممولين.
عموم الناس والمستفيدون.
المجلس التنفيذي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وھيئات رصد وطنية أخرى.

كيف ستستخدم المعلومات؟ أمثلة:








تصميم أو التصديق على إستراتيجية إنمائية.
إجراء تصحيحات في سياق العمل.
تحسين تصميم وتنفيذ البرنامج أو المشروع.
ضمان المساءلة.
اتخاذ قرارات التمويل.
زيادة المعرفة والفھم بمنافع وصعوبات مشاريع وبرامج التنمية الھادفة إلى تعزيز التنمية البشرية.

 2-5سياسة التقييم :مبادئ ونماذج ومعايير التقييم
جرى تبني سياسة التقييم في  2006لتعزيز وظيفة التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .إن المبادئ المرشدة والنماذج والمعايير
الموضحة في ھذه السياسة وفي نماذج ومعايير التقييم الصادرة عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم في منظومة األمم المتحدة
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 33فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،نماذج التقييم في منظومة األمم المتحدة" ،2005 ،متوفر على:
http://www.unevaluation.org/ unegnorms
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" ،2005 ،متوفر على:
http://www.unevaluation.org/unegstandards
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تشكل مرشداً إلجراء التقييم واستخدام نتائجه في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويلخص اإلطار  27نماذج التقييم – كيف ينبغي
إجراء التقييم لمالءمة معايير الجودة المطلوبة وما ھي وظيفته.

وتھدف بقية فصول التقييم في ھذا الدليل إلى تقديم إرشادات عملية عن كيفية تطبيق النماذج والمبادئ طيلة عملية التقييم.
اإلطار  :27معايير التقييم
يجب أن يكون التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:



مستقالً – على اإلدارة أن ال تفرض قيوداً على نطاق ومحتوى وتعليقات وتوصيات تقارير التقييم .ينبغي أن يكون المقيمون
مستقلين عن نزاع المصالح )انظر اإلطار  ،34ص .(...





واعيا ً – يجب أن يكون األساس المنطقي للتقييم والقرارات المستندة عليه واضحة من البداية.






شفافا ً – التشاور الجاد مع األطراف المعنية شرط أساسي لدقة التقييم واالستفادة منه.
أخالقيا ً – يجب أن ال يعكس التقييم أية مصالح شخصية أو قطاعية .ويجب أن يتمتع المقيمون بنزاھة مھنية وأن يحترموا
حقوق المؤسسات واألفراد في تقديم المعلومات بسرية ،وأن يحترموا معتقدات وعادات البيئات الثقافية واالجتماعية المحلية.
نزيھا ً – من الضروري استبعاد التحيز واعتماد الحد األقصى من الموضوعية من أجل دقة التقييم ومساھمته في المعرفة.
عالي الجودة – يجب أن تلبي كل التقييم الحد األدنى من معايير الجودة التي حددھا مكتب التقييم )انظر اإلطار .(3
في الوقت المناسب – يجب إعداد التقييم وإكمالھا في الوقت المناسب لضمان االستفادة من النتائج والتوصيات.
مجربا ً – التقييم ھو نظام إدارة يسعى إلى تقديم معلومات تستخدم في اتخاذ قرارات تقوم على األدلة .ولتعزيز فائدة النتائج
والتوصيات ،يجب أن تشارك األطراف المعنية في وضع التقييم بطرق شتى.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،سياسة التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وثيقة المجلس التنفيذي  28/2005 /DPمايو/أيار
 .2006انظرhttp://www.undp.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf. :

 3-5أنواع التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
التقييم المستقلة والتقييم الالمركزية
يتألف دعم وخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من برامج ومشاريع وشراكات و"مساعدة إضافية" ،مثل الدعاوة
واالستشارة في مجال السياسات ودعم جھود التنسيق ،وھي يمكن أن تقدم أو ال تقدم ضمن إطار المشروع .ويوجد في
البرامج والمشاريع أطر عمل للنتائج فيھا تفاصيل عن إطار النتائج وعن النتائج المنشودة على مستوى الحصائل
ُخرجات .وتنفذ عمليات التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تغطية ھذا العدد الكبير من برامجه
والم َ
ومشاريعه وبالتالي تقدير كفاءتھا وجدارتھا ولدعم عملية المساءلة وجھود التعلم في المنظمة .ولذلك فإن ھيكلية التقييم في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تتماشى مع الھيكل البرنامجي له ولمكوناته.
ھناك فئتان من التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :التقييم المستقل والتقييم الالمركزي إن مكتب التقييم في برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي مخول من المجلس التنفيذي بإجراء التقييم المستقلة .وتدعى مستقلة ألن مكتب التقييم مستقل عن
إدارة البرنامج وليس جزءاً من عمليات اتخاذ القرار الالحقة المتعلقة بموضوع التقييم .كما يطلب من مكتب التقييم إجراء
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تقييم للبرنامج القطري )تعرف باسم تقييم نتائج التنمية( ،وللبرنامج اإلقليمي والعالمي ،وتقييم لمواضيع بالتوافق مع
برنامج العمل المصادق عليه من قبل المجلس التنفيذي.
وتقوم وحدات البرامج بمختلف أنواع التقييم الالمركزي وتضمن أنھا تقدم معلومات كافية عن األداء اإلجمالي للدعم الذي
يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ظروف معينة .وبذلك ،تستفيد وحدات البرامج من طيف من أنواع التقييم القائمة
على وحدات العمل في لمساعداتھا اإلنمائية على المستوى القطري أو اإلقليمي أو العالمي .وھذه تشمل :إطار المساعدة
اإلنمائية ،والبرامج القطرية واإلقليمية والعالمية ،والحصائل ،ومجاالت المواضيع ،والمشاريع .وأكثر التقييم الالمركزية
شيوعا ً تقييم الحصائل والمشاريع .وال تقوم وحدات البرامج بھذه التقييم بنفسھا ،بل تعھد بھا إلى مستشاري تقييم
خارجيين.
والقصد من ھاتين الفئتين من التقييم تقديم معلومات شاملة عن أداء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مستوى المشروع
والبرنامج والشركة ومنظومة األمم المتحدة ،بقصد دعم إدارة سليمة لمبادرات البرنامج وتوجھه االستراتيجي.
العالقة بين التقييم المستقلة والتقييم الالمركزي
رغم أن الترتيبات المؤسسية – بما فيھا التفويض وحدود المساءلة وأساليب العمل – للتقييم المستقل مختلفة عنھا في
التقييم الالمركزي ،إال أن كال النوعين من التقييم يكمالن ويعززان بعضھما البعض .مثالً ،التقييم الالمركزي ،والسيما
تقييم الحصائل ،التي تجرى في بلد معين تشكل أساسا ً إلجراء تقييم عن البرنامج القطري أو تقييم للنتائج اإلنمائية التي
يجريھا مكتب التقييم .لذلك فإنه يجب إتمام تقييم الحصائل وما يرافقھا من تقييم المشروع قبل إجراء تقييم للنتائج
اإلنمائية .أكثر من ذلك ،عند إجراء دراسة حاالت عيانية عن تقييم برنامج إقليمي أو تقييم مواضيع ،قد يطبق مكتب التقييم
منھجية التقييم الالحق 34الذي تستفيد بشكل كبير من التقييم الالمركزي القطري أو الخاصة بمنطقة محددة .وفي غياب
التقييم الالمركزي الموثوق والكافي ،يمكن أن تكون القاعدة التي يرتكز عليھا التقييم المستقل محدودة وقد تحتاج إلى مزيد
من الوقت لجمع البيانات الضرورية .وعلى غرار ذلك ،قد يستخدم مقيمو التقييم الالمركزي التحليل الوارد في التقييم
المستقل ذات الصلة وفي دراسات الحالة كجزء أساسي من تحليلھا .ويوثق الجدول  21األنواع الرئيسية للتقييم التي
تجري في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما فيھا األطراف المسؤولة المخولة بإجرائه والمستخدمون الرئيسيون لھذه
التقييم .
تقييم الحصائل
تقييم الحصائل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقدر مساھماته في التقدم المنجز على طريق تحقيق الحصائل .وھذه
الحصائل تحدد عموما ً في أطر نتائج البرامج أو المشاريع التي تساھم فيھا مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
يجرى تقييم الحصائل من أجل:



تقديم أدلة لدعم مساءلة البرنامج ولكي يستخدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في شروط المساءلة التي يطبقھا على
موظفيه.



تقديم أدلة عن مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الحصائل.

34

التقييم المتقدم يعني تقييم عمليات التقييم .وتستخدم ھذه المقاربة نتائج مجموعة من التقييم وتتطلب آلية ضمان جودة قوية للتأكد من أن التقييم
المستخدمة كمعلومات ثانوية ھي موثوقة وذات نوعية جيدة.
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الجدول  :21أمثلة عن مختلف أنواع التقييم التي يجريھا مكتب التقييم ووحدات البرامج
مسؤولية التقييم
بموجب التفويض
الخطة
اإلستراتيجية

مكتب التقييم
المستخدمون
الرئيسيون

مكتب السياسات
اإلنمائية
مكتب الوقاية من
األزمات
المكتب اإلقليمي
ھيئات أخرى***
المكاتب القطرية

مجاالت البرنامج
)مثالً الحكم
الرشيد ،التعاون
جنوب-جنوب(

مجاالت البحث أو
المباحث )النوع
االجتماعي ،بناء
القدرات ،اإلدارة
القايمة على
النتائج(

نوع التقييم
تقييم البرنامج
البرنامج العالمي

البرنامج
اإلقليمي

التقييم التي يجريھا مكتب التقييم*
تقييم إطار التعاون
تقييم إطار التعاون
تقييم المواضيع
اإلقليمي
الدولي
المجلس التنفيذي،
المجلس التنفيذي،
المجلس التنفيذي ،إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إدارة برنامج األمم
إدارة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي،
المتحدة اإلنمائي،
المكتب اإلقليمي
مكتب السياسات
اإلنمائية
عمليات تقييم تشرف عليھا الوحدات البرنامجية**
تقييم منتصف المدة
تقييم الحصائل أو تقييم الحصائل أو
تقييم المجال
تقييم المواضيع
تقييم المواضيع
العابر للبرامج
موجھة إلى
موجھة إلى
الحصائل
الحصائل
تقييم منتصف المدة

البرنامج
القطري

حصائل
البرنامج
العالمي أو
اإلقليمي أو
القطري

حصائل إطار
المساعدة
اإلنمائية

المشاريع

تقييم نتائج التنمية
المجلس التنفيذي ،إدارة
برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،المكتب
القطري ،األطراف
المعنية الوطنية
تقييم المشروع

تقييم
الحصائل أو
تقييم موجھة
إلى الحصائل

تقييم منتصف المدة

فريق األمم المتحدة
القطري

تقييم المشروع
)مثالً تقييم فرع
مرفق البيئة
العالمي(
تقييم إطار
المساعدة
اإلنمائية

المستخدمون
اإلدارة والشركاء
اإلدارة
اإلدارة والشركاء
الرئيسيون
والدول المانحة
والشركاء
* يطلب من مكتب التقييم إجراء كل التقييم الواردة في برنامج العمل المصادق عليه من المجلس التنفيذي ** .يطلب من وحدات البرامج إجراء كل التقييم الواردة في خطة التقييم *** .وحدات أخرى بمسؤوليات برنامجية مثل
مكتب اإلدارة ومكتب الشراكة ،كما يقتضي الحال.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

134



توجيه تحسين األداء داخل البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية الحالية من خالل تحديد نقاط القوة والضعف
والثغرات والسيما فيما يخص:


مالءمة إستراتيجية الشراكة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



العوائق في وجه الحصائل.



التعديالت في سياق التنفيذ.



الدروس المستفادة من أجل دورة البرمجة التالية.



تأمين معلومات للتقييم عالي المستوى ،مثل تقييم النتائج اإلنمائية وتقييم البرامج العالمية واإلقليمية ،والتخطيط
الالحق.



دعم عملية التعلم في جميع وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول تقييم الحصائل.

ويعتبر تقييم الحصائل إجرا ًء إستراتيجيا ً .فھو يتناول :الروابط الواسعة مع عملية التنمية؛ والشراكات بين المؤسسات؛
ودراسة البيئة العالمية واإلقليمية والمحلية في تحليل النجاح؛ والقيمة والميزات النسبية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وأھميتھا في التنمية .وھناك صفة بارزة أخرى لتقييم الحصائل وھي أنه ينظم بوضوح دور األطراف المعنية في تحقيق
ھذه الحصائل وتقدم معلومات ھامة بغرض تعزيز الفعالية اإلنمائية والمساعدة على اتخاذ القرار ورسم السياسات بما
يتجاوز مبادرة أو مشروع معين .كما يشكل تقييم الحصائل أساسا ً لتقييم المستوى األعلى )مثالً تقييم إطار المساعدة
اإلنمائية( والتقييم المستقل التي يجريه مكتب التقييم .لذلك ،ال بد لكل وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
من إجراء تقييم الحصائل خالل دورة البرنامج.
وبما أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل ضمن ظروف وأوضاع إنمائية شديدة التنوع ،فإن مستلزمات تقييم الحصائل
يمكن تلبيتھا بطرق مختلفة .مثالً يمكن اعتبار التقييم المشترك ،أو التركيز على المواضيع ،أو المشاريع الكبيرة أو
المناطق الجغرافية التي تتناول حصائل معينة كما ھو محدد مسبقا ً في وثائق التخطيط )مثل وثائق البرنامج العالمي أو
اإلقليمي أو القطري( ،جميعھا ملبية لمستلزمات تقييم الحصائل.
ومھما تكن الترتيبات الھادفة إلى تلبية مستلزمات تقييم الحصائل ،ينبغي أن يركز التقييم على الحصائل .ويجب أن يمكننا
تقييم الحصائل من تقدير ما يلي:






التقدم باتجاه تحقيق الحصائل ،بما في ذلك اآلثار غير المقصودة لألنشطة المتعلقة بالحصيلة.
العوامل المساھمة في الحصائل.
المساھمة التي قدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الحصائل.
فعالية إستراتيجية الشراكة في تحقيق الحصائل.

وبالتشاور مع الشركاء المعنيين ،يمكن أن تقرر الوحدات البرنامجية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ما ھي الحصائل
التي تختارھا وما ھي الطريقة التي ستعتمدھا للتقييم .ويمكن أن تتأثر مثل ھذه القرارات بالشراكات القائمة على األرض،
وبطبيعة البرنامج ،وبالتقييم المخطط لھا من قبل األطراف المعنية والحكومة )بغرض البحث عن فرص من أجل التقييم
المشتركة( وبعوامل أخرى خاصة بالبرنامج .لمزيد من التفاصيل ،يرجى العودة إلى موجز عن تقييم الحصائل.
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تقييم المشروع
يمكن أن تقوم وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،عند اللزوم ،بتكليف مشاريعھا المعنية بإجراء التقييم .
إن اإلدارة من أجل النتائج تتطلب ،كنقطة انطالق ،معرفة جيدة بالمشاريع وفعاليتھا وبالعوامل الداخلية والخارجية التي
تؤثر على فعاليتھا ،وبالقيمة المضافة التي تحققھا ،وبمساھمتھا في حصائل ذات مستوى أعلى .يفيد تقييم المشروع في
ُخرجات.
تقدير أداء المشروع في تحقيق النتائج المنشودة ،ويعطي معلومات قيمة عن طريقة تنفيذ المشروع وتحقيق الم َ
على ھذا المستوى يمكن تناول موضوع السبب المباشر والعائدية نظراً إلى العالقة السببية الوثيقة بين المبادرات
ُخرجات.
والم َ
الغرض الرئيسي من تقييم مشروع ما ھو إدخال تحسينات ،أو مواصلة مبادرة ما أو توسيعھا ،أو تقدير مالءمته لظروف
أخرى ،أو التفكير في البدائل .ولذلك ،رغم أن تقييم المشروع غير إلزامية إال عندما تقتضيھا بروتوكوالت الشراكة ،فإنه
يحسن بوحدات البرامج أن تجريھا والسيما بالنسبة للبرامج الرائدة ،قبل تكرارھا أو توسيعھا ،وكذلك بالنسبة للمشاريع
الداخلة في مرحلة جديدة ،وللمشاريع التي تستغرق مدتھا أكثر من  5سنوات .إن تقييم المشروع تلعب أكثر فأكثر دوراً
ھاما ً في المساءلة أمام الدول المانحة والحكومات المشاركة في تمويل المشروع .وألسباب تتعلق بالمساءلة الخاصة بھا،
يمكن أن تطلب المؤسسات المانحة وغيرھا من األطراف المعنية المشاركة في تحمل الكلفة 35من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي إدخال متطلبات التقييم في اتفاقات الشراكة بينه وبين الدول المانحة .التقييم في منتصف ونھاية مشاريع مرفق
البيئة العالمي ھي أمثلة عن تقييم المشاريع ،نظراً إلى أنھا تنفذ في النطاق المحدد بوضوح لمشروع وحيد.36
عندما يتم البدء بمشروع بالشراكة مع أطراف إنمائية أخرى ،يجب أن يأخذ التقييم في الحسبان أھداف ومدخالت
ُخرجات
ومساھمات كل طرف .ويجب أن توضح خالصات التقييم اإلجمالية كيف تتكامل ھذه العناصر المختلفة لتحقيق الم َ
المنشودة ،وما الذي يمكن تعلمه من القيمة التي يضيفھا التعاون .لذلك من المھم بمكان أن يعمل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي واألطراف المعنية المساھمة في مشروع ما جنبا ً إلى جنب ،وأن يعبروا عن توقعاتھم وقضاياھم ،وأن يتبنوا
التقييم بدءاً من مرحلة التخطيط وطوال العملية كلھا.
تقييم المشروع إزاء تقييم الحصائل
ھناك عدة فروق ھامة بين تقييم المشروع وتقييم الحصائل ،كما ھو موضح في الجدول .22
إن التركيز الزائد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تقييم الحصائل ال يعني أن ھذه التقييم حل محل تقييم
المشروع .تواصل الكثير من وحدات البرامج القيام بتقييم المشروع ألنھا تعطي معلومات مفيدة عن ترتيبات تنفيذ
ُخرجات .أكثر من ذلك ،يقدم تقييم المشروع قاعدة لتقييم الحصائل
المشروع ،وعن الھياكل اإلدارية وعن تحقيق الم َ
والبرامج ،فضالً عن تقييم البرنامج وتقييم المواضيع التي يجريھا مكتب التقييم ،والستخالص العبر من تجربة التعلم
وتبادل المعرفة.

 35انظر فصل التقييم اإللزامية على الصفحة ....
36
مرفق البيئة العالمي" ،سياسات المراقبة والتقييم" ،شباط/فبراير  .2006موجودة على:
http://www.undp.org/gef/05/documents/me/GEF_ME_Policies_and_Precedures_06.pdf.
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الجدول  :22الفروق بين تقييم المشروع وتقييم الحصائل

التركيز

تقييم المشروع

تقييم الحصائل

بشكل عام على المدخالت واألنشطة وال ُمخرَ جات
ُخرجات ضمن قطاع
)إذا وكيف سلم المشروع م َ
معين أو منطقة جغرافية وإذا ما حدثت نتائج

الحصائل )ھل ولماذا وكيف تحققت الحصائل ،ومساھمة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تغيير وضع إنمائي
معين(

مباشرة ويمكن إسنادھا إلى المشروع(*
المجال

ُخرجات وأنشطة
خاص بأھداف ومدخالت وم َ
المشروع

واسع ،ويشمل الحصائل ومدى مساھمة البرامج
والمشروع والمساعدة اإلضافية ومبادرات األطراف
المعنية والتآزر بين ھذه األطراف في تحقيقھا.

الغرض

يقوم المشروع لتحسين التنفيذ وإعادة توجيه
المشاريع المستقبلية في المنطقة نفسھا ،أو دراسة

تعزيز الفعالية اإلنمائية ،والمساعدة على اتخاذ القرار،
والمساعدة على رسم السياسات ،وإعادة توجيه المساعدة

توسيع المشروع

المستقبلية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وتنظيم النھج
المبتكرة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مبادئ إرشادية للمقيِّمين2002 ،
* قد يكون في المشاريع الكبيرة حصائل يمكن تقييمھا .عالوة على ذلك ،يمكن أن تقدم المشاريع الصغيرة مساھمات ملموسة في تحقيق حصائل
وثيقة البرنامج القطري أو حتى حصائل مشروع محدد .في ھذه الحاالت ،يمكن اعتبار تقييم ھذه المشاريع شروطا ً لتقييم الحصائل.

لضمان مالءمة معلومات التقييم وفعالية استخدامھا ،يجب إجراء التقييم ونشرھا في الوقت المناسب بحيث يمكن لصناع
القرار اتخاذ قرارات مبنية على معطيات عملية التقييم.
تقييم المواضيع
إضافة إلى تقييم الحصائل وتقييم المشروع ،قد يرغب كبار مدراء وحدات البرامج بإجراء تقييم مواضيع بھدف تقدير أداء
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المجاالت الھامة لضمان المساھمة الدائمة في النتائج اإلنمائية .وقد يركزون على
موضوع واحد أو عدة مواضيع عابرة تتجاوز أھميتھا مشروعا ً أو مبادرة بعينھا .ومن األمثلة على تقييم المواضيع التي
تكلف بھا وحدات البرامج تقييم مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال محدد للنتائج ،مثل الحكم الديمقراطي،
وتقييم موضوع عابر ،مثل تنمية القدرات أو أھمية النوع االجتماعي في خطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بلد
معين.
تقييم البرنامج القطري أو اإلقليمي أو العالمي
يمكن أن تكلف المكاتب القطرية بإجراء تقييم لبرنامج قطري بھدف تقدير مدى تحقيق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
للنتائج المنشودة وتقدير مساھماته في النتائج اإلنمائية الوطنية لبلد معين .ويدرس التقييم القضايا الرئيسية التي تشبه تلك
الموجودة في تقييم النتائج اإلنمائية ،مثل فعالية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التنفيذ والتأثير على تحقيق النتائج
اإلنمائية وعلى موقعه االستراتيجي .يساھم تقييم البرنامج القطري بزيادة مساءلة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وزيادة
ضمان جودة مبادراته على المستوى القطري .وكما في تقييم النتائج اإلنمائية ،فإنه يتيح االستفادة من النتائج والتوصيات
في إعداد البرامج الالحقة .ويمكن أن يستخدم لتسھيل الحوار مع الحكومة واألطراف المعنية الوطنية اآلخرين ويمكن
أيضا ً أن يقدم دروسا ً مفيدة للحكومة في إدارة المساعدات وفي عالقاتھا مع شركاء إنمائيين آخرين .ورغم العديد من نقاط
التشابه ،فإن تقييم البرنامج القطري التي تكلف بھا المكاتب القطرية تختلف عن تقييم النتائج اإلنمائية من حيث النطاق
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والترتيبات اإلدارية .فھي تركز عادة على دورة برنامج محدد مع تركيز أكبر على األداء على مستوى المشروع .أكثر
من ذلك ،فإن تقييم البرنامج القطري الالمركزية يكلف بھا أولئك المسؤولون عن إدارة البرنامج ،على خالف مكتب
التقييم المستقل.
وعلى غرار ذلك ،يمكن أن تقرر المكاتب اإلقليمية ووحدات الممارسة والسياسات أن تقوم بتقييم لبرامجھا العالمية
واإلقليمية الموافقة في منتصف المدة .وھذه التقييم تسمح بتعديل البرنامج خالل تنفيذه وتفيد في التقييم المطلوب من مكتب
التقييم إجراؤه للبرنامج العالمي واإلقليمي في نھاية فترته.
تقييم األثر
تقييم األثر يعني تقييم النتائج – إيجابية أم سلبية ،مقصودة أم غير مقصودة – على العائالت والمؤسسات ،والبيئة التي
يولدھا نشاط إنمائي ما مثل البرنامج أو المشروع .ويتناول ھذا التقييم التأثير )البعيد األمد( النھائي إضافة إلى النتائج
)المتوسطة األمد( على مستوى الحصائل.
فمن خالل تحديد ما إذا كانت المساعدة اإلنمائية نافعة أم ال ،يفيد تقييم األثر أيضا ً في أداء وظيفة المساءلة .ومن ھنا فإن
تقييم األثر يتماشى مع اإلدارة القائمة على النتائج ويراقب مساھمة المساعدة اإلنمائية في تحقيق أھداف األلفية اإلنمائية.
يكون تقييم األثر مفيداً عندما:




يكون عمل البرنامج أو المشروع طويالً بما يكفي لترك نتائج ملموسة.
يكون المشروع أو البرنامج كبيراً بما يكفي ليبرر إجراء تقييم شامل.

إن تقييم األثر ال يقيس ببساطة فيما إذا كانت األھداف قد تحققت أو يقيم النتائج المباشرة على المستفيدين المباشرين .إنه
يشمل المجال الكامل من التأثيرات على كل مستويات سلسلة النتائج ،بما فيھا التأثيرات الثانوية على العائالت واألسر
والمجتمعات؛ وعلى النظم االجتماعية والفنية والمؤسسية؛ وعلى البيئة .وفي المنطق البسيط ،يمكن أن يكون ھناك عدد
من الحصائل الوسيطة )القصيرة والمتوسطة األمد( تقود في النھاية إلى إحداث تأثير – قد يكون بعضھا أو كلھا مشموالً
في تقييم التأثير في لحظة معينة من الزمن.
يركز ھذا التحديد على ضرورة فھم األثر الذي يتركه المبادرات اإلنمائية على المدى البعيد .وھناك قضية أخرى تتعلق
بتقييم األثر ھي العائدية – أي تحديد إلى أي مدى يعود خلق التأثيرات الملحوظة إلى المشروع المعني ،وليس إلى عوامل
خارجية أخرى .ھناك طرق عديدة يمكن تطبيقھا لمعالجة موضوع العائدية .من المھم أن تؤخذ ھذه القضية بالحسبان عند
تصميم المبادرة ،إضافة إلى الشروط المرجعية للتقييم والتصميم.37

 37يمكن رؤية المزيد من المواد عن تقييم التأثيرات في فصول عن تقييم التأثيرات على موقع البنك الدولي
) (www.worldbank.org/impactevaluationوشبكة الشبكات عن تقييم التأثيرات
)(www.worldbank.org/ieg/nonie/
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38

تقييم إطار المساعدة اإلنمائية

تعمل برامج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومشاريعه وعملياته بانسجام لدعم أھداف وحصائل إطار المساعدة اإلنمائية
التي تتناول األولويات الوطنية .يعبر إطار المساعدة اإلنمائية عن االستجابة الجماعية لكل عمليات األمم المتحدة في بلد
ما .وفي حين يركز تقييم الحصائل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على حصائل وثيقة البرنامج القطري ،تركز تقييم
إطار المساعدة اإلنمائية على حصائل ھذا اإلطار ومساھماتھا في األولويات الوطنية والترابط في الدعم الذي يقدمه فريق
األمم المتحدة القطري .ويتم توقيت تقييم إطار المساعدة اإلنمائية بحيث يؤمن مدخالت إلعداد اإلطار التالي ،والبرامج
والمشاريع القطرية من قبل المؤسسات المستقلة .يجب أن يتم تقييم إطار المساعدة اإلنمائية في بداية السنة ما قبل األخيرة
من دورة البرنامج وأن يقوم على المراجعات السنوية لإلطار وعلى التقييم والدراسات الرئيسية التي قامت بھا مؤسسات
مستقلة .ورغم أن الھدف من تقييم إطار المساعدة اإلنمائية ھو المساھمة في اإلدارة من أجل النتائج ،إال أنھا وظيفة
خارجية يجب أن تكون منفصلة عن إدارة البرنامج .وينبغي دائما ً أن يتماشى رصد وتقييم إطار المساعدة اإلنمائية مع
أنظمة التقييم والرصد الوطنية الموجودة أو أن تركز على تطوير ھذه األنظمة أو مأسستھا إذا كانت غير ناضجة أو
غائبة.
يتوقف نطاق تقييم إطار المساعدة اإلنمائية على الدراسات والتقييم السابقة التي تم إجراؤھا سلفا ً خالل الدورة وعلى
طبيعة عمليات فريق األمم المتحدة القطري في البلد .ويكلف بتقييم إطار المساعدة اإلنمائية وإدارتھا رؤساء منظمات
األمم المتحدة والحكومات الوطنية بصورة مشتركة .وتجرى من قبل استشاريين خارجيين يتم اختيارھم باتفاق متبادل بين
األمم المتحدة والحكومة من خالل عملية اختيار شاملة وشفافة .ولمزيد من المعلومات عن الرصد والتقييم ،يمكن العودة
إلى المبادئ اإلرشادية للتقييم القطري المشترك وإطار المساعدة اإلنمائية.39
اإلطار  :28تصنيف التقييم حسب التوقيت
يمكن تحديد التقييم بأساليب الدعم المختلفة التي يقدمھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مثل المشروع والبرنامج ،وأيضا ً بالمستويات
المختلفة أو أطر النتائج مثل الحصيلة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمواضيع .ويمكن أيضا ً تحديد التقييم بالتوقيت الذي تجري
فيه.






التقييم المسبق ھو تقدير استطالعي للنتائج المستقبلية المحتملة للمشاريع والدعم الجديد مثل السياسات والبرامج
واالستراتيجيات .فھي تتم قبل تنفيذ المشروع.
التقييم الوسيط يكون عادة من طبيعة تشكيلية ألنه يتم في حوالي منتصف فترة تنفيذ المبادرة .التقييم التشكيلي يھدف إلى
تحسين األداء ويجرى غالبا ً خالل فترة تنفيذ المشاريع أو البرامج.
التقييم النھائي أو الختامي تقوم عادة بدور استخالصي نظراً إلى أنھا تتم في نھاية مرحلة تنفيذ المشاريع أو البرامج .التقييم
االستخالصي يجرى في نھاية المبادرة )أو في نھاية مرحلة منھا( لتحديد مدى تحقيق الحصائل المرتقبة .الھدف منه تقديم
معلومات عن جدارة البرنامج.
التقييم االسترجاعي ھو نوع من التقييم االستخالصي لمبادرة ما بعد أن تكون قد انتھت؛ ويجرى عادة بعد سنتين أو أكثر من
انتھاء المبادرة .غرضه دراسة إلى أي حد حققن المبادرة )برنامج أو مشروع( أھدافھا ،وتقييم ديمومة النتائج والتأثيرات،
ووضع االستنتاجات بشأن المبادرات المستقبلية الشبيھة.

إن التقييم التي تحدد بنوع المبادرة اإلنمائية أو مستوى النتائج ،يمكن أن تحدد أيضا ً بالتوقيت الذي تجرى فيه .مثالً ،يمكن أن تشرع
ھيئة برنامج بإجراء تقييم نھائي للمشروع أو تقييم وسيط إلطار المساعدة اإلنمائية.
 38مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية" :مبادئ إرشادية عن المراقبة والتقييم في التقييم القطري المشترك/إطار المساعدة اإلنمائية" .2007 ،متوفر
علىhttp://www.undg.org/ index.cfm?P=259:
 39المرجع السابق.
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تقييم الزمن الفعلي
يتم البدء بتقييم الزمن الفعلي في مرحلة مبكرة من المبادرة بھدف تزويد المدراء بإفادة ارتجاعية في الوقت المناسب
لتمكينھم من إجراء تغيير مباشرة في المبادرة .يجرى عموما ً ھذا التقييم في الظروف اإلنسانية أو عقب النزاعات لتزويد
الكادر التنفيذي بفرصة دراسة ما إذا كانت االستجابة أو االنتعاش األولي وافيا ً من حيث النتائج المنشودة وسيرورة العمل.
ويمكن أن تستخدم في األزمات حيث قد يكون ھناك عقبات في وجه إجراء تقييم أطول .وتشمل ھذه العقبات غياب
المعلومات األولية ،ومحدودية جھود جمع المعلومات بسبب التغير السريع في أعضاء فريق العمل )مثالً ،غياب الذاكرة
المؤسسية( وصعوبة إجراء المقابالت واالستطالعات بسبب الوضع األمني.
التقييم المشترك
التقييم المشترك ھو أحد أساليب إجراء التقييم الذي يشارك فيه شركاء مختلفون .أي تقييم يمكن أن ينفذ كتقييم مشترك.
ويتجه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكثر فأكثر نحو التقييم المشترك وھناك درجات مختلفة من "االشتراك" حسب
مستوى تعاون األطراف المعنية في عملية التقييم ،ومدى دمجھم لمصادر تقييمھم وتوحيدھم لعملية إعداد التقارير عن
التقييم.40
أصبحت طريقة التقييم المشترك شائعة في تسعينات القرن الماضي حيث تم تشجيعھا من خالل مبادئ لجنة المساعدة
اإلنمائية من أجل تقييم المساعدة اإلنمائية ،التي تنص على" :ينبغي تشجيع التقييم المشترك الدول المانحة من أجل تحسين
الفھم
اإلطار  :29منافع وصعوبات التقييم المشترك
المنافع









تعزيز انسجام التقييم وتنمية القدرات؛ تبادل التجارب الناجحة واالبتكارات والبرمجة المحسَّنة.
تخفيف تكاليف التداول والعبء اإلداري )والسيما بالنسبة للبلد الشريك(
تحسين العالقات والتنسيق بين الدول المانحة :زيادة فھم الدول المانحة إلجراءات وأولويات واستراتيجيات الحكومة
الموضوعية والشرعية :تمكن من زيادة التنوع في المنظورات وتحقيق اإلجماع
النطاق الواسع :قادرة على معالجة مواضيع أكثر تعقيداً وشموالً
تعزيز الشعور بالملكية :زيادة المشاركة

زيادة التعلم :من خالل تأمين فرص جمع عدد أكبر من األطراف المعنية معاً ،يصبح التعلم من التقييم أوسع من التعلم
المؤسسي ،كما أنه يشمل التقدم المعرفي في المجال اإلنمائي.
الصعوبات





تقييم مواضيع أكثر صعوبة )موضوع معقد ،شركاء كثر ،الخ(
عمليات التنسيق بين أعداد كبيرة من المشاركين يمكن أن تجعل من الصعب تحقيق اإلجماع
ضعف التزام بعض المشاركين

40

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،مسرد المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس،
فرنسا .2002 ،متوفر علىhttp://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf :

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

140

المصدر :متبنى من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )" ،(OECDدليل لجنة المساعدة اإلنمائية من أجل إدارة التقييم المشترك ،باريس،
فرنسا2006 ،؛ وفينشتاين أوو وجي إنغرام" ،دروس مستفادة من تجارب البنك الدولي في التقييم المشترك" ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
) ،(OECDباريس ،فرنسا.2003 ،

المتبادل إلجراءات وطرائق بعضھم البعض والحد من العبء اإلداري على المتلقي" .41كما دعم إعالن باريس طريقة
التقييم المشترك من خالل التزام المؤسسات اإلنمائية والبلدان المشاركة بإيجاد طرق من العمل المشترك أكثر فعالية.42
ويمكن تمييز التقييم المشترك بعدد المنافع والصعوبات كما ھو مبين في اإلطار .29
على المستوى القطري ،من أكثر األمثلة وضوحا ً عن التقييم المشترك ھو تقييم إطار المساعدة اإلنمائية ،حيث يشارك عدد
من منظمات األمم المتحدة والحكومة .إلى ذلك ،يمكن أن يقوم المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى جانب
الحكومة الشريكة أو أحد الدول المانحة ،بتقييم حصيلة مشتركة يبدو أن كال الطرفين مسؤوالن بالتساوي وبالتبادل عن
إجراء التقييم .لالسترشاد حول كيفية تنظيم وإدارة عملية تقييم مشتركة ،انظر الفصل .6

 4-5األدوار والمسؤوليات في التقييم
تحدد سياسات التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أدوار ومسؤوليات المُكونات الرئيسية للمنظمة في التقييم .وتقوم
وحدات البرامج ومكتب تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مركز اإلدارة بإجراء أنواع مختلفة من التقييم من أجل
تقدير مساھمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في النتائج اإلنمائية تقييما ً موضوعيا ً.
يكون كبار مدراء وحدات البرامج مسؤولين عن التفويض بإجراء التقييم الالمركزي في المجاالت البرنامجية المسؤولين
عنھا ،وعن استخدام المعلومات في اإلدارة من أجل النتائج .ومن أجل تعزيز النزاھة والموضوعية في التقييم
الالمركزي ،تتعاقد وحدات البرامج مع خبراء ومؤسسات خارجية لتنفيذ التقييم .ويساعد التقييم الالمركزي في ضمان بقاء
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤوالً عن البرنامج القطري المعني وعن سكانه ومسؤوالً عن المساھمة في النتائج
اإلنمائية بأكثر الطرق كفاءة ومالءمة.
حدثت في وحدات البرامج زيادة في عدد أخصائيي الرصد والتقييم المتفرغين الذين يساھمون في تحسين جودة وظيفة
الرصد والتقييم على المستوى الالمركزي .وبما أن التقييم الناجح يتطلب مساھمة كل األطراف المعنية ،فإن ھذه الوظيفة
تتطلب تواصالً وتنسيقا ً عاليا ً بين كل المساھمين في مختلف مراحل وجوانب إدارة البرنامج القائمة على النتائج ،بما في
ذلك إدارة المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وموظفو البرنامج والمشروع ،والنظراء الوطنيين ،واألطراف
المعنية ،والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ،والمكاتب اإلقليمية ومكتب التقييم .وعلى مستوى البرنامج أو المشروع
المستقل ،فإن المسؤولية األولية عن التخطيط من أجل الرصد والتقييم والتنفيذ تقع على كاھل المنفذين وموظفي برنامج
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ومن المتوقع أن يقوم أخصائيو الرصد والتقييم بتزويد ھؤالء المسؤولين عن تخطيط
الرصد والتقييم وعن التنفيذ والمتابعة بالدليل الفني ،وبالدعم لتعزيز جودة العمل .ومن حيث التقييم لتعزيز استقالليته
وصرامته الفنية ،وينصح بأن يقوم أخصائيو الرصد والتقييم بإدارة التقييم بالتشاور المباشر مع موظفي البرنامج
المسؤولين عن موضوع التقييم.

41

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،مبادئ تقييم المساعدة اإلنمائية" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا ،1991 ،ص  .8متوفر على:
http://www.oecd.org/dataoecd/21/32/41029845.pdf.
 42منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،دليل لجنة المساعدة اإلنمائية من أجل إدارة التقييم المشتركة" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا،
 ،2006متوفر على:
http://www.oecd.org/dataoecd/28/14/37484787.pdf
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وبسبب االختالف في ھياكل البرامج والمؤسسات على المستوى الالمركزي ،يمكن تعميم العالقات المؤسسية على كل
وحدات البرامج .ولكن ،يوصى بأن يقوم أخصائيو الرصد والتقييم برفع تقرير إلى اإلدارة العليا بشأن القضايا المتعلقة
بالتقييم لضمان تماسك وتنسيق واستقاللية المھمة.
يلعب موظفو الرصد والتقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وموظفو البرنامج ،والشركاء ،واألطراف المعنية،
والمقيمون أدوراً مختلفة في عملية التقييم .وتتناول فقرات الفصل  6أدوار ومسؤوليات كل جھة.
في حالة التقييم المستقل الذي يجريه مكتب التقييم ،يُنتظر من وحدات البرامج المعنية )مثالً ،مكتب قطري خاضع لتقدير
النتائج اإلنمائية أو دراسة حالة تقييم موضوع( أن تلعب أدوراً معينة مثل تأمين الوثائق الالزمة ،وترتيب اللقاءات،
والدعم اللوجستي ،وتأمين اإلفادة االرتجاعية على مسودة تقرير التقييم.
يجري مكتب التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفته الوصي على وظيفة التقييم ،تقييم مستقلة )انظر الفقرة -5
(3؛ ويضع المعايير والمبادئ اإلرشادية؛ ويدير أنظمة ضبط الجودة وتخطيط واستخدام التقييم ،مثل مركز موارد التقييم
)انظر اإلطار (30؛ ويطور منتجات لدعم التعليم المؤسسي ،وإدارة المعرفة وتطوير قدرات التقييم .ويشارك مكتب التقييم
في فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ،الذي يعمل لتعزيز الموضوعية والفعالية وملموسية وظيفة التقييم في منظومة األمم
المتحدة .يستضيف مكتب التقييم سكرتاريا فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ويقدم لھا الدعم الالزم.
اإلطار  :30مركز موارد التقييم )(ERC
مركز موارد التقييم ،الموجود على االنترنت على ،erc.undp.org :ھو نظام إدارة معلومات تابع إلى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لدعم المساءلة اإلدارية من أجل التقييم .فھو يقدم معلومات في الوقت المناسب عن حالة التقييم في خطط التقييم ،وعن
االستجابات اإلدارية والمتابعة .يضع مكتب التقييم تقاريره عن تنفيذ التقييم وااللتزام ،مستخدما ً البيانات الموجودة في المركز في
تقريره السنوي عن التقييم إلى المجلس التنفيذي .وتستخدم المكاتب اإلقليمية وغيرھا من وحدات اإلشراف بيانات المركز أيضا ً.
مركز موارد التقييم ھو موقع عام على االنترنت.

يضم الجدول  23تفاصيل أدوار ومسؤوليات المشاركين الرئيسيين في التقييم الالمركزي.
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الجدول  :23األدوار والمسؤوليات في التقييم الالمركزي
من :المسؤولون والمساءلة

ماذا :األدوار والمسؤوليات

متى

اإلدارة العليا لوحدات البرامج


 التشجيع على إجراء التقييم المشترك مع منظومة األمم المتحدة وغيرھا من

التخطيط
التخطيط والرصد
المكلف بالتقييم
ما بعد التقييم والمتابعة




ضمان وضع خطة تقييم )انظر الفصل (3

مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
األھداف الوطنية
التقدم والمشاكل والتوجھات في تحقيق نتائج
البرنامج وعلى مستوى إطار المساعدة
اإلنمائية


 استخدام المعرفة القابلة للتقييم من أجل التعلم
نماذج وفعالية استخدام الموارد

والمساءلة
المواضيع
ھيئات
رؤساء
البرنامج/موظفو المشاريع
رؤساء ھيئات المواضيع:

وموظفو



محفظة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من
البرامج والمشاريع في مجال موضوع معين
– مساھمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
حصائل معينة ضمن برنامج معين
موظفو البرنامج/موظفو المشاريع:

الشركاء



ضمان قابلية تقييم مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ووجود أطر واضحة
وشاملة للنتائج ،وتطبيق رصد فعالة.


 إعداد خطة رد اإلدارة على جميع التقييم وضمان تنفيذ اإلجراءات المتعھد بھا في
ضمان استقاللية التقييم وجودته

ھذه الخطة


 ضمان قابلية التقييم مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجال نتائج أو
مشاركة األطراف المعنية في وضع خطة التقييم

التخطيط
التخطيط والرصد
ما بعد التقييم والمتابعة

موضوع معين


 تسھيل وضمان تبادل المعرفة واستخدام معلومات التقييم الخاصة بقطاعات أو
تسھيل وضمان إعداد وتنفيذ االستجابات اإلدارية ذات الصلة
بمواضيع في البرنامج


 المشاكل والقضايا المتعلقة بالتنفيذ
 التعاون العملي مع األطراف المعنية على
التقدم في تحقيق المُخرَ جات والحصائل

مستوى المشروع ورصد مساعدة الشركاء،
إضافة إلى حشد الموارد
أخصائيو/مستشارو الرصد والتقييم ومستشارو
التقييم اإلقليمي




وجود إطار رصد وتقييم وأنظمة متماسكة
وتطبيقھا على مستوى البرنامج والمشروع
تعزيز جودة التخطيط والرصد والتقييم



دعم قابلية تقييم البرنامج من خالل تسھيل وضع إطار نتائج ونظام رصد متماسك،
وتزويد موظفي البرنامج والمشروع باألدوات والدليل والتدريب


 تقديم اإلرشادات لدى صياغة الشروط المرجعية للتقييم ،واختيار المقيمين وتحديد

التخطيط
التخطيط والتنفيذ الجاري
ما بعد التخطيط والمتابعة

دعم تخطيط التقييم وتحميل خطة التقييم وحفظھا في مركز موارد التقييم ERC

األطراف المعنية ومراجعة مسودات تقارير التقييم وتحديد مواضيع وطرائق التقييم


 ضمان متابعة خطة اإلدارة في الرد عبر مركز موارد التقييم ودعم تنمية قدرات
تسھيل إعداد استجابات اإلدارة على كل التقييم في الوقت المناسب

الرصد والتقييم وتبادل المعرفة

األطراف المعنية والشركاء

وحدات اإلشراف:
المكاتب اإلقليمية والمكتب التنفيذي


 المشاركة ،عند الضرورة ،في التقييم كعضو في مجموعة المقارنة.
 المكاتب اإلقليمية :اإلشراف لضمان أن المكاتب القطرية ذات الصلة تلتزم
المشاركة الفعالة في وضع خطة التقييم الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

بالشروط المحددة أعاله.43


مكتب التقييم

التخطيط،
والتنفيذ ،والمتابعة

المكتب التنفيذي يشرف على التقييم التي تقوم بھا المكاتب اإلقليمية وغيرھا من
وحدات المؤسسة مثل مكتب السياسات اإلنمائية ومكتب الوقاية من األزمات
ومكتب الشراكة


 امتالك وتحسين أنظمة إدارة خاصة بالتقييم ،والتي تعرف باسم مركز موارد التقييم
تقديم النماذج والمعايير والمبادئ اإلرشادية واألدوات لدعم تعزيز جودة التقييم .

التخطيط،
الرصد،
التنفيذ والمتابعة

 43يقدم مركز موارد التقييم معلومات في الوقت المناسب لدعم مسؤوليات إشراف المكاتب اإلقليمية في التقييم.
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 5-5الشروط اإللزامية لوحدات البرامج
منذ صدور نسخة  2002من دليل رصد وتقييم النتائج ،تم تعديل شروط إجراءات التقييم من جھات عدة .يدرج الجدول
 24المستلزمات السياسية قبل وبعد تقديم سياسات التقييم في  .2006وكما ناقشنا في الفصل  ،3يجب أن تشير كل خطة
تقييم ،في الحد األدنى ،إلى التقييم اإللزامية .ويتم من خالل وحدات اإلشراف المسؤولة في مركز موارد التقييم ،رصد
حالة تنفيذ خطة التقييم واإلجراءات المعتمدة في االستجابات اإلدارية.
الجدول  :24الشروط اإللزامية المتعلقة بالتقييم
األداة

قبل سياسات التقييم )-2001أيار/مايو
(2006

بعد سياسات التقييم )من أيار/مايو  2006وما بعد(

تقييم
المشروع

اختياري

يكون إلزامي فقط عندما يكون مطلوبا ً في بروتوكول الشراكة )بما في
ذلك مرفق البيئة العالمي( ومتضمن في وثيقة المشروع .يوصى به
بقوة لتقييم المشاريع الرائدة قبل تكرارھا أو توسيعھا ،والمشاريع التي
تنتقل إلى مرحلة تالية ،والمشاريع التي تستمر أكثر من خمس سنوات
للمساءلة وألغراض تعليمية.

تقييم
الحصائل

يطلب عدد معين منھا خالل مدة البرنامج،
اعتماداً على حجم البرنامج الكلي.

توجد تقييم الحصائل أو التقييم الموجھة إلى الحصائل في خطة
التقييم .وللمزيد من المعلومات عن شروط تقييم الحصائل ،انظر فصل
التقييم في إجراءات وسياسات العمليات والبرنامج.

خطة
التقييم

مطلوب من كل وحدات البرامج أن تعد خطة من لفترة البرنامج .وتقدم
تقوم المكاتب القطرية بإعداد خطة التقييم
على المستوى القطري الكترونيا ً وتقدمھا إلى إلى المجلس التنفيذي مع وثيقة البرنامج قبل المصادقة .وتحمل في
مركز موارد التقييم للرصد وإلعداد تقارير عن االلتزام بالتقييم .لم يعد
مكتب التقييم للمصادقة.
مكتب التقييم يراجع أو يصادق على خطة التقييم.

استجابة
اإلدارة

اختيارية

تتطلب كل التقييم استجابة اإلدارة .وتدخل في مركز موارد التقييم
للرصد وإعداد تقرير عن حالة إجراءات المتابعة المعتمدة.

كشف
المعلومات
في مركز
موارد
التقييم

يحوي خطط تقييم وتقارير من أجل المكاتب
القطرية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
يسمح باالطالع عليھا ألصحاب حساب
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فقط .من غير
الملزم لوحدات البرامج أن تحمّل
المعلومات.

يطلب من وحدات البرامج أن تحمّل خطط التقييم ،والشروط المرجعية،
والتقارير ،واستجابات اإلدارة .كما يحوي مركز موارد التقييم تقارير
موجزة ومعلومات عن مسؤولي التقييم في كل وحدة ،وأدوات متنوعة
إلعداد التقارير من أجل كل وحدات البرامج .وھو موقع متاح للعموم.
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شروط تقييم البرامج والصناديق المشتركة
ھيئات التقييم في البرامج والصناديق المشتركة – صندوق تنمية رأس المال التابع لألم المتحدة ) ،(UNCDFوصندوق
األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ) (UNIFEMومتطوعو األمم المتحدة )(UNV؛ ووحدات برامجھا ،مثل المكاتب اإلقليمية
وتحت اإلقليمية والقطرية؛ إضافة إلى وحدات المواضيع التي مقرھا في مركز القيادة ،تجري تقييم لمبادراتھا الموافقة.
ويحدد اإلطار  31شروط التقييم اإللزامية الخاصة بھا.
اإلطار  :31شروط التقييم اإللزامية للبرامج والصناديق المشتركة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



صندوق تنمية رأس المال التابع لألم المتحدة – تقييم وسيط )في منتصف المدة( ونھائي لكل البرامج التي تدوم أكثر من
 5سنوات والتي ميزانيتھا  2.5مليون دوالر أو أكثر ،أو إذا كان ھذا مشروطا ً في اتفاق الشراكة .يجب أن تكون تقييم
المشاريع الممولة من ) UNCDFأو مشاريع  UNCDFوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المشتركة( متضمنة في خطة تقييم
المكتب القطري ذي الصلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .كما يقوم  UNCDFبتقييم إستراتيجية وتقييم حصائل
ومواضيع.



صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة – تقدير مواضيع كل سنتين وتقييم خالل كامل الدورة بالنسبة لكل البرامج التي
تتراوح ميزانيتھا بين  1مليون دوالر و 3مليون دوالر .ويطلب إجراء تقييم وسطي ونھائي لكل البرامج التي تكون ميزانيتھا
 3مليون دوالر أو أكثر.



ومتطوعو األمم المتحدة – تقييم المبادرات البرنامجية الممولة من اإلطار التطوعي الخاص ،تقديرات المواضيع بالتوافق مع
أولويات المؤسسة ،وتقييم المشاريع كما يحددھا بروتوكول الشراكة.
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 6البدء بالتقييم وإدارته
الفصل السادس

يعرض ھذا الفصل الخطوات الرئيسية في عملية إعداد وإدارة التقييم من أجل وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،المسؤولة عن المكلف بالتقييم الواردة في خطط التقييم الخاصة بھا .ويعرض مساھمة األطراف المعنية
والشركاء في التقييم كأحد المبادئ المرشدة في تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ويصف دورھم الھام في ضمان
الجودة العالية للتقييم والشعور بملكيته ،ويناقش كيف يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يضمن مشاركتھم المثلى
والجادة في العملية .ويقدم الفصل أدوات مثل الشروط المرجعية وصيغ تقارير التقييم ومعايير الجودة ،الھادفة إلى مساعدة
وحدات البرامج على تنفيذ مھامھا بفعالية .وأخيراً ،يناقش ھذا الفصل العناصر الرئيسية لعملية التقييم المشتركة.

 1-6مساھمة وأدوار األطراف المعنية والشركاء في إدارة التقييم
ينبغي أن تشمل عملية التقييم النظراء الحكوميين الرئيسيين والدول المانحة والمجتمع المدني ومنظمات األمم المتحدة،
إضافة إلى المستفيدين من المبادرات و"المبلِّغين" ،الذين قد ال يكون لھم مساھمة مباشرة في موضوع التقييم .إن مثل ھذا
اإلشراك الواسع لألطراف الوطنية المعنية ال يعزز فقط الشعور بالملكية والمساءلة المتبادلة عن النتائج ،بل أيضا ً دقة
وشفافية عملية التقييم.
وتلتزم عملية التقييم المذكورة في الفصل  2-6بمبادئ الملكية الوطنية )انظر اإلطار  .(32يجب استشارة كل الجھات
المھتمة ومشاركتھا في اتخاذ القرار عند كل خطوة ھامة من العملية .وينبغي استشارة األطراف المعنية في التقييم ،كما
ھو مبين في تمرين تحديد األطراف المعنية ،وإشراكھم ،عند اللزوم ،في وضع خطة التقييم ،وصياغة الشروط المرجعية
للتقييم ،واختيار المقيِّمين ،وتزويد المقيِّمين بالمعلومات والمبادئ اإلرشادية ،ومراجعة مسودة التقييم ،وإعداد وتنفيذ
استجابة اإلدارة ،ونشر واستيعاب المعرفة الناجمة عن التقييم.
في حاالت النزاع ،من المھم إجراء التقييم بطريقة شاملة لجمع مختلف الفصائل كي يسمعوا وجھات نظر بعضھم البعض،
مع الحفاظ على الشفافية وضمان عرض وجھات نظر مختلف الجماعات بصورة متوازنة .يسمح ھذا لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بأن يبقى شفافا ً ويضمن أن ال يشعر طرف ما )عن حق أو عن وھم( بأنه مستبعد أو أن ھناك تمييز ما
ضده ،األمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر واحتماالت تدھور األوضاع .قد يكون من الصعب الحفاظ على ھذه
المنھج الشاملة في حالة النزاع ،بسبب الحركة السريعة للكادر وتغيرھم السريع ،والحاجة إلى نتائج مستعجلة يمكن أن
"تسھّل" إجراء تقييم دون مشاركة واسعة من آخرين بدالً من استھالك الوقت في إشراك وتمكين األطراف المعنية
الوطنية .ولكن ،رغم الصعوبات ،فإن بناء القدرات من خالل أسلوب شامل يشكل جزءاً ھاما ً من عملية اإلنعاش.
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اإلطار  :32الملكية الوطنية للتقييم

يشدد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على مركزية الملكية الوطنية في تقييم النتائج .ويعتمد تحقيق الحصائل على مساھمات مجموعة
من الشركاء بمن فيھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .لھذا السبب فإن إشراك األطراف المعنية والشركاء في تخطيط وإدارة وإجراء
واستخدام التقييم أمر ھام .وتختلف درجة وأساليب مشاركتھم خالل مراحل العملية المختلفة .البعض قد يحتاج فقط إلى إخباره
بالعملية ،ولكن ھناك آخرون من المھم إشراكھم في اتخاذ القرار .في كل تقييم ،ال بد من إجراء تخمين شامل لمعرفة األطراف
المعنية وكيفية إشراكھا في عملية التقييم .فيما يلي عدة طرق إلجراء التقييم تعكس مختلف درجات الملكية الوطنية:






تقييم يقودھا البلد حيث يقوم بعمل التقييم بشكل أساسي مؤسسات تقييم مستقلة تعمل ضمن أنظمة الرصد والتقييم الوطنية
تقييم مساھمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تجرى حصراً من قبل ھيئة وطنية غير حكومية )مثالً ،مؤسسة بحثية ،مؤسسة
أكاديمية أو مركز دراسات(
التقييم المشتركة مع الحكومة و/أو شركاء تنفيذ وطنيين آخرين حيث يكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية
مسؤولين بالتساوي وبصورة مشتركة عن إجراء التقييم.
في الشراكة مع الحكومة وغيرھا من الشركاء أو األطراف المعنية ،يعھد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتقييم إلى مستشارين
ومؤسسات عالمية ،أو عالمية وطنية مشتركة.

التباع ھذه األساليب المتنوعة ،ينبغي أوالً أن تقوم وحدات البرامج واألطراف المعنية الرئيسية بتخمين وتطوير ،عند اللزوم ،القدرة
القابلية تقييم عند أنظمة الرصد والتقييم الوطنية الموجودة وتحديد دور مؤسسات التقييم المستقلة .ھذه خطوات مھمة لضمان
االستقاللية وتعزيز عملية التقييم .يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عالميا ً تطوير قدرات التقييم عند الحكومات والمؤسسات
الوطنية من خالل بياناتھا وقدرتھا اإلحصائية .وھذا يشمل القدرة على وضع إجراءات أداء وقيم الوضع األساسي وتطوير أنظمة
لجمع البيانات من أجل الدراسة في سياق إستراتيجية الحد من الفقر وأھداف التنمية األلفية.
على غرار ذلك ،يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تنمية القدرات على المستوى المحلي ومستوى المجتمع لتحديد ورصد نقاط
الضعف ومدى الفقر ،ولربط النتائج مع عمليات التخطيط وإعداد الموازنات .ھذا الدعم البرنامجي من جانب برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في مجال تطوير قدرات التقييم له فائدة إضافية نظراً إلى أنه يقدم فرصا ً مستقبلية من أجل تقييم مع شعور أعلى بالملكية
على المستوى المحلي والوطني.

 2-6الخطوات الرئيسية في التقييم الالمركزي
تشمل عملية التقييم الالمركزي ،التي تكلف بھا وحدات البرامج ،الخطوات الرئيسية التالية )انظر اإلطار  33والقائمة
على ص .(149
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اإلطار  :33خطوات التقييم الالمركزي

الخطوة  :1ما قبل التقييم :البدء بعملية التقييم



التحري عن "قابلية التقييم" ،أو الجاھزية للتقييم.
األدوات :قالب خطة التقييم )الفصل (3
الخطوة  :2اإلعداد






االتفاق على ھيكل إدارة للتقييم وعلى األدوار والمسؤوليات
صياغة الشروط المرجعية
تنظيم الوثائق ذات الصلة

اختيار فريق التقييم
األدوات :قالب الشروط المرجعية وجودتھا )الملحق  ،(3اختيار معايير من أجل المقيمين )الملحق (5
الخطوة  :3إدارة عملية التقييم )حين يقوم المقيمين األجانب بعملية التقييم(





تقديم نبذة عن فريق التقييم ودعمه
مراجعة التقرير األولي الذي أعده فريق التقييم

مراجعة مسودة تقرير التقييم
األدوات :قالب وجودة معايير التقييم )الملحق (7
الخطوة  :4استخدام التقييم :استجابة اإلدارة ،وتبادل المعرفة ،والنشر





إعداد استجابة اإلدارة وتنفيذ إجراءات المتابعة
إعداد ونشر نتائج التقييم وتنظيم مناسبات لتبادل المعرفة

مراجعة التقييم قبل عمليات التخطيط الجديدة
األدوات :نموذج استجابة اإلدارة )الملحق  ،(6خطوات عملية لتطوير منتجات المعرفة ونشرھا

الخطوة  :1ما قبل التقييم :البدء بعملية التقييم
التحري عن "قابلية التقييم" ،أو الجاھزية للتقييم
قبل البدء رسميا ً بعملية التقييم ،يتعين على وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعلى األطراف المعنية
المشاركين في وضع خطة التقييم )انظر الفصل  (3أن يقدروا ما إذا كان موضوع التقييم جاھزاً من أجل التقييم .وھذا
يعني تحديد ما إذا كان التقييم المقترح :ال يزال مناسبا ً ومجديا ً كما خطط له ،ومصمم ليكمل الدراسة السابقة ،ويرجح أن
يضيف قيمة إلى المعلومات الموجودة وإلى التقييم األخرى المخطط لھا والمستقبلية من قبل الحكومة وشركاء آخرين.
أكثر من ذلك ،على وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعلى األطراف المعنية مراجعة جدول النتائج الذي
يشكل قاعدة التقييم  .وبما أن النموذج اكتمل في مرحلة التخطيط )انظر الفصل  ،(2قد يكون ھناك تغيرات قد حدثت في

السياق اإلنمائي أو إستراتيجية الشراكة خالل التنفيذ .لذلك ،قبل البدء رسميا ً بالتقييم ،قد تقوم وحدات البرامج والشركاء
الرئيسيين واألطراف المعنية بمراجعة وتحديث النموذج وإضافة معلومات مستجدة تعكس التغيرات التي جرت خالل
الفترة التي انقضت من المبادرة .وينبغي تحديث إطار النتائج طيلة مدة البرنامج ألنھا تساعد المقيمين وغيرھم على فھم
الحصيلة والتغيرات التي جرت والعوامل التي تعتبر مساھمة في الحصائل.
الھدف من القائمة أدناه أن تساعد وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية على تحديد درجة
الجاھزية للتقييم.
قائمة تحقق سريعة لتقدير الجاھزية للتقييم



نعم

ال

ھل لموضوع التقييم إطار نتائج محدد بوضوح؟ ھل ھناك فھم مشترك عما ھي
المبادرات التي سيتم تقييمھا؟





ھل يوجد إطار عمل محدد لنتائج المبادرات التي ستخضع للتقييم؟ ھل األھداف
ُخرجات والمدخالت واألنشطة محددة بوضوح؟ ھل
وبيانات الحصائل والم َ
المؤشرات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ ومناسبة ومحددة الزمن
)(SMART؟
ھل توجد لدى المشاريع قدرة كافية على تقديم البيانات المطلوبة للتقييم؟ مثالً
ھل توجد بيانات أولية )(baseline data؟ ھل يوجد ما يكفي من البيانات
المجموعة من الرصد وفق مجموعة معينة من األھداف؟ ھل توجد تقارير
موثقة جيداً عن سير العمل وعن الزيارات الميدانية ومراجعات للتقييم السابقة؟



ھل ال يزال التقييم المزمع إجراؤه مناسباً ،بعد تطور الظروف؟ بكالم آخر ،ھل
ال يزال ھناك من يطلب ھذا التقييم؟ ھل الغرض من التقييم محدد بوضوح
ومتفق عليه بين األطراف المعنية؟



ھل ستسمح العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية بإجراء واالستفادة من
التقييم المفترض؟



ھل توجد موارد كافية )مالية وبشرية( مخصصة للتقييم؟

إذا كانت الظروف السياسية واالقتصادية-االجتماعية ال تسمح للفريق بإجراء تقييم ذي جدوى ،يمكن أن تقرر إدارة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى جانب األطراف الوطنية المعنية ،االنتظار إلى أن تؤمن البيئة التي تساعد على
إجرائه .في حاالت النزاع ،يجب اتخاذ مثل ھذا القرار استناداً إلى دراسات راھنة وجدية للوضع بحيث يكون التقييم
مناسبا ً مع التغير السريع لظروف األزمة .يتعين تقدير عوامل مثل األوضاع األمنية )سالمة المقيِّمين ،وموظفي برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي المشاركين ،واألشخاص الذين تجرى معھم المقابالت( والتأثير المحتمل للتقييم على التوترات
الموجودة تقديراً دقيقا ً.
إذا كان إطار النتائج أو خريطة النتائج بحاجة إلى بعض التحسينات ،يمكن أن ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جلسة
ُخرجات والمؤشرات المنشودة ،وأيضا ً
مع األطراف المعنية المناسبين لتعزيزھا من خالل مراجعة وإيضاح الحصائل والم َ
البدء بعمل سريع لجمع بيانات أولية من خالل االستطالعات والمراجعة المكتبية .وتمثل ھذه أيضا ً فرصة لتحديد قيم
أساسية قد ال يكون قد تم توفيرھا أثناء التخطيط.
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إذا اتخذ قرار لتنفيذ التقييم ،يجب إعالم كل األطراف المھتمة لضمان التزامھا ودقة وشفافية التقييم .في حاالت النزاع،
فإن جر المسؤولين المناسبين إلى المشاركة ،وزيارتھم والحصول على قبولھم في مستھل عملية التقييم أمر ھام لضمان
الشعور بملكية العملية المستقبلية.
الخطوة  :2اإلعداد
االتفاق على ھيكل إدارة للتقييم وعلى األدوار والمسؤوليات
ينبغي أن يكون ثمة ھيكل محدد بوضوح إلدارة وتنظيم التقييم ،مع تحديد أدوار ومسؤوليات الالعبين الرئيسيين .يحدد
الجدول  25األدوار والمسؤوليات الرئيسية للموكل بالتقييم )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ،وللشركاء والمقيمين
واألطراف المعنية في عملية التقييم ،ويظھر الشكل  16ھيكل اإلدارة.
ويجب أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية بالتقييم بتعيين مدير للتقييم ،يتولى مسؤولية إدارة التقييم
يوما ً بيوم ويكون الشخص المحوري الذي يربط الالعبين الرئيسيين اآلخرين .وحيثما يتوفر ،يجب أن يتولى أخصائي
تقييم أو أخصائي رصد وتقييم في البرنامج ھذا الدور لتعزيز استقاللية اإلجراء عن المسؤولين مباشرة عن موضوع
التقييم .ولضمان وجود رابط حقيقي بين البرنامج أو المشروع الذي يجري تقييمه وبين عملية التقييم ،على المدير المعيَّن
أن يعمل عن قرب مع موظفي المشروع أو البرنامج المعني .وفي غياب األخصائي ،يمكن أن يتولى ھذا الدور مدير
البرنامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
الملكية الوطنية تعني أنه يجب أن يلعب الشركاء واألطراف المعنية الرئيسية دوراً جوھريا ً في عملية التقييم من البداية.
وفي كل تقييم ،يجب أن يكون ثمة مجموعة مقارنة مؤلفة من األطراف المعنية الرئيسية لتعمل عن قرب مع مدير التقييم
لقيادة العملية .وفي معظم المشاريع والبرامج التي يديرھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،يوجد سلفا ً ھيكل أو آلية لضمان
مستوى معين من اإلدارةأو الملكية من قبل الشركاء واألطراف الوطنية المعنية .وإذا وجدت سلفا ً مثل ھذه الھيئة – مثالً،
مجموعة توجيه ،أو مجلس مشروع أو حصائل أو برنامج ،أو لجنة مواضيع – يمكن ألعضاء ھذه المجالس إضافة إلى
أطراف معنية رئيسية من أجل تقييم معين أن يشكلوا مجموعة شركاء التقييم ،أي ،مجموعة المقارنة .وطالما أن الھيكل
القائم يسمح بمستوى كاف من مشاركة األطراف المعنية خالل عملية التقييم ،ال يكون ثمة حاجة إلنشاء ھيكل جديد .أما
إذا لم يكن ثمة ھيكل ،فيجب القيام بعملية تخطيط لتحديد األطراف المعنية الرئيسية لتقييم معين .في حاالت األزمة ،من
غير المرجح وجود ھيكل رسمي فعال .وعند إنشاء ھيكل فعال في ھذه الظروف ،من المھم أن نضمن التمثيل المتوازن،
بحيث ال تسيطر فيه مجموعة معينة من الناس ،األمر الذي يزيد من حدة التوترات القائمة بين مختلف المجموعات أو
األفراد.
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الجدول  :25األدوار والمسؤوليات الرئيسية في عملية التقييم
الشخص أو المنظمة
المكلف بالتقييم
)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

األدوار والمسؤوليات


 تقديم استشارة واضحة لمدير التقييم منذ البداية عن كيفية استخدام االستنتاجات
 االستجابة للتقييم بإعداد استجابة إدارية واستخدام االستنتاجات كما يناسب
 تولي مسؤولية التعلم من خالل التقييم بشأن مختلف المجاالت وحول التقييم
 ضمان استقاللية إجراء التقييم
 تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية
تحديد ما ھي الحصائل والمشاريع التي سيجري تقييمھا ومتى

المكلف المشارك في التقييم )في حالة نفس ما سبق عن المكلف
التقييم المشترك ،الحكومات ومنظمات
األمم المتحدة األخرى ،والشركاء
اإلنمائيين ،الخ(
مدير التقييم المعين من قبل الجھة
قيادة عملية وضع الشروط المرجعية للتقييم
المنظمة للتقييم والشركاء؛ غالبا ً
إدارة اختيار وتوظيف المقيمين الخارجيين
موظف برنامج في برنامج األمم
رصد
المتحدة اإلنمائي أو أخصائي
إدارة الترتيبات التعاقدية والموازنة والموظفين المشاركين في التقييم
وتقييم ،عندما يوجد
تقديم الدعم التنفيذي والتنسيقي لمجموعة المقارنة





 تزويد المقيمين بالدعم اإلداري وبالبيانات المطلوبة
 التواصل مع المكلف وشريكه واالستجابة لھم
 ربط فريق التقييم مع مجمل ھيئة البرنامج ومع اإلدارة العليا واألطراف

الرئيسية

المعنية بالتقييم ،وضمان إجراء تقييم شفاف وشامل


ممثلون عن األطراف المعنية ،بمن
فيھم المستفيدون الذين يشكلون
مجموعة المقارنة



مراجعة تقرير االستھالل ومسودات تقارير التقييم؛ والتأكد من أن المسودة النھائية تلبي
معايير الجودة
تحديد أو المصادقة على شخصية ومؤھالت وأدوار ومسؤوليات مدير التقييم ومدير
التقييم المشارك )بالنسبة للتقييم المشترك(؛ وإذا كان مناسباً ،والسيما في التقييم
المشترك ،المصادقة على التقييم والمراجعة ،وعلى المرشحين المتقدمين لھذا الدور


 المساعدة في جمع المعلومات المطلوبة
 اإلشراف على تقدم وإجراء التقييم
 مراجعة مسودة تقرير التقييم والتأكد من أن الصياغة النھائية تلبي معايير الجودة
 التحقق من أن الترتيبات التعاقدية تتماشى مع نماذج ومعايير فريق األمم المتحدة المعني
المشاركة في صياغة ومراجعة مسودة الشروط المرجعية

فريق التقييم
)المستشارون(

بالتقييم ومع المبادئ األخالقية ،وھذه تشمل وضع جدول تقييم كجزء من تقرير
االستھالل ،وصياغة التقارير ،وتقديم ملخصات إلى المكلف واألطراف المعنية عن سير
العمل واالستنتاجات والتوصيات ،حسب اللزوم.

أعضاء قائمة ضمان الجودة ،من
خارج عملية التقييم ،ويمكن أن يكونوا
مستشاري رصد وتقييم في المراكز أو
المكاتب اإلقليمية ،أو خبراء تقييم
وطنيين )انظر الملحق  4من أجل
قائمة جمعيات التقييم الوطنية(




مراجعة الوثائق كما يجب وتقديم االستشارة حول جودة التقييم والخيارات المتاحة
للتحسين ،ولو فيما يخص تقييم آخر
أن يكونوا بمثابة الصديق الناقد
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* تطبق ھذه الحالة عندما يكون ھناك تقييم مشترك مع جھة أخرى

خرجات التقييم ،مثل الشروط المرجعية وتقارير التقييم.
في كل تقييم ،ال بد أن يكون ثمة آلية لضمان جودة عملية و ُم َ
ويكون كبار مدراء وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھم المسؤولون في النھاية عن جودة عملية التقييم
ونتائجھا .ويمكن الحصول على الخبرة ذات الصلة من مستشاري تقييم في المراكز اإلقليمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وفي منظومة األمم المتحدة في البلد أو البلدان المجاورة ،وفي مؤسسات األبحاث وجمعيات التقييم الوطنية
واإلقليمية )انظر الملحق  4من أجل قائمة عن ھؤالء(.
صياغة الشروط المرجعية
تحدد الشروط المرجعية نطاق ومستلزمات وآفاق التقييم وتشكل دليالً ومرجعا ً طيلة عملية التقييم .وفي حين أن الصياغة
األولية للشروط المرجعية تكون عادة من مسؤولية المكتب المكلف ،فإن الشروط المرجعية للتقييم يجب أن توضع
بالتشاور مع األطراف المعنية الرئيسية وشركاء التقييم لضمان معالجة مشاغلھم الرئيسية وحرصا ً على أن ينظر الجمھور
األساسي للتقييم إلى نتائجه على أنھا صالحة ونافعة .يمكن لمستشاري تقييم إقليميين أو لغيرھم من ذوي الخبرة الضرورية
أن يضعوا تعليقاتھم على مسودة الشروط المرجعية لضمان أنھا تلبي معايير الجودة المشتركة.
الشروط المرجعية الجيدة يجب أن تكون واضحة ومركزة وأن تبين بوضوح لفريق التقييم ما الذي سيتم تقييمه ولماذا،
ومن يجب أن يشارك في عملية التقييم ،وما النتائج المتوقعة .وينبغي أن تكون كل شروط مرجعية خاصة بظروف محددة
وبأغراض التقييم .وبما أن الشروط المرجعية تلعب دوراً ھاما ً في وضع معايير الجودة واستخدام تقرير االستخدام ،فال بد
من تخصيص الوقت الكافي لصياغتھا .يوجد المزيد من اإلرشاد في الفصل  7ويقدم الملحق  3قالبا ً للشروط المرجعية.
إن الكثير من مادة الشروط المرجعية سوف تمليھا المجاالت التي يتم اختيارھا للتقييم ،الحصائل ،أو المشروع ،أو
موضوع معين أو غير ذلك ،إلى جانب توقيت وغرض ومدة ونطاق التقييم .ولكن بما أن التقييم ال يمكن أن يعالج كل

القضايا ،فإن وضع الشروط المرجعية يتضمن خيارات إستراتيجية حول نقطة التركيز الخاصة والباراميترات
ُخرجات بالنسبة للتقييم ضمن الموارد المتاحة.
والم َ
تنظيم الوثائق ذات الصلة
بعد أن يتم تحديد نطاق التقييم ،يبدأ مدير التقييم ،بمساعدة األطراف المعنية الرئيسية ،بجمع الوثائق األساسية التي تقدم
ُخرجات الشركاء،
إلى فريق التقييم .وقد يحتاج األمر إلى عمل مكتبي تمھيدي من أجل جمع معلومات عن أنشطة وم َ
والمساعدة المتعلقة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والوضع الحالي للمشروع أو البرنامج أو الحصيلة .ويقدم الجدول 26
مصادر مختلفة للمعلومات يمكن أن تكون مفيدة لفريق التقييم.
اختيار المقيم ِّين
إن اختيار المقيمين أمر مھم بالنسبة لجودة التقييم .وكما ذكرنا في الفقرة  ،1-6يتعين على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وعلى األطراف المعنية ،وإلى الحد الممكن ،إشراك مؤسسات تقييم مستقلة في نظام الرصد والتقييم الوطني القائم ،بما في
ذلك المقيمين أو المؤسسات الوطنية غير الحكومية ،في إجراء التقييم .ويجب القيام بتحديد الالعبين الرئيسيين في نظام
التقييم الوطني وتقدير قدراتھم قبل البدء بالعمل .بھذا الشكل يمكن اتخاذ الترتيبات الالزمة ،مثل العمل مع مؤسسات أو
مقيمين دوليين مجربين ودمجھم في التدريب لتنمية القدرات كجزء من العملية ،لسد الثغرات في القدرة مع التأكد من أن
النتيجة النھائية تلبي معايير الجودة المتفق عليھا.
يختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقيمين عبر عملية تنافس شفافة بالتوافق مع قواعد وأحكام المنظمة .وفيما يلي
مجاالت الخبرة التي يجب اعتبارھا عند تأليف الفريق:







خبرة وتجربة مثبتة في إجراء التقييم
معرفة فنية وخبرة في مجال موضوعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مع خصائص تعتمد على النقطة المحرقية
في التقييم ،والمواضيع الشاملة مثل النوع االجتماعي والمنھج القائمة على الحقوق ،وتنمية القدرات
معرفة بظروف ووضع البلد
خبرة في اإلدارة القائمة على النتائج
معرفة بعمليات صنع السياسات )التصميم والتبني والتنفيذ( ،إذا كان للتقييم عالقة باالستشارة في مجال السياسات
وبقضايا الحوار السياسي
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الجدول  :26مصادر المعلومات من أجل فريق التقييم
نوع المعلومات

مصادر المعلومات

أطر نتائج البرنامج القطري واإلقليمي تتعلق بالحصائل الرئيسية التي يخطط برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلنجازھا في
غضون  5-3سنوات .كما تقدم وثائق البرنامج القطري معلومات أساسية وتصور
والعالمي
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن التنمية في بلد معين.
تقارير الرصد )التقارير
والمراجعات( والتقييم

الدورية تشمل تقارير التقييم عن مواضيع ذات صلة يكلف بھا مكتب التقييم في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ووحدات البرامج ،والحكومة ،أو شركاء إنمائيين وأطراف معنية
أخرى؛ التقارير الفصلية عن اإلنجازات ،التقارير السنوية لخطة عمل البرنامج القطري،
تقارير الزيارات الميدانية ،وغيرھا من وثائق الحصائل والمشروع أو البرنامج
الرئيسي .ويمكن استخدام مركز موارد التقييم للبحث عن التقييم ذات الصلة المنفذة من
وحدات أخرى في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن مواضيع مشابھة.

بيانات من مصادر رسمية

يمكن الحصول على معلومات عن التقدم نحو تحقيق الحصائل من مصادر في الحكومة،
والقطاع الخاص ،والجامعات ،ومعاھد البحوث الدولية واإلقليمية والقطرية ،بما في ذلك
تلك التابعة إلى منظومة األمم المتحدة .وفي حاالت كثيرة تكون ديف إنفو المتبناة وطنيا ً
والمواقع اإلحصائية الوطنية مصادر جيدة عن اإلحصاء الوطني.

بحوث

يمكن أن تكون المواضيع المتعلقة بالحصيلة التي يجري تقييمھا قد تمت معالجتھا في
بحوث من جانب الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية العالمية أو
الجامعات.

التقارير العالمية واإلقليمية والقطرية

يمكن العثور على معلومات مفيدة في شتى التقارير مثل التقرير الوطني عن التنمية
البشرية ،والتقرير الوطني عن أھداف التنمية األلفية ،وغيرھا من التقارير الصادرة عن
مؤسسات وطنية وإقليمية ودون إقليمية ،ومؤسسات مالية عالمية ومنظمات األمم
المتحدة.

معلومات مالية وإدارية )أطلس ،بطاقة عدد من األدوات المشتركة يقدم معلومات مالية ومعلومات إدارية أخرى ذات صلة
تسجيل نقاط ،تدقيق ،برنامج اإلدارة بالتقييم .وھي تشمل التنفيذ وحشد الموارد وإدارة الموارد البشرية.
المدعمة القائمة على النتائج ،الخ(
موارد إضافية على المستوى القطري
تقارير عن المشاريع والبرامج اإلقليمية تشير ھذه التقارير إلى المدى الذي تضمنت فيه ھذه المشاريع والبرامج مساھمات متممة
من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه للتقدم نحو الحصيلة.
وما دون اإلقليمية ذات الصلة
خطة عمل البرنامج القطري للمكتب نظرياً ،ينبغي أن تحدد خطة عمل البرنامج القطري والتقرير السنوي الموجه بالنتائج كل
القطري والتقرير السنوي الموجه بالنتائج المشاريع والبرامج والبرامج الفرعية والمساعدة اإلضافية التي تساھم في كل حصيلة.
ُخرجات الرئيسية ،والشركاء االستراتيجيين ،وإستراتيجية
وتشمل أيضا ً معلومات عن الم َ
الشراكة ،ومدى التقدم الذي نقلته التقارير في السنة الماضية ،وجودة مؤشرات
الحصائل ،والحاجة إلى المزيد من العمل ،والمعلومات األساسية.
المراجعات السنوية إلطار المساعدة تشمل ھذه الوثائق المعلومات األولية عن الوضع اإلنمائي في البلد ،وعن الشراكات
واألنشطة المشتركة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولغيره من منظمات األمم المتحدة.
اإلنمائية
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يمكن أن تكون مؤسسات التقييم الخارجية أو المقيمين األفراد وطنيين أو عالميين ،أو مزيج من االثنين .ويقدم الملحق 5
مقارنة بين إيجابيات وسلبيات المؤسسات المأجورة مقابل المقيمين األفراد .ينصح باالعتماد على فريق مكون من مقيمين
اثنين على األقل .ھذا يسمح ألعضاء الفريق بأن يقارنوا فيما بين مالحظاتھم ،ويتأكدوا من دقة المعلومات المجموعة
والمدونة ،وأن يتقاسموا الجھود لمقابلة المزيد من الناس ،وأن يتبادلوا األفكار .إلى ذلك ،يجب أن يكون فريق التقييم
متوازنا ً إلى الحد الممكن ،من حيث النوع االجتماعي والتوزع الجغرافي.

نصيحة

يقدم مكتب التقييم جدوالً بخبراء التقييم المجربين على موقعه على االنترنت ).(intra,undp.org/eo

إضافة إلى كفاءة المقيمين والى توازن الفريق من حيث النوع االجتماعي والتوزع الجغرافي ،يجب التفكير بضمان
استقاللية عملية التقييم .االستقاللية تعني الحياد والتحرر من نزاع المصالح .يمكن معالجة احتمال النزاع بين المصالح في
وقت اختيار أعضاء فريق المقيمين ،ويمكن ضمان الحياد أثناء تخطيط ودراسة وتنفيذ التقييم .ويمكن تعريف نزاع
المصالح في اختيار المقيمين على أنه الوضع الذي ال يستطيع فيه المستشار ،بسبب تاريخ عمله أو احتماالت عقود الحقة،
أن يعطي دراسة موضوعية وحيادية عن موضوع التقييم )انظر اإلطار .(4
يستحسن تبادل السيرة الذاتية للمرشحين الممكنين مع األطراف المعنية ومع الشركاء عموما ً قبل االلتزام معھم ،فھذا
يساعد في استبعاد نزاع محتمل للمصالح أو اعتراض على االختيار .دقق بالمراجع من خالل الحديث مع الزمالء
والشركاء الذين سبق لھم أن عملوا مع المرشحين من قبل للتحقق من كفاءتھم كمقيمين.
الخطوة  :3إدارة وإجراء التقييم
تقديم ملخصات إلى فريق التقييم ودعمه
غالبا ً ما يعتقد خطأ ً أن ضمان استقاللية فريق التقييم تعني عدم التدخل بعمله .على العكس ،يتوقف نجاح التقييم على
مستوى التعاون والدعم الذي تقدمه الھيئة المكلفة لفريق التقييم .وفيما يلي األدوار الرئيسية للھيئة المكلفة ومدير المھام:



زود المقيمين بلمحة عن ھدف ونطاق التقييم واشرح ما ينتظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاؤه من التقييم من
حيث معايير الجودة المطلوبة لعملية التقييم ونواتج التقييم .زودھم بإرشادات حول سياسات التقييم ذات الصلة بما
فيھا معايير جودة تقارير التقييم ،وسياسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التقييم ،ونماذج ومعايير فريق األمم
المتحدة المعني بالتقييم للتقييم في منظومة األمم المتحدة .44وعلى المقيمين بشكل خاص أن يفھموا ضرورة االلتزام

 44فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،نماذج التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،متوفر على:
http://www.unevaluation.org/unegnorms .
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،متوفر على:
http://www.unevaluation.org/unegstandards .
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بالمبادئ األخالقية المعبر عنھا في اإلرشادات األخالقية لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم من أجل المقيمين وذلك
بالتوقيع على مدونة سلوك مھني للمقيمين في منظومة األمم المتحدة.45
اإلطار  :34تجنب والتخفيف من نزاع المصالح في التقييم )أمثلة(

الحالة أ :نزاع المصالح بسبب مھام سابقة
القاعدة العامة ھي أن وحدات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المخولة بالتكليف بعملية التقييم ال تعين مستشارين في تقييم مشاريع أو
برامج أو قطاعات أو مواضيع أو عمليات مشتركة أو سياسات سبق لھم أن شاركوا فيھا في التصميم أو التنفيذ أو اتخاذ القرار أو
التمويل .ووفقا ً لھذا المبدأ ،ينبغي أن ال يشارك في فريق التقييم الموظفون لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – بمن فيھم
المستشارين المتواجدين في مراكز إقليمية وفي وحدات المقر العام – وال الموظفون الحكوميون وال المستخدمون في المنظمات غير
الحكومية التي ربما لھا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع أو البرنامج .وإذا جرى التفكير بموظف سابق ليكون في عداد فريق
التقييم ،يجب إجراء دراسة خاصة عن مساھماته السابقة بالمشروع الذي سيتم تقييمه.
الحالة ب :نزاع المصالح بسبب مھام مستقبلية ممكنة
يجب أن تضمن وحدات البرامج أن المقيمين لن يقدموا في المستقبل القريب أية خدمة )مرتبطة أو غير مرتبطة بموضوع التقييم(
للمؤسسة المنفذة للمشروع أو البرنامج المزمع تقييمه .ويفضل أن يكون ثمة فترة "تبريد" مدتھا سنة على األقل قبل أن ينخرط المقيِّم
في تنفيذ المشروع أو البرنامج الذي كان موضوعا ً للتقييم .مثالً ،يجب أن يمتنع من شارك في تقييم مشروع دعم انتخابي لبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي عن العمل لصالح اللجنة االنتخابية الوطنية كمستشار فني ،لمدة سنة على األقل.
الحالة ج :نزاع المصالح بسبب العمل في مھام متعددة
إذا تقدم المستشار للعمل في مھمتين مترابطتين ،اطلب منه أن يفاضل بينھما .ويتعين على وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي دراسة ما إذا كان أداء المھمتين يؤدي إلى نزاع مصالح وأن تتخذ اإلجراء الالزم للتخفيف من النزاع.
من جھة المقيم ،عليه أن يخبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية بأي نزاع مصالح مصالح فعلي أو محتمل .ويجب أن
يعالج قرار التقييم أي نزاع مصالح مصالح فعلي أو محتمل وأن يشير إلى اإلجراءات الالزمة للحد من عواقبه السلبية .إذا انكشف أو
برز نزاع المصالح أثناء التقييم ،على المؤسسة أن تحدد ما إذا كان يجب صرف المقيم من عمله أو إنھاء التقييم.
مأخوذ من مصادر متنوعة منھا :فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،متوفر على:
 ،. http://www.unevaluation.org/unegnormsفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،متوفر على:
. http://www.unevaluation.org/unegstandards؛ اإلطار الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(" ،نزاع مصالح المستشارين وتوسيع مجموعة أخصائيي
التقييم؛ بنك التنمية اآلسيوي" ،وحدة تقييم العمليات ،إرشادات لتجنب نزاع المصالح في التقييم المستقلة" ،نيسان/أبريل  ،2005متوفر على:
 ،http://www.adb.org/documents/guidelines/evaluation/independent-evaluation.pdfوالبنك الدولي" ،دليل الخدمات االستشارية
 :2006دليل شامل الختيار المستشارين" ،واشنطن دي سي ،2006 ،متوفر على:
. http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2006ConsultantManual.pdf



ضمان توفير كل المعلومات للمقيمين .إذا واجه المقيمون أية صعوبة في الحصول على المعلومات الضرورية
إلجراء التقييم ،قدم لھم الدعم الالزم بالقدر الممكن.



إذا طلب المقيمون ،قدم لھم قائمة أولية ومعلومات لالتصال باألطراف المعنية الذين عليھم أن يجتمعوا بھم .ولكن
مستشاري التقييم ھم من يتحمل المسؤولية النھائية عن تحديد الجھات التي يجب االجتماع بھا وال يستطيع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي أن يتدخل بقرارھم.

45

فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،مدونة السلوك المھني" ،يونيو/حزيران  .2008متوفر على:
http://www.uneval.org/search/index.jsp?q=code+of+conduct .
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نظم منتدى لتعريف الشركاء واألطراف المعنية على فريق التقييم لتسھيل االحتكاك األولي .كما يمكن لفريق التقييم
أن يغتنم ھذه الفرصة لتلقي مدخالت من األطراف المعنية في صياغة أسئلة التقييم ،والبحث عن توضيحات في
الشروط المرجعية ،وتبادل األفكار حول طرق تنفيذ التقييم.




رتب المقابالت واللقاءات والزيارات الميدانية.



قدم مالحظات على واحرص على جودة خطة العمل وتقرير االستھالل )إن وجدا( مع منھج التقييم الموسع المع ّد من
قبل فريق العمل.
اضمن سالمة المستشارين واألطراف المعنيين وموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرافقين ،والسيما في
حاالت األزمة .ويجب أن يجتاز أعضاء فريق التقييم امتحانات سالمة األمم المتحدة ذات الصلة وأن يكونوا واعين
وملتزمين بالبروتوكوالت األمنية ذات الصلة.

ثمة توازن دقيق بين تقديم الدعم الكافي للتقييم والحفاظ على استقاللية عملية التقييم .فرغم أنه من
المطلوب أن يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتنظيم اللقاءات والزيارات ،ينبغي أن ال يشارك فيھا
موظفوه أو موظفو الحكومة العاملين لصالح المؤسسة المسؤولة عن المشروع أو البرنامج ،ذلك أن المشاركين ومن
تجرى معھم المقابالت قد ال يشعرون بالراحة في حضرة ھؤالء.

نصيحة

مراجعة تقرير االستھالل المعد من قبل فريق التقييم
يتعين على المقيمين أن يضعوا تقرير استھالل اعتماداً على الشروط المرجعية ،وعلى اللقاءات مع وحدات البرامج في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مع مدير التقييم ،وعلى المراجعة المكتبية .إن تحديد الموضوع الذي يجري تقييمه يبين
ُخرجات والحصائل المتوقعة
فھم المقيمين لمنطق أو نظرية كيفية تنفيذ التقييم ،بما في ذلك االستراتيجيات واألنشطة والم َ
والعالقات المتبادلة فيما بينھا .يجب أن يشمل تقرير االستھالل ،من بين أشياء أخرى:



ھدف ونطاق التقييم – بيان واضح عن أھداف التقييم والجوانب أو العناصر الرئيسية للمشروع الذي ستجري
دراسته.




أسئلة ومعايير التقييم  -األسئلة والمعايير التي سيستخدمھا التقييم لتقييم األداء واألساس المنطقي.
منھج التقييم – وصف طرق جمع البيانات ومصادر المعلومات التي ستستخدم ،بما في ذلك األساس المنطقي
الختيارھا )كيف ستفيد التقييم( وحدودھا؛ وأدوات ووسائل وبروتوكوالت جمع المعلومات ومناقشة دقة وصالحية
التقييم؛ وخطة أخذ العينات.



جدول التقييم – ھذا يحدد أسئلة التقييم الرئيسية وكيف ستتم اإلجابة عليھا من خالل الطرق المختارة )انظر الملحق
.(3




جدول منقح عن المفاصل الرئيسية والمنجزات والمسؤوليات.
متطلبات مفصلة عن المصادر باالرتباط مع أنشطة التقييم واإلنجازات المفصلة في خطة العمل.
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إجراء مفيد – يجب أن تقوم الھيئة المكلفة واألطراف المعنية الرئيسية بمراجعة تقرير االستھالل
وضمان جودته .يقدم تقرير االستھالل فرصة لتوضيح األمور – مثل متطلبات المصادر وجداول
المنجزات – في مرحلة مبكرة من عملية التقييم ويضمن وجود فھم مشترك عن كيفية إجراء التقييم لدى الجھة المكلفة
واألطراف المعنية والمقيمين.

مالحظة

مراجعة مسودة تقرير التقييم
بعد تقديم المسودة األولى عن تقرير التقييم ،يجب أن يضمن مدير مھمة التقييم مع األطراف الرئيسية المعنية بالتقييم،
جودة التقرير وأن يقدم مالحظات عليه .ويمكن أن تطلب وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خبراء
تقييم أو من فريق استشاري أن يقدم تقديراً عن الدقة الفنية للتقييم .يجب أن يكون تقرير التقييم مبنيا ً بناء منطقياً؛ وأن
يحوي استنتاجات مبنية على األدلة ،وخالصات وعبر وتوصيات؛ وأن يعرض بطريقة تجعل المعلومات سھلة التناول
والفھم .ينبغي أن يلبي تقرير التقييم المعايير المتضمنة في اإلطار .35
ويمكن أن تستخدم معايير جودة تقرير التقييم الموجودة في الملحق  ،7كأساس لتقدير جودة التقرير .إذا كان ثمة تقصيرات
وشكوك حول الدقة المنھجية ،يجب أن تطلب وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من المقيمين تحسين
التقرير.
وإذا كانت استنتاجات التقييم معقدة ،يجب أن تدرس ھيئة البرنامج فكرة عقد اجتماع يعرض فيه المقيمين تقريرھم أمام
الشركاء واألطراف المعنية .ھذا يساعد على ضمان وجود فھم مشترك لالستنتاجات ،ويسھل تلقي ردة الفعل على مسودة
التقرير ،ويغذي الشعور بالملكية تجاه التقرير واالستخدام المستقبلي له .عند التماس التعليقات من األطراف المعنية ،يجب
الحرص على استقاللية األحكام الواردة في التقييم .التقييم عملية مستقلة .ويجب أن تقتصر التعليقات على القضايا المتعلقة
بالمنھج المطبق )انظر الفصل  7عن تصميم التقييم من أجل المزيد من االطالع( وباألخطاء الفعلية والنقاط المغفلة.
اإلطار  :35معايير من أجل تقارير التقييم
تقرير التقييم الجيد يجب أن:











يكون كامالً وذا صياغة جيدة
يصف ما الذي يجري تقييمه ولماذا
يحدد القضايا التي تھم المستخدمين
يشرح الخطوات واإلجراءات المستخدمة لمعالجة ھذه القضايا
يعرض االستنتاجات المتعلقة بمعالجة ھذه القضايا مدعومة بأدلة معقولة
يقر بالحدود
يستخلص النتائج من االستنتاجات القائمة على األدلة
يقترح توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ مشتقة من النتائج المستخلصة
يُكتب مراعيا ً مستخدم التقرير وكيفية استخدام التقرير

المصدر :فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" .2005 ،متوفر على:
http://www.unevaluation.org/unegstandards.
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ھنا يجب أن تبدأ ھيئة البرنامج النقاش مع األطراف المعنية الرئيسية بشأن إعداد استجابة اإلدارة ،مثالً ،من يجب أن
يشارك في اإلعداد ،ومتى وكيف وإلى أية درجة؛ وما القضايا التي يجب التركيز عليھا.
الخطوة  :4استخدام التقييم – استجابة اإلدارة وتبادل المعرفة والنشر
إعداد استجابة اإلدارة على التقييم الالمركزي
عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على إنشاء نظام استجابة إدارية رسمي )القالب موجود في الملحق  ،(6كطريقة
لضمان فعالية استخدام التقييم .ووحدات البرامج ھي المسؤولة عن إعداد استجابة اإلدارة على المواضيع الرئيسية
والتوصيات التي يرفعھا التقييم ،وعن تحديد إجراءات المتابعة الرئيسية ،وتحديد الوحدات المسؤولة عن التنفيذ وعن
المواعيد التقديرية لالنتھاء من ھذه اإلجراءات.
ومن أجل التعلم وتبادل المعرفة ،يجب أن يشارك في عملية وضع استجابة اإلدارة كل األطراف الرئيسية المعنية بالتقييم.
في ھذه العملية ،يتم بصورة جماعية تحديد والموافقة على إجراءات المتابعة والمؤسسات المسؤولة واألطر الزمنية .ولدى
إعداد استجابة اإلدارة يجب أن ال يكتفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء وغيرھم من األطراف المعنية بالنظر
ُخرجات ،بل أيضا ً إلى القضايا التي تثيرھا مساھمات
إلى قضايا اإلدارة الداخلية مثل التنفيذ وتوقيت المدخالت والم َ
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في النتائج اإلنمائية مع التركيز على القضايا االستراتيجية.

إجراء مفيد – بعد أن يتم االنتھاء من صياغة استجابة اإلدارة والمصادقة عليه من قبل األطراف المعنية،
تطرح ھذه االستجابة لالطالع العام في مركز موارد التقييم ألسباب تتعلق بالشفافية والمساءلة ,وحدات
البرامج مسؤولة عن التحديث الدوري لحالة التنفيذ .إن الوحدات التي تتولى مسؤولية اإلشراف )مثالً ،المكاتب اإلقليمية
بالنسبة لتقييم المكتب القطري( تراقب التنفيذ وإجراءات المتابعة في مركز موارد التقييم.

مالحظة

يجب عدم النظر إلى إعداد استجابة اإلدارة على أنه عمل ينجز دفعه واحدة .إن المعرفة المنبثقة من عملية استجابة اإلدارة
يجب أن توثق وأن يؤخذ بھا عند تصميم مشروع أو برنامج جديد ،أو عند تحديد الحصيلة .ال يوجد الكثير من الحافز
إلعداد استجابة إدارية على تقييم نھائية عندما يكون المشروع مغلقا ً من الناحية العملية .غير أن عملية وضع استجابة
اإلدارة على التقييم النھائية للمشروع تسمح لألطراف المعنية الرئيسية بدراسة نتائج المشروع واستخالص العبر التي
تفيد في مشاريع أخرى .كما أنھا تساند عملية المساءلة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ذلك ألنھا تشكل استجابة
لنتائج التقييم ومسؤولة عن إجراءات المتابعة .لھذه األسباب فإن سياسات التقييم تحتاج إلى استجابات إدارية لكل التقييم
بصرف النظر عن مكانة المبادرة التي تم تقييمھا.
تبادل المعرفة والنشر
ال تنتھي عملية التقييم عند اكتمال تقرير التقييم .في الواقع ،يشكل التعلم واالستخدام الفعال للمعرفة المتولدة عن التقييم
الجزء األھم من عملية التقييم .منذ بداية تصميم البرنامج والمشروع ينبغي تخصيص الوقت والمصادر الالزمة من أجل
المتابعة الفعالة والتعلّم.
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مراجعة التقييم قبل عملية التخطيط الجديدة
يجب مراجعة الدروس المستفادة والمعرفة المتولدة عن التقييم بمشاركة األطراف المعنية واألطراف المعنية الوطنية
لضمان االستفادة منھا في تصميم البرامج والمشاريع الجديدة .ويشكل ھذا التطبيق المنھجي للمعرفة المنبثقة عن التقييم
عنصراً رئيسيا ً في إدارة نتائج التنمية .للمزيد من االطالع على موضوع تبادل المعرفة والتعلم من التقييم ،انظر الفصل
.8

 3-6العناصر الرئيسية في عملية التقييم المشترك
باإلجمال ،الخطوات المقترحة في تخطيط وإجراء التقييم المشترك ھي نفس الخطوات بالنسبة ألي تقييم آخر ذي إدارة
جيدة .ولكن ھناك عدد من القضايا الخاصة بالتقييم المشترك التي تضمن المزيد من االھتمام.
اتخاذ قرار إجراء التقييم المشترك – ھل ھناك حاجة؟
من المھم أن نقدر ما إذا كان البرنامج أو المشروع يحتاج إلى تقييم مشترك .ومن أجل ذلك ،اطرح األسئلة التالية:





ھل يركز البرنامج على حصيلة عابرة للقطاعات والمؤسسات؟
ھل يحصل البرنامج على تمويل من شركاء متعددين؟
ھل الموضوع الرئيسي ھو موضوع خالفي ،وبالتالي يستدعي منھج متوازنة؟

إلى ذلك ،قد يكون من الضروري مناقشة الغرض من تقييم البرنامج .مثالً ،إذا كان الغرض من تقييم البرنامج يقتصر
على المحاسبة ،فإن األمر قد ال يستحق تقييما مشتركا ً بمعنى الكلمة .ويمكن أن يؤخذ في الحسبان القيود الزمنية على
إصدار تقرير التقييم .تميل التقييم المشتركة إلى أن تكون عملية طويلة وتحتاج إلى جھود تنسيق كبيرة .ويجب أن تناقش
اإليجابيات والسلبيات األخرى داخليا ً أو مع األطراف المعنية )انظر اإلطار  29من أجل فوائد وصعوبات التقييم
المشتركة(.
تحديد الشركاء – من المھم بينھم؟
مثل التقييم األخرى ،تعتمد التقييم المشتركة على الملكية الوطنية ويجب أن تساھم في تنمية قدرة األطراف المعنية حيثما
أمكن ذلك .كما أنھا توصل صوت جميع األطراف المعنية وتساعد الشركاء على العمل المشترك لتقدير مساھمات برنامج
أو مشروع .ولكن من الضروري تحديد الشركاء في مرحلة مبكرة لضمان مشاركتھم وملكيتھم .يمكن تحديد الشركاء من
خالل التركيز على من يمول ،وعلى من يقوم بالتنفيذ ،أو من خالل البحث عن مؤسسات أخرى تقوم بعمل مشابه وربما
تساھم في الھدف أو الحصيلة اإلنمائية اإلجمالية .ومن المھم أيضا ً تقدير المساھمات الممكنة للشركاء في ھذه المرحلة.
مثالً ،إذا كان الشريك ملتزما ً بالكثير من األنشطة أو عليه الكثير من الضغوط ،قد يكون من األفضل عدم إشراكه .ومن
المھم دائما ً مناقشة تأثير الشريك على موضوع النزاھة سلبا ً أو إيجابا ً لضمان أن يكون التقييم مستقالً ومتحرراً من
األھواء القوية.
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اختيار ھيكل اإلدارة وتقسيم العمل
لكي يؤدي التقييم المشترك وظيفته بفعالية ال بد من ھياكل إدارة وأنظمة اتصاالت فعالة .فيما يلي اقتراحات مستمدة من
46
مصادر متنوعة في مجال التقييم:



االتفاق على ھيكل اإلدارة – الھيكل الموصى به يتألف من طبقتين مع لجنة توجيھية تشرف على العملية ومجموعة
إدارة مصغرة تضمن التنفيذ السلس .تضم اللجنة التوجيھية ممثالً عن كل مؤسسة مشاركة وعن كل ھيئة حكومية.
تجتمع اللجنة التوجيھية في أوقات محددة للمصادقة على الشروط المرجعية وفريق التقييم ،ولضمان اإلشراف على
التقييم ،وموازنة األحكام النھائية للتقييم ،وتولي مسؤولية استخدام النتائج .واعتماداً على نطاق التقييم ،يتم تشكيل
مجموعة إدارة مؤلفة من ممثلين فنيين من المنظمات أو الھيئات الحكومية المعنية .وتعين مجموعة اإلدارة عموما ً
إحدى المؤسسات أو أحد األفراد بمثابة مدير تقييم يتولى مھمة توظيف وإدارة فريق التقييم .ويعود األمر إلى موكلِّي
التقييم لتحديد العمل األنسب في ظروفھم الخاصة.

اإلطار  :36مثال عن ترتيب إداري من أجل تقييم مشترك إلطار المساعدة اإلنمائية
في التقييم النموذجي إلطار المساعدة اإلنمائية ،يمكن أن يشارك رؤساء المؤسسات وموظفين حكوميين رئيسيين في اللجنة
التوجيھية ،التي تقوم بدور إرشاد عام وتوجيه لكل العملية .يكون موظفو الرصد والتقييم في مجموعة اإلدارة مسؤولين عن الصياغة
المشتركة للشروط المرجعية ،وعن إدارة عملية اختيار المقيمين والتفاعل معھم بصورة منتظمة .ويمكن تعيين مكتب المنسق المقيم
أو مؤسسة أخرى تابعة لألمم المتحدة بمثابة مدير تقييم ،يكون مسؤوالً عن اإلدارة اليومية لعملية التقييم والتنسيق بين المؤسسات
المشاركة.



االتفاق على تقسيم العمل بين مجموعة اإلدارة – يجب أن توافق اإلدارة العليا لھيئة البرنامج في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي على ترتيبات اتخاذ القرار وعلى تقسيم العمل مع الشركاء اآلخرين منذ بداية عملية التقييم .وھذا
يتضمن تحديد من سيتخذ الدور القيادي من بين مجموعة اإلدارة في كل خطوات التقييم المتتالية .ويتعين تحديد آلية
لحل النزاعات من أجل التعامل مع أية مشكلة مستجدة.

االتفاق على نطاق العمل
من األجدى بالنسبة لكل الشركاء في التقييم المشترك أن يناقشوا ويتفقوا على نطاق التقييم .والقضايا العملية التي يجب
توضيحھا ھي نطاق التقييم ،والمواضيع التي ستتم تغطيتھا ،واإلطار الزمني للعملية .ولكن ھذا غير ممكن دائما ً نظراً إلى
تنوع الحوافز للشروع في التقييم ،مثل تحديد الدروس المستفادة ،وإرساء قاعدة تجريبية من أجل إعادة توجه حقيقية أو
مراجعة التمويل ،وإرضاء جمھور الناخبين السياسيين في البلد المانح ،أو تلبية المتطلبات المؤسسية الخاصة بالمشاريع
الكبيرة.
 46منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،دليل لجنة المساعدة اإلنمائية إلدارة التقييم المشتركة" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا،2006 ،
متوفر على ،http://www.oecd.org/dataoecd/28/14/37484787.pdf :فينشتاين أو وجي إنغرام" ،دروس مستفادة من تجارب
البنك الدولي في التقييم المشترك" ،وثيقة غرفة مقدمة إلى شبكة التقييم ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس ،فرنسا ،2003 ،متوفر على:
http://www.oecd.org/dataoecd/secure/15/13/31736431.pdf؛ ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،ممارسات مجدية في
إجراء التقييم المتعدد الدول المانحة" ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس ،فرنسا ،2000 ،متوفر على:
http://www.oecd.org/dataoecd/10/28/2667318.pdf.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

162



صياغة الشروط المرجعية – من األفضل عمليا ً أن يتولى طرف واحد الدور القيادي في صياغة الشروط المرجعية
التي تحدد نطاق العمل .بعد وضع المسودة ،تتم مناقشتھا واالتفاق عليھا من جانب المؤسسات المشاركة .من المھم
إرضاء مصالح كل األطراف المعنية بالشروط المرجعية بالقدر الممكن .وينبغي االھتمام بوضع أجندة مشتركة
تعكس األولويات التي توازن بين الملكية والجدوى.



تحديد إجراءات أية مؤسسة ستستخدم – نظراً إلى أن المؤسسات المختلفة لھا ُنھج مختلفة في التقييم ،من المھم
السماح بمرونة في التبني وإعطاء وقت إضافي الستيعاب التأخيرات الناجمة عن ھذه الفروق .ھناك طريقتان
شائعتان في تدبير ھذا الموضوع :الموافقة على أنه ستتم إدارة التقييم باستخدام أنظمة وإجراءات مؤسسة واحدة ،أو
تفكيك التقييم إلى مكونات واالتفاق على أية أنظمة سوف تستخدم إلدارة أية مكونات.

اختيار طريقة التمويل
ھناك عدة طرق لتمويل التقييم المشتركة .إذا كانت القيادة بيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فإن الطريقة المفضلة ھي
تجميع الدعم المالي للشركاء في صندوق )مثل صندوق مشترك( تديره مؤسسة ويغطي كل تكاليف العملية .الخيار الثاني،
يقوم الشركاء األفراد بتمويل مكونات معينة من التقييم ،في حين يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل ما تبقى )مثل
التمويل المتوازي( ،يزيد نفقات المداوالت والتنسيق ،ولذلك فھو أقل تفضيالً.
اإلطار  :37مناقشة طرق تمويل التقييم المشترك

ينبغي مناقشة طرق التمويل المذكورة أعاله عند رسم مالمح المشروع أو البرنامج مع الحكومة ،ويجب تحديد الموارد الضرورية
للتقييم المشترك في الموازنة .وإذا كان ھناك دول مانحه يقدمون مساھمات مالية ،فيجب أن تجري ھذه المناقشات أثناء وضع
المشروع أو أثناء التفاوض على اتفاق تقاسم التكاليف .ولتسھيل المناقشات بين وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والدول المانحة ،أعد البرنامج فقرة من أجل التقييم في االتفاقيات المعيارية لتقاسم التكاليف مع طرف ثالث.47

اختيار المقيمين
ھناك طرق عديدة لمنھج اختيار خبراء من أجل التقييم المشترك .من الخيارات أن توكل إلى أحد الشركاء مھمة تأليف
فريق التقييم بالتشاور مع الشركاء اآلخرين .وھناك خيار ثان ھو أن يساھم كل شريك بخبرائه .في بعض الحاالت ،قد
نحتاج إلى طريقة الختيار الخبراء تتناسب مع طريقة التمويل .مثالً ،إذا اعتمدنا التمويل الموازي ،قد يحتاج كل شريك
إلى إدخال خبير خاص به إلى الفريق .وفي الحاالت التي يكون لكل شريك مقيمين خاصين في الفريق ،قد يجد المقيمون
صعوبة في إعداد تقارير لشريك واحد في حين أنه عضو في فريق مشترك .ولحل ھذه المشكلة ،يجب أن توافق كل
المؤسسات المساھمة على تحديد رئيس للفريق منذ البداية ،أو أن تكلف مؤسسة معينة بتعيين رئيس للفريق على أن يكون
واضحا ً للمقيمين ضرورة احترام استقاللية الفريق.

 47برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،االتفاقية المعيارية لتقاسم التكاليف مع طرف ثالث" ،مكتب الشراكة .2007 ،متوفر على:
http://content.undp.org/go/groups/brsp/Non‐Core/Formats/?g11n.enc=ISO‐8859‐1.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

163

االتفاق على التقرير واستراتيجيات النشر
تتبع المؤسسات المختلفة طرقا ً مختلفة في تحديد صاحب القول الفصل بشأن المواضيع الواردة في التقرير .بالنسبة للتقييم
المشترك ،من األسھل عموما ً أن يتفق الشركاء على أنه :لديھم فرصة تصحيح األخطاء الفعلية في التقرير؛ عندما يستحيل
حل الخالفات بشأن االستنتاجات واألحكام النھائية ،يجب ذكر وجھات النظر المتعارضة في التقرير؛ ويجب أن يتحمل
المقيمين مسؤولية األحكام النھائية والتوصيات .ولكن أحياناً ،ھناك إجراءات ،مثل السماح بنتائج تقييم منفصلة ،قد تكون
مفيدة للشركاء الذين لديھم مسؤولية معينة أو مستلزمات معينة إلعداد التقارير.
استجابة اإلدارة والمتابعة وتنفيذ التوصيات
على كل المدراء متابعة االستنتاجات والتوصيات الواردة في كل تقرير تقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ولكن ھذا
يصبح صعبا ً بوجه خاص في التقييم المشتركة ،نظراً إلى أن استيعاب االستنتاجات وتنفيذ التوصيات يجب أن يتم على
مستوى المؤسسات الفردية وعلى مستوى الشراكة فيما بينھا .لذلك ينبغي أن يوافق الشركاء على ما يجب عمله فرديا ً
وجماعياً ،وأن يتفقوا على آلية متابعة تشرف على حالة التغييرات التي يجري تنفيذھا .وبالتوافق مع مستلزمات سياسة
التقييم ،يمكن أن يختار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توصيات مناسبة له وأن يعد استجابة إدارية تركز على ھذه
التوصيات.
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 7ضمان جودة منھج وتصميم التقييم
الفصل السابع

يتناول ھذا الفصل المُكونات الرئيسية لتصميم التقييم الجيد وعناصر تقارير التقييم الجيد لمساعدة مدراء برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومدراء وشركاء التقييم على إجراء ضمان جودة فعال لعملية التقييم ومنتجاتھا .والھدف منه تعزيز
المعرفة بشأن طرائق ووسائل ضمان أن المنتجات الرئيسية للتقييم – مثل الشروط المرجعية ،وتصميم التقييم وتقاريره –
تلبي معايير الجودة كما ھي محددة في سياسات ومعايير ونماذج الحكومة .كما يھدف ھذا الفصل إلى مساعدة المقيمين
الخارجيين على فھم معايير الجودة المعتادة في تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وفي حين أن المقيمين مسؤولون عن تشذيب المنھج وتنفيذ التقييم ،فإن التصميم والمنھج اإلجمالي يتحدد بدرجة كبيرة
بالمعلومات الواردة في الشروط المرجعية للتقييم .ولذلك فإن المسؤولين عن صياغة الشروط المرجعية يمكنھم اإلحالة إلى
ھذا الفصل من أجل معلومات عن العناصر الرئيسية للتصميم ودور األطراف المعنية ،وتحديد السياق ،وھدف التقييم،
وتركيز التقييم قبل صياغة ووضع اللمسات األخيرة على الشروط المرجعية .كما يغطي ھذا الفصل اعتبارات ضمان
الجودة بالنسبة لمنھج التقييم )الفقرة .(5-7

 1-7لمحة عامة
إن وضع تصميم جيد للتقييم يتضمن فھما ً شامالً لما يجري تقييمه )المشروع وظروفه( واتخاذ القرارات بشأن العناصر
الرئيسية التالية وكيفية مساھمة كل منھا في التوصل إلى نتائج تقييم مفيدة وصالحة.








الغرض من التقييم
النقطة المحرقية في التحقيق ،أي األسئلة الرئيسية التي يسعى التقييم لإلجابة عليھا
مصادر وطرق الحصول على معلومات موثوقة ومدعّمة
اإلجراءات التي ستستخدم لدراسة وتفسير البيانات ونتائج التقارير
المعايير التي يجب على المشروع بلوغھا كي يعتبر ناجحا ً
ُخرجات والنتائج(
البراھين التي ستستخدم للداللة على كيفية أداء المشروع وإظھار نتائجه )الم َ
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دور األطراف المعنية
تلعب األطراف المعنية دوراً ھاما ً في تصميم وتنفيذ التقييم الجيد .واألطراف المعنية ھم أفراد ومجموعات لھم مصلحة
ثابتة في المشروع أو في نتائج التقييم .وإشراك ھؤالء في كل مراحل التقييم – بما في ذلك مجال تركيز التقييم ،صياغة
األسئلة التي ستعالج ،تحديد مصادر أدلة موثوقة ،مراجعة النتائج والمساعدة في تفسيرھا – يزيد من دقة نتائج التقييم
وفائدتھا الممكنة وديمومتھا .نموذجياً ،يمكن تقسيم األطراف المعنية إلى ثالث فئات ال يستبعد أحدھا اآلخر:



المساھمون في تنفيذ المشروع – مثالً الدول المانحة والمتعاونون والشركاء اإلستراتيجيون واإلداريون والمدراء
والموظفون



الذين يخدمون أو يتأثرون بالمشروع – مثالً ،المستفيدون المقصودون ،الوكاالت والمؤسسات المعنية ،الموظفون
الحكوميون ،مجموعات الدعوة ،الشكاكون ،المناھضون ،وموظفو التنفيذ أو الوكاالت المتنافسة.



المستخدمون األساسيون للتقييم – مثالً ،األشخاص الذين ھم في موقع يمكنھم من أن يعملوا أو يقرروا شيئا ً يتعلق
بالمشروع ،مثل الدول المانحة ،النظراء في البرامج التابعه لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مجلس الحصائل أو
البرامج( والشركاء في التقييم المشترك.

يختلف مستوى مشاركة األطراف المعنية من تقييم إلى آخر .عند تصميم تقييم ،من المھم بالنسبة لھيئة البرنامج المكلفة أن
تحدد األطراف المعنية في وقت مبكر وأن تستفيد من معرفتھم ،بدءاً من مساھمتھم الجادة في وضع الشروط المرجعية.
ھذا أمر ھام في التقييم المشترك ،حيث يجب أن ينخرط الشركاء المساھمين في التقييم في كل مراحل وضع تصميم
التقييم.

 2-7تحديد الظروف
تدعم تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تركيز البرنامج على التنمية البشرية "لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل" من
خالل إنتاج المعرفة بشأن ما الذي ينجح ولماذا وفي ظل أية ظروف .لذلك ،فإن التقييم الجيدة ال يركز فقط على تحقيق
ُخرجات ونتائج فقط ،بل ُيقدر أيضا ً كيف يجب أن تتكيف المشاريع مع الظروف التي تعمل فيھا وكيف ولماذا تساھم
م َ
ُخرجات والنتائج.
المشاريع في الم َ
يجب أن يدرك التقييم وتصميمه فھم شامل للمشروع وللظروف التي يعمل فيھا .إن الوحدة المكلف في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية المشاركة في صياغة الشروط المرجعية )انظر الملحق  (3مسؤولة عن إيصال
المعلومات الضرورية إلى المقيمين كي يكون لديھم فھم جيد عن المشروع ،وعن ظروف التقييم ،وعن النقط المركزية في
التحقيق وغرضه ،وأية أسئلة يجب معالجتھا في التقييم.
فھم المشروع
إلنتاج معلومات موثوقة تفيد أصحاب القرار ،يجب تصميم التقييم بفھم واضح للمشروع ،كيف يعمل ،كيف كان المقصود
منه أن يعمل ،لماذا يعمل بالطريقة التي يعمل بھا وما النتائج الناجمة عنه .ال يكفي أن تعرف ماذا تحقق وماذا لم يتحقق
ُخرجات( .لكي يكون اإلجراء واعيا ً يجب أن يقدم التقييم معلومات موثوقة عن
)أي ،ھل أنجزت أم لم تنجز النتائج والم َ
السبب الذي جعل المشروع ينتج النتائج التي أنتجھا وأن يحدد العوامل التي ساھمت في تحقيق النتائج )سلبا ً أو إيجابا ً( .إن
الفھم الدقيق لما ُن ِّفذ ولماذا ،يشكل قاعدة فھم أھمية أو معنى نتائج المشروع أو البرنامج.
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الجدول  :27الجوانب الرئيسية للمشروع
الجانب الرئيسي

األسئلة

الطلب

ما الحاجة أو الطلب على التقييم؟ ما المشكلة أو الفرصة اإلنمائية التي يھدف المشروع إلى معالجتھا؟

المستفيدون

من المستفيدون أو المستھدفون من المشروع؟ من ھم األفراد أو الجماعات أو المؤسسات ،أكانوا
مستھدفين أم ال ،الذين يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المشروع اإلنمائي؟

النطاق

ما ھو نطاق المشروع من حيث الحدود الجغرافية وعدد المستفيدين المستھدف؟

خرجات والنتائج
ال ُم َ

ما التغيرات )الحصائل( أو المنتجات الملموسة والخدمات )ال ُمخرَ جات( المنتظرة كنتيجة للمشروع؟ ماذا
يجب أن ينجز المشروع أو البرنامج أو اإلستراتيجية ليعتبر ناجحاً؟ كيف ترتبط النتائج المستھدفة مع
األولويات الوطنية ،وأولويات إطار المساعدة اإلنمائية وأھداف الخطة اإلستراتيجية المشتركة؟

األنشطة

ما األنشطة أو االستراتيجيات أو اإلجراءات ،المخططة وغير المخططة ،التي يقوم بھا المشروع
إلحداث التغيير؟

نظرية التغيير أو إطار
الحصائل/النتائج

ما ھي المبررات المنطقية والمفترضات أو النظرية التي تحدد العالقات أو سلسلة النتائج التي توجه
استراتيجيات المشروع نحو الحصائل المقصودة؟ ما ھي المفترضات أو العوامل أو المخاطر الكامنة في
التصميم والتي يمكن أن تؤثر على نجاح أو فشل المشروع؟

الموارد

ما الوقت والقدرات الذھنية والتكنولوجية والموارد المالية المخصصة لھذا المشروع؟

األطراف المعنية
وإستراتيجية الشراكة

من ھم الفاعلون والشركاء الرئيسيون المشاركون في البرنامج بمصالح ثابتة؟ ما ھي أدوارھم
ومشاركتھم ومساھماتھم  -بما في ذلك الموارد المالية والمساھمات العينية والقيادة والدعوة – بما في
ذلك منظمات األمم المتحدة وغيرھا؟ كيف تم رسم إستراتيجية الشراكة؟ وكيف تعمل؟

مرحلة التنفيذ

ما مدى نضج المشروع أو البرنامج ،أي ،إلى أية مرحلة أو سنة وصل التنفيذ؟ ھل التنفيذ يسير ضمن
المنھاج المخطط له للمشروع؟ ھل البرنامج مشارك بشكل أساسي في أنشطة التخطيط أو التنفيذ؟

التعديالت على التصميم
األصلي

ماذا لو حدث مع الزمن تغييرات في خطط واستراتيجيات المشروع؟ ما االنعكاسات على تحقيق النتائج
المنشودة؟

قابلية التقييم

ھل يمكن تقييم المشروع أو البرنامج ،كما ھو محدد ،بدقة؟ ھل النتائج المقصودة )ال ُمخرَ جات ،الحصائل(
محددة بشكل كاف ،وھل ھي مناسبة ومعبر عنھا بمصطلحات قابلة للقياس ،وھل يمكن التحقق من
النتائج؟ ھل يوجد أنظمة رصد وتقييم تقدم بيانات صالحة وموثوقة؟

المواضيع الشاملة

إلى أي حد يراد تعميم ومعالجة المواضيع الشاملة الرئيسية وقيم األمم المتحدة في التصميم والتنفيذ
والنتائج؟

لذلك يجب أن يبنى التقييم على فھم شامل للمشروع الذي يجري تقييمه ،بما في ذلك سلسلة النتائج المتوقعة )المدخالت،
ُخرجات ،والحصائل المنشودة( ،وإستراتيجية التنفيذ ،وتغطية المشروع ،والمفترضات والمخاطر الرئيسية التي
والم َ
ينطوي عليھا إطار النتائج أو نظرية التغيير .يتعين على المقيمين فھم األسئلة الواردة في الجدول  27عند إجراء التقييم.
ظروف التقييم
تشمل ظروف التقييم مجموعتين مترابطتين من العوامل التي تؤثر على دقة ومصداقية وفائدة نتائج التقييم:48

 48نتائج التقييم تعني الناتج النھائي للتقييم – مجموع المعلومات التي يوفرھا التقييم للمستخدم ،بما فيھا االستنتاجات والخالصات والتوصيات
والدروس.
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العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والديموغرافية والمؤسسية ،سواء داخليا ً أو خارجيا ً ،التي تؤثر )سلبا ً
أو إيجابا ً( على كيفية وسبب إعطاء المشروع النتائج التي يعطيھا وعلى ديمومة ھذه النتائج.



العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والديموغرافية والمؤسسية ضمن اإلطار الزمني والبيئي للتقييم ،والتي
تؤثر على دقة ونزاھة ومصداقية نتائج التقييم.

إن دراسة العوامل الداخلية والخارجية التي يعمل وسطھا المشروع اإلنمائي تساعدنا على فھم السبب الذي جعل المشروع
يُنفذ بالطريقة التي نفذ فيھا والسبب الذي جعل المشروع يحقق نتائج معينة وال يحقق أخرى .كما أن تقدير سياق المشروع
ُخرجات أو النتائج المتوقعة ،أو تعيق قياس مدى إنجاز النتائج أو
يمكن أن يدل على العوامل التي تعيق تحقيق الم َ
ُخرجات بالنتائج .إلى ذلك ،يمكن أن يزودنا فھم الظروف السياسية والثقافية
ُخرجات المنشودة ،أو مساھمة الم َ
الم َ
والمؤسسية للتقييم بمفاتيح لمعرفة أفضل تصميم وتنفيذ للتقييم بحيث نضمن نزاھة ودقة وفائدة نتائج التقييم.
49

اإلطار  :38أسئلة مرشدة لتحديد الظروف








ما ھي البيئة الفاعلة المحيطة بالمشروع أو البرنامج؟
كيف يمكن لعوامل مثل التاريخ والجغرافيا والسياسة والظروف االجتماعية واالقتصادية واالتجاھات والجھود الدنيوية
ُخرجاته ونتائجه؟
للمنظمات المتنافسة أو المتقاربة أن تؤثر على تنفيذ إستراتيجية المشروع وم َ
كيف يمكن للظروف التي ينفذ وسطھا المشروع )مثل اللغة الثقافية ،الوضع المؤسسي ،مفاھيم المجتمع ،الخ( أن تؤثر على
التقييم؟
كيف يتعاون وينسق المشروع أو البرنامج مع مشاريع أخرى ومع مشاريع مؤسسات أخرى؟
كيف يتم تمويل البرنامج؟ ھل التمويل كاف؟ ھل لدى المشروع أو البرنامج تمويل مضمون للمستقبل؟
ما ھي السياسات والبيئة السياسية المحيطة التي يعمل فيھا المشروع أو البرنامج؟ كيف يمكن للبدائل اإلدارية الحالية والمستجدة
ُخرجات ونتائج المشروع؟
أن تؤثر على م َ

 3-7الغرض من التقييم
يبدأ كل تقييم بغرض معين يحدد اتجاه التقييم .فبدون إعالن واضح وتام للغرض من التقييم ،يخاطر التقييم بأن يكون
طائشا ً وفاقداً للمصداقية والمنفعة .يمكن أن يلبي التقييم عدداً من الحاجات .ينبغي أن توّ ضح البيانات التي تعلن الغرض ما
يلي:






لماذا يُجرى التقييم وفي ھذا الوقت بالذات؟
من سيستفيد من المعلومات؟
ما المعلومات الالزمة؟
كيف ستستخدم المعلومات؟

 49األسئلة المرشدة في ھذا الفصل ليست شاملة بل فقط توضيحية عن األسئلة التي يمكن التفكير بھا.
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يجب أن يحدد غرض وتوقيت التقييم أثناء وضع خطة التقييم )انظر الفصل  3للمزيد من المعلومات( .ويمكن التوسع أكثر
في بيان الغرض أثناء صياغة الشروط المرجعية للتقييم لتحديد تصميم التقييم.

مثال عن بيان الغرض – "يُجرى تقييم ھذا المشروع بناء على طلب الحكومة الوطنية وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لتقديم معلومات عن حالة تنفيذ المشروع لضمان المساءلة عن النفقات التي تمت حتى
ُخرجات بحيث يقوم المدراء بالتصحيحات المناسبة في سياق العمل".
تاريخه وعن تسليم الم َ

نصيحة

 4-7تركيز التقييم
نطاق التقييم
يضيّق نطاق التقييم دائرة تركيز التقييم من خالل وضع حدود لما يجب وما ال يجب أن يغطيه التقييم لتلبية الغرض منه.
يحدد النطاق ھذه الجوانب من المشروع وظروفه التي تقع ضمن حدود التقييم .يحدد النطاق مثالً:



وحدة التحليل التي سيغطيھا التقييم ،مثل نسق من البرامج أو السياسات أو االستراتيجيات المترابطة ،أو برنامج واحد
يشمل مجموعة من المشاريع ،أو مشروعا ً واحداً ،أو مكوِّ ن فرعي أو عملية ضمن مشروع






الفترة الزمنية أو مرحلة التنفيذ التي ستتم تغطيتھا
األموال المنفقة فعليا ً في وقت التقييم قياسا ً على إجمالي المبلغ المخصص
المجال الجغرافي الذي تتم تغطيته
المجموعات المستھدفة أو المستفيدون المشمولون

يساعد النطاق على اختيار أسئلة التقييم لمن يقعون ضمن الحدود المحددة.
أھداف ومعايير التقييم
أھداف التقييم ھي بيانات حول ما سيقوم به التقييم لتحقيق غرضه .وتستند أھداف التقييم على دراسة وافية تطال :نوع
القرارات التي سيتخذھا مستخدمو التقييم؛ المواضيع التي يحتاجون إلى دراستھا التخاذ ھذه القرارات؛ وما الذي سينجزه
التقييم كي يساھم في ھذه القرارات .التقييم الواحد يمكن أن يسعى وراء ھدف واحد أو أكثر .النقطة المھمة ھي أن تكون
األھداف مشتقة مباشرة من الغرض وتخدم في جعل التقييم مركزاً على القرارات التي يجب اتخاذھا.
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نصيحة

ُخرجات،
ُخرجات ،تقدير إلى أي حد يتم إنجاز الم َ
األھداف الممكنة لتقييم مشروع – "تقدير حالة الم َ
ُخرجات".
تقدير الكفاءة التي يتم بھا تحقيق الم َ

تساعد معايير التقييم على بلورة أھداف التقييم من خالل تحديد المعايير التي يقيم المشروع بناء عليھا .وفي المجمل تطبق
تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معايير التقييم التالية للمساعدة على بلورة أھداف التقييم :المالءمة ،والفعالية،
50
والكفاءة ،والديمومة ،والتأثير على جھود التنمية.
ُخرجاتھا أو نتائجھا المنشودة مع السياسات واألولويات الحكومية
المالءمة تتعلق بمدى انسجام المبادرة اإلنمائية وم َ
والمحلية ومع مستلزمات المستفيدين المستھدفين .وتتناول المالءمة أيضا ً مدى انسجام المبادرة مع خطة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي المشتركة وأولويات التنمية البشرية من حيث التمكين وقضايا المساواة بين النوع اإلجتماعي .تتعلق
المالءمة بالتوافق بين إدراك ما يلزم كما يتصوره مخططو المشروع وحقيقة ما يلزم من منظور المستفيدين المستھدفين.
كما تشمل مفھوم االستجابة – أي ،مدى قدرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على االستجابة السريعة للمستلزمات
واألولويات المستجدة والمتغيرة.
وھناك بند فرعي من المالءمة ھو معايير الصالحية ،التي تتعلق بالقبول الثقافي وجدوى أنشطة أو طريقة تنفيذ المبادرة
اإلنمائية .ففي حين أن المالءمة تدرس أھمية المبادرة نسبة إلى مستلزمات وأولويات المستفيدين المستھدفين ،تدرس
الصالحية ما إذا كانت المبادرة كما يتم تنفيذھا مقبولة ومجدية ضمن الظروف المحلية .مثالً ،قد تكون المبادرة مالئمة من
حيث أنھا تلبي حاجة يعتبرھا المستفيدون المستھدفون ھامة ،ولكنھا غير صالحة ألن طريقة التنفيذ ال تتوافق مع الثقافة أو
غير مجدية بسبب الوقائع الجغرافية أو الظرفية األخرى .مع تطبيق معيار المالءمة ،يجب أن تستكشف التقييم مدى
احترام عمليات تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع للظروف المحلية.
ُخرجات أو حصائل( المرجوة من المشروع أو مدى التقدم المنجز باتجاه تحقيق
الفعالية تقيس مدى إنجاز النتائج )م َ
النتائج.
ُخرجات
إن تقدير فعالية تقييم المشروع تتضمن تقدير السبب والنتيجة – أي ،عزو التغيرات الملحوظة إلى أنشطة وم َ
المشروع – مثالً ،إلى أي حد يمكن ربط زيادة عدد الناخبين بمشروع تثقيف الناخب .أما تقدير الفعالية في تقييم الحصائل
فيتناول غالبا ً مساھمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الحصائل المرجوة .مثالً ،يمكن أن يكشف تقييم الحصائل مدى
ُخرجات أخرى من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ُخرجات الناجمة عن مشروع تثقيف الناخب – إلى جانب م َ
مساھمة الم َ
ومن شركاء آخرين ،مثل جعل اإلدارة االنتخابية أكثر مھنية – في تحقيق النتائج المعلنة المتعلقة بالمشاركة الشاملة وفق
قياسات مراقبين خارجيين وخبراء آخرون مشھود لھم.

 50منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،معايير لجنة المساعدة اإلنمائية لتقييم المساعدة اإلنمائية" ،لجنة المساعدة اإلنمائية .متوفر على:
http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html.
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إن تقدير الفعالية يتضمن ثالث خطوات أساسية:
ُخرج أو الحصيلة
 (1قياس التغير في الم َ
 (2ربط التغييرات الملحوظة أو التقدم نحو تحقيق ھذه التغييرات بالمشروع )تقييم المشروع( أو تحديد مساھمات برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في التغييرات الملحوظة
 (3تخمين قيمة التغيير )سلبا ً أم إيجابا ً(
الكفاءة تقيس مقدار الموارد والمدخالت االقتصادية )مثل األموال والخبرة والزمن( التي تحولت إلى نتائج .يكون
المشروع فعاالً عندما يستخدم الموارد بصورة مناسبة واقتصادية إلعطاء النتائج المرجوة .إن الفعلية ھامة لضمان
استخدام الموارد استخداما ً مناسبا ً وللتركيز على االستخدام الفعال لھا.
ومع اختالف طبيعة المشروع وتقييم الحصائل وأھدافھا األساسية ،يختلف أيضا ً تطبيق المعيار .مثالً ،في تقدير الفعلية،
ُخرجات المطلوبة وكيف يمكن استخدام الموارد
يمكن أن يستكشف تقييم المشروع مدى فعالية استخدام الموارد إلعطاء الم َ
بكفاءة أكبر لتحقيق ھذه النتائج .ويمكن أن يشمل تقييم الحصائل تقديرات عن االستثمار اإلجمالي )كل المشاريع
والمساعدة اإلضافية( لتحقيق حصيلة إنمائية معينة .إن تطبيق ھذا المعيار ،والسيما في تقييم حصائل برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،يطرح صعوبة تتمثل في أن طبيعة مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )مثل المساعدة اإلضافية( ،ال تقبل
دائما ً مؤشرات الكفاية التقليدية .في ھذه الحاالت ،يمكن التفكير بدراسة معدالت التسليم ،وأسباب تنفيذ بعض المشاريع
بوتيرة أسرع من غيرھا ،ومعدالت اإلدارة اإلجمالية على مستوى البرنامج .ومن المھم أيضا ً تقدير مدى تأثير إستراتيجية
الشراكة على كفاية مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل قياسات تقاسم الكلفة واألنشطة المكملة.
االستدامة تقيس مدى استمرار منافع المشروع بعد انتھاء المساعدة اإلنمائية الخارجية .ويشمل تقدير االستدامة تقييم مدى
مالءمة الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والمؤسسية وغيرھا ،وبناء على ذلك ،إعطاء تصورات حول القدرة
الوطنية للحفاظ على النتائج اإلنمائية في المستقبل وإدارتھا وضمانھا.
مثالً ،يمكن أن يكشف تقدير االستدامة إلى أي حد:







تم وضع وتنفيذ إستراتيجية لالستدامة ،بما في ذلك تطوير قدرات األطراف الوطنية المعنية األساسية.
يوجد آليات اقتصادية ومالية لضمان استمرارية المنافع بعد انتھاء المساعدة.
تم تنظيم ترتيبات مؤسسية )في القطاعين العام والخاص( مناسبة.
يوجد أطر قانونية وإدارية لدعم استمرارية المنافع.
توجد القدرات المؤسسية الالزمة )أنظمة وھياكل وموظفون وخبرة ،الخ(.

التأثير يقيس التغيرات الحاصلة في التنمية البشرية وفي رفاھية الناس بسبب المشاريع اإلنمائية ،بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،وبصورة مقصودة أو غير مقصودة .يقوم الكثير من المؤسسات اإلنمائية بتقدير التأثير ألنه يعطي معلومات مفيدة
لصناع القرار ويدعم المساءلة بما يخص تسليم النتائج .أحيانا ً يواجه تقييم األثر صعوبات :قد يصعب تأكيد أن المنافع التي
يجنيھا المستفيدون ناجمة مباشرة عن الدعم الذي قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والسيما حين يكون برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي واحداً من مجموعة مساھمين .ولكن ينبغي تقدير تأثير مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حيثما أمكن
مالحظة منافعھا المباشرة على الناس.
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وباإلجمال ،فإن تطبيق المعايير التالية األشيع استخداما ً – المالءمة ،الفعالية ،الكفاية ،االستدامة ،التأثير – بصورة
متكاملة يساعد على ضمان أن التقييم يغطي الجوانب األكثر أھمية في المشروع .ولكن ليس كل المعايير قابلة للتطبيق أو
للتطبيق المتساوي على كل المشاريع .قد يحتاج األمر إلى تطبيق معايير مختلفة في حاالت استثنائية .عند تحديد المعايير
التي يجب تطبيقھا ،فكر بنوع التقييم وبفائدة المعلومات في تحقيق الغرض قياسا ً على كلفتھا )استخدام موارد التقييم(.
51
مثالً ،تقييم البرامج اإلنسانية وبرامج حل النزاعات قد تستدعي أيضا ً تطبيق معايير الصلة واالتساق والتغطية والتنسيق.
ويحدد اإلطار  39أسئلة مرشدة لتحديد معايير التقييم وأسئلة التقييم المناسبة.
اإلطار  :39أسئلة مرشدة لتحديد معايير التقييم







إلى أي حد يخدم المعيار غرض التقييم؟
ما كمية ونوعية المعلومات التي يحتاجھا المستخدمون المحتملون؟
ھل سيكون التركيز متساو على كل المعايير ،أم أن ھناك معلومات أكثر أھمية من غيرھا؟
ھل ھذا المعيار مقياس نافع أو مناسب من أجل التقييم المحدد؟
أي معيار سيعطي أكثر المعلومات فائدة في ظل الموارد المتوفرة؟

أسئلة التقييم
اإلجابة على أسئلة التقييم يمكن أن تعطي مستخدم التقييم المعلومات التي يحتاجھا التخاذ قرار أو اإلقدام على إجراء أو
اإلضافة إلى القاعدة المعرفية .إن أسئلة التقييم تساعد على تحديد النقاط التي يركز عليھا التقييم من خالل توضيح جوانب
المشروع التي ستتم دراستھا عند تقييم األداء.
تعكس أسئلة التقييم سلسلة المفترضات األساسية بشأن كيف يتوقع أن يعمل المشروع ضمن ظروفه لتحقيق النتائج
ُخرجات المرجوة .ويجب أن تنبع األسئلة المختارة للتقييم من الفھم الشامل لعمليات ومقاصد وظروف المشروع،
والم َ
ويجب اختيارھا لدورھا في تلبية غرض التقييم وأھدافه ومعايير التقييم المالئمة.
يمكن توجيه عدد غير محدد من األسئلة لكل معيار تقييم .في الواقع تكون التقييم محدد من حيث الزمن والموازنة
والموارد .لذلك ،من المھم أن نكون استراتيجيين في تحديد المعلومات الالزمة وفي ترتيب أسئلة التقييم حسب األولوية.
من األفضل اإلجابة على أسئلة أقل إجابة وافية من اإلجابة على أسئلة كثيرة إجابة سطحية .إن مجموعة واضحة
ومختصرة من أكثر األسئلة مالءمة تضمن أن يكون التقييم مركزاً وسھل اإلدارة ونافعا ً ويستحق كلفته.
ومن أجل ضمان أن أسئلة التقييم الرئيسية المختارة ھي األكثر مالءمة وقدرة على إعطاء معلومات مفيدة للمستخدم ،يجب
أن تلتمس وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المدخالت من ،وأن تتوصل إلى اتفاق مع الشركاء
واألطراف المعنية األخرى ،بما في ذلك فريق التقييم .وعلى المكاتب المكلفه أن تضمن كون جدول التقييم في التقرير
االستھاللي للتقييم يوضح الروابط بين معايير التقييم وأسئلة التقييم والمعلومات التي يحتاجھا المستخدمون المستھدفون
)انظر الملحق  3للمزيد من التفاصيل(.

 51لمزيد من التفاصيل ،انظر :بيك ،تي" ،تقييم العمل اإلنساني باستخدام معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية/لجنة المساعدة اإلنمائية
).2006 ،"(OECD/DAC
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منھج موضوع النوع االجتماعي والحساسية من اإلقصاء والمنھج القائمة على الحقوق
تماشيا ً مع الجھود اإلنمائية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،يسترشد تقييم البرنامج بمبادئ المساواة بين النوع اإلجتماعي،
والمنھج القائمة على الحقوق ،والتنمية البشرية 52.وھكذا فإن تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقدر إلى أي مدى
عالجت مشاريع البرنامج قضايا التمكين والمساواة واالستيعاب االجتماعي للنوع اإلجتماعي ؛ وساھمت في تدعيم تطبيق
ھذه المبادئ على مختلف الجھود اإلنمائية في بلد معين؛ وأدخلت التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالنھج المعتمدة
على الحقوق وإدراج مفاھيم النوع االجتماعي في تصميم المشروع.
إن تعميم مفاھيم النوع االجتماعي ھو عملية تقدير انعكاس أي إجراء مخطط ،بما في ذلك التشريع والسياسات أو البرامج،
على الرجال والنساء في كل المجاالت وعلى كل المستويات .إنھا طريقة من أجل إدخال القضايا والتجارب المتعلقة
بالنوع اإلجتماعي كبعد أساسي في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج في كل المجاالت السياسية
واالقتصادية والمجتمعية بحيث يستفيد الرجال والنساء بالتساوي ويوضع حد للتمييز بين النوع اإلجتماعيي .ينبغي أن تقدر
تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مدى إدراج مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمفاھيم النوع االجتماعي في
تصميم وتنفيذ وحصيلة المشروع ،ومدى قدرة الرجال والنساء على السواء على االستفادة من المشروع بالقدر المخطط
له .على غرار ذلك ،يجب أن تتناول التقييم مدى دفاع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن مبدأ المساواة والتنمية الشاملة،
ومدى مساھمته في تمكين المحتاجين والمستضعفين في مجتمع معين وتلبية حاجاتھم.
المنھج القائمة على الحقوق في الجھود اإلنمائية تستتبع الحاجة للتأكد من أن استراتيجيات التنمية تسھل مطالب أصحاب
الحقوق وااللتزامات الموافقة ممن عليھم واجبات مستحقة .كما تؤكد ھذه المنھج على أھمية الحاجة إلى معالجة األسباب
المباشرة واألساسية والھيكلية لعدم إحقاق ھذه الحقوق .إن مفھوم المشاركة المدنية ،كآلية للمطالبة بالحقوق ،جانب مھم في
اإلطار اإلجمالي للعمل .يجب أن يقدر التقييم  ،عندما يناسب ،إلى أي حد نجح المشروع في تسھيل قدرة أصحاب الحقوق
في المطالبة بحقوقھم وقدرة من عليھم واجبات مستحقة على الوفاء بالتزاماتھم.
كما يجب أن يعالج التقييم قضايا شاملة أخرى حسب المجال الذي يركز عليه ،مثل مدى قيام برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في مشروعه بتبني وتغذية التعاون بين الشمال والجنوب ،وإدارة المعرفة ،والتطوعية والتنسيق داخل منظمة
األمم المتحدة.

 5-7منھج التقييم
ينبغي أن يقدم تصميم التقييم خطة عمل مفصلة تحدد المنھج الذي سيستخدمه التقييم لجمع المعلومات لالزمة من أجالل
االلتزام بمعايير التقييم واإلجابة على أسئلته ومن أجل تحليل البيانات وتفسير االستنتاجات وإعداد تقرير عن النتائج.
يجب اختيار مناھج التقييم بحيث تكون دقيقة في إعطاء أدلة تقوم على التجربة لتلبية معايير التقييم واإلجابة على أسئلة
التقييم .ينبغي أن يتضمن التقرير االستھاللي للتقييم جدول تقييم يعرض لكل من معايير التقييم األسئلة واألسئلة الفرعية
التي سيجيب عنھا التقييم ،ويعرض لكل سؤال البيانات التي ستجمع لإلجابة عليه ،والطرق التي ستستخدم لجمع البيانات
)انظر اإلطار  .(40إلى ذلك ،يجب أن يوضح التقرير االستھاللي النظرية أو المفترضات األساسية حول كيف يساھم كل

 52برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،تقييم سياسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وثيقة المجلس التنفيذي دي بي 28/2005/أيار/مايو .2006
متوفر علىhttp://www.undp.org/eo/documents/Evaluation‐Policy.pdf. :
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عنصر من عناصر المعلومات في فھم نتائج التنمية – العائدية ،المساھمة ،العملية ،التنفيذ ،وما إلى ذلك – واألساس
المنطقي لجمع المعلومات ودراسة المناھج المختارة وإعداد تقارير عنھا.
اإلطار  :40أسئلة من أجل التقييم
على المكتب المكلف أن يضمن ،بالحد األدنى ،أن تجيب مناھج التقييم المفصلة في التقرير االستھاللي للمقيمين على كل من األسئلة
التالية:










ما األدلة الالزمة لإلجابة على أسئلة التقييم؟
ما ھي طرق جمع المعلومات التي ستستخدم لتلبية معايير التقييم واإلجابة على أسئلته؟ ولماذا اختيرت ھذه الطرق؟ وھل
الموارد المخصصة كافية؟
من سيقوم بجمع المعلومات؟
ما إطار أخذ العينات؟ وما ھو األساس المنطقي لإلطار؟
كيف تتم مساھمة المشاركين في البرنامج واألطراف المعنية األخرى؟
ما ھي أنظمة إدارة البيانات التي ستستخدم؟ أي ،ما ھي الجوانب اللوجستية المخططة ،بما فيھا اإلجراءات والتوقيت والبنية
التحتية المادية التي ستستخدم لجمع ومعالجة البيانات؟
كيف سيتم تحليل المعلومات المجموعة وتفسير االستنتاجات وإعداد تقرير عنھا؟
ما القضايا المنھجية التي تحتاج إلى دراسة لضمان الجودة؟

طرق جمع البيانات
ُتحدد البيانات التي يجب جمعھا وطرق جمعھا بحسب :األدلة الالزمة لإلجابة على أسئلة التقييم؛ والدراسات التي سوف
تستخدم لترجمة البيانات إلى استنتاجات ذات معنى في ضوء أسئلة التقييم؛ وتقرير البيانات التي من المجدي جمعھا في
ظل القيود الموجودة على الزمن وعلى الموارد .تعتمد تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كثيراً على البيانات )مؤشرات
األداء( المتولدة من الرصد خالل دورة تنفيذ المشروع أو البرنامج .ومؤشرات األداء ھي وسيلة بسيطة وموثوقة لتوثيق
ُخرجات( المتصلة بالمشروع
التغيرات في الظروف اإلنمائية )الحصائل( ،أو اإلنتاج ،أو تسليم المنتجات والخدمات )الم َ
اإلنمائي )انظر الفصل .(2
صحيح أن مؤشرات األداء مفيدة لكن لھا حدود ،فالمؤشرات تؤشر فقط وال تفسر .وال يمكن أن ننتظر من المؤشرات أن
تجيب على كل األسئلة التي يسعى التقييم لإلجابة عليھا .مثالً ،تقيس المؤشرات اإلنجاز المتحقق ،لكنھا ال تفسر لماذا
تحقق أو ما العوامل التي ساھمت فيه .تستفيد تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عموما ً من مجموعة من موارد
معلومات أخرى تم جمعھا بطرق عديدة تعطي معنى لما تقدمه لنا المؤشرات عن المشروع.
المعلومات األساسية تتألف من المعلومات التي يالحظھا أو يجمعھا المقيمون من األطراف المعنية مباشرة عن تجربتھم
األولى مع المشروع .وتشمل ھذه المعلومات عموما ً القيم الملحوظة أو الواردة في التقارير ،والمعتقدات ،والمواقف،
واآلراء ،والسلوكيات ،والحوافز ،ومعرفة األطراف المعنية ،ويتم جمع ھذه المعلومات عن طريق االستبيانات
واستطالعات الرأي والمقابالت ومجموعات الدراسة والمبلِّغين الرئيسيين ومجموعات الخبراء والمالحظة المباشرة
ودراسة الحاالت .ھذه الطرق تسمح باستكشاف أعمق وتعطي معلومات يمكن أن تسھل فھم التغيرات المالحظة في النتائج
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ُخرجات )المقصودة منھا وغير المقصودة( والعوامل التي ساھمت في توفير الظروف العملية لتحقيق النتائج
والم َ
ُخرجات.
والم َ
المعلومات الثانوية ھي معلومات أساسية جمعت وصنفت ونشرت من قبل طرف آخر .يمكن أن تتخذ المعلومات الثانوية
أشكاالً عديدة ولكنھا تتألف عادة من أدلة ذات صلة مباشرة مع أغراض التقييم .ومصادر األدلة الموثقة ھي :البيانات
الديموغرافية المحلية والمناطقية والوطنية ،التقارير المنشورة وطنيا ً وعالمياً ،المؤشرات االجتماعية والصحية
واالقتصادية ،خطط المشروع أو البرنامج ،تقارير الرصد ،المراجعات السابقة ،التقييم وغيرھا من السجالت ،الخطط
اإلستراتيجية للبلد ،تقارير البحوث التي قد يكون لھا صلة مع التقييم .األدلة الموثقة مفيدة والسيما حين يفتقد المشروع أو
ُخرجات .كما يمكن للمعلومات
البرنامج إلى أھداف ومؤشرات أساسية لتقدير التقدم المنجز على طريق تحقيق النتائج والم َ
الثانوية أن تستخدم إلعادة وضع أھداف وبيانات أساسية ،رغم أن ھذه الطريقة غير محبذة .المعلومات الثانوية تتمم
وتضيف إلى المعلومات التي جمعت بالطرق الرئيسية ولكنھا ال تحل محل جمع المعلومات من المصادر األساسية.
الجدول  :28موجز عن الطرق الشائعة لجمع المعلومات المستخدمة في تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الطريقة

الوصف

أنظمة الرصد
والتقييم

تستخدم مؤشرات األداء لقياس مقدار يمكن أن تكون طريقة تعتمد على أنظمة رصد وتقييم قابلة
اإلنجاز ،والسيما النتائج الفعلية قياسا ً موثوقة وتستحق تكاليفھا للتطبيق أرست مؤشرات وأھداف أساسية
لتقييم التقدم على طريق وجمعت بيانات موثوقة تتعلق باألھداف
على النتائج المتوقعة.
تحقيق النتائج وال ُمخرَ جات .مع الزمن ،إضافة إلى معلومات تتعلق
بمؤشرات الحصائل.
يمكن أن يكون من الصعب تشفير األدلة
الوثائق الموجودة تشمل المعلومات قليلة التكاليف
الموثقة وتحليلھا للرد على األسئلة.
الكمية والوصفية عن المشروع
من الصعب التأكد من موثوقية وصالحية
و ُمخرَ جاته ونتائجه ،مثل الوثائق عن
البيانات.
أنشطة تنمية القدرات ،وتقارير الدول
المانحة ،وغيرھا من األدلة.
تقدم منھج معيارية للحصول على جيدة لجمع معلومات وصفية التقارير الذاتية اإلعداد يمكن أن تكون
معلومات عن طيف واسع من عن طيف واسع من منحازة.
المواضيع من عدد كبير من مختلف المواضيع بسرعة وبكلفة المعلومات قد تعطي صورة عامة ولكنھا
تفتقد إلى العمق.
األطراف المعنية )عادة باستخدام منخفضة نسبيا ً.
قد ال تقدم معلومات كافية عن الظروف.
تقنيات أخذ العينات( للحصول على سھلة التحليل.
تخضع لتحيز في اختيار العينات.
معلومات عن مواقفھم ،ومعتقداتھم ،تطمس ھوية المستجيبين.
وآرائھم ،ومفاھيمھم ،ومستوى
قناعتھم ..الخ ،المتعلقة بالعمليات
ُخرجات والعوامل
والمدخالت والم َ
الظرفية لمشروع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
على يمكن أن تستھلك الكثير من الوقت.
الحصول
تتطلب أجوبة من شخص لشخص تسھل
على أسئلة محددة مسبقا ً مصممة معلومات أشمل وأوسع يمكن أن يكون تحليلھا صعبا ً.
قد تكون مكلفة.
للحصول على معلومات عميقة عن وأعمق عن موضوع ما.
يمكن أن يؤثر من يقوم بإجراء المقابلة
انطباعات أو تجارب الشخص ،أو
على أجوبة الشخص.
للتوسع في إجاباتھم المقدمة على
االستبيانات واالستطالعات.

الوثائق
والتقارير
الموجودة

االستبيانات

المقابالت

المزايا

53

الصعوبات

 53الطرق المذكورة توضيحية وليست شاملة ألنواع الطريق التي يمكن تطبيقھا من أجل التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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الطريقة

الوصف

المزايا

المالحظة
الميدانية

تستدعي استخدام صيغة المالحظة
المفصلة لتسجيل معلومات دقيقة
ميدانية عن كيفية عمل البرنامج
)األنشطة الجارية ،والعمليات،
والمناقشات ،والتفاعالت االجتماعية،
والنتائج المرئية كما تالحظ مباشرة
في سياق المشروع(.
تتم مقابلة مجموعة صغيرة )8-6
أشخاص( معا ً من أجل معرفة عميقة
لما يتعلق باألطراف المعنية من حيث
اآلراء ،أو جھات النظر المتشابھة أو
المختلفة ،أو اآلراء بشأن مشروع أو
سياسة إنمائية ،إضافة إلى معلومات
عن سلوكياتھم وفھمھم وإدراكھم
لمشروع ما ،أو لجمع معلومات عن
التغيرات الملموسة وغير الملموسة
الناجمة عن مشروع معين.
مقابالت شاملة ،غالبا ً شخص
لشخص ،مع عدد كبير من األطراف
المعنية الذين لديھم معلومات مباشرة
عن عمليات المشروع وظروفه .يمكن
لخبراء المجتمع ھؤالء أن يقدموا
معرفة وفھم خاصين للمشاكل وأن
يوصوا بحلول.
مراجعة دقيقة ،أو مجموعة مرجعية،
مكونة من خبراء خارجيين لتقديم
مدخالت إلى مواضيع فنية أو غيرھا
من المواضيع التي يغطيھا التقييم.

تمكن من رؤية عمليات قد يكون من الصعب تصنيف أو تفسير
البرنامج كما تجري في السلوكيات المالحظة.
يمكن أن تكون مكلفة.
الواقع.
تمكن من التكيف مع خاضعة للتحيز في اختيار الموقع.
األحداث حال حدوثھا.

المقابالت
الجماعية

المبلغين
الرئيسيين

ھيئة الخبراء

دراسة حاالت

الصعوبات

طريقة سريعة وموثوقة يمكن أن يكون من الصعب تحليل
للحصول على انطباعات اإلجابات.
عامة من مختلف األطراف تحتاج إلى مسھِّل متمرس.
قد يكون من الصعب جدولتھا.
المعنية.
طريقة فعالة للحصول على
درجة عالية من االتساع
والعمق في المعلومات خالل
وقت قصير.

يمكن أن تقدم فھما ً لطبيعة تخضع لتحيز في اختيار العينات.
تعطي ال بد من بعض الوسائل للتحقق من
وأن
المشاكل
المعلومات أو إثباتھا.
توصيات بحلول.
يمكن أن تقدم وجھات نظر
مختلفة حول قضية واحدة أو
عدة قضايا.

كلفة االستشارة والنفقات المتعلقة بھا إن
تعزز الدقة.
تخدم وجدت.
أن
يمكن
إضافي يجب ضمان النزاھة وغياب نزاعات
كمصدر)خبير(
للمعلومات يمكن أن يزيد في المصالح.
تعميق الفھم.
يمكن أن تتحقق من أو تقيم
الدليل على المعلومات
والنتائج في مجال معين.
تشمل دراسة شاملة من خالل مقارنة تفيد في استكشاف شامل تتطلب الكثير من الوقت والموارد غير
الحاالت للحصول على معلومات للعوامل التي تساھم في المتوفرة عادة لمھمات التقييم.
قد يكون من الصعب تحليلھا.
معمقة بالھدف من أجل فھم كامل ال ُمخرَ جات والنتائج.
واألنشطة
العملية
للديناميات
وال ُمخرَ جات والنتائج والتفاعالت
المتعلقة بمشروع أو برنامج إنمائي.

نظراً إلى طبيعة وظروف تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على المستوى الالمركزي ،بما في ذلك الحدود على الزمن
وعلى الموارد ،غالبا ً ما يستخدم المقيمون مزيجا ً من الطرق ،تشمل مؤشرات األداء ،واألدلة الموثقة المالئمة المكملة
المأخوذة من مصادر ثانوية ،وبيانات كيفية تجمع بوسائل متنوعة.
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يعرض الجدول  28وصفا ً موجزاً عن طرق جمع المعلومات األكثر استخداما ً في تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
للمشاريع أو للحصائل.
وتحتاج المكاتب المكلفه إلى أن تضمن أن الطرق والوسائل )االستبيانات ،االستطالعات ،البروتوكوالت ،االختبارات(
المستخدمة لجمع أو تسجيل المعلومات :تلبي معايير الجودة من حيث الصالحية والموثوقية ،54ومناسبة ثقافيا ً ومالئمة
للناس المعنيين ،وصالحة ومناسبة لنوع المعلومات التي يتم البحث عنھا وألسئلة التقييم التي تتم اإلجابة عليھا .وفي
أوضاع النزاعات ،يجب أن نأخذ في الحسبان ،عند تحديد الطرق المناسبة لجمع المعلومات ،عوامل مثل المخاوف
األمنية ،وغياب البنية التحتية ،والقدرة المحدودة على الوصول إلى الناس الذين لديھم معلومات وحساسيات ،واالعتبارات
األخالقية من حيث العمل مع أناس ضعفاء.
مواضيع جودة المعلومات
ينبغي أن تضمن المكاتب المكلفه في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن التقييم يجمع بيانات تتعلق بأغراض التقييم ويستخدم
إجراءات ومناھج دقيقة وعلمية لجمع المعلومات وينتج أدلة مثبتة تجريبياً ،أدلة صالحة وموثوقة وذات مصداقية.
إن الموثوقية والصالحية ھما جانبان ھامان من جوانب جودة التقييم .الموثوقية تعني اتساق القياس – مثالً ،ضمان أن
وسيلة جمع المعلومات ،مثل االستبيان ،تعطي نفس الرد أو اإلجابة إذا طبقت في ظروف مشابھة .أما الصالحية فتعني
الدقة في القياس – مثالً ،ضمان أن تقيس وسيلة جمع المعلومات الجانب المقصود قياسه فعالً .كما تشير إلى مدى معقولية
وتسويغ االستنتاجات واالستخالصات المستنبطة من البيانات .المصداقية ُتعنى بمدى قناعة األطراف المعنية ،والسيما
مستخدمو نتائج التقييم ،بصالحية وموثوقية وموضوعية أدلة التقييم ونتائجه .ھناك ثالث استراتيجيات عريضة لتحسين
الموثوقية والصالحية على التقييم أن يھتم بھا:





تحسين جودة أخذ العينات
تحسين جودة جمع البيانات
استخدام طرق مختلطة لجمع البيانات ووضع استراتيجيات )مثالً ،تثليث أو تعدد مصادر المعلومات( للتحقق من
المعلومات أو تدقيقھا باستخدام أكثر من دليل بدالً من االعتماد على واحد فقط.

تحسين جودة أخذ العينات
غالبا ً ما تجمع تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي األدلة من عينة من الناس أو المواقع .فإذا كانت ھذه العينة تغفل تمثيل
قسما ً من السكان ،فال بد أن تكون االستنتاجات خاطئة .مثالً ،إذا كانت الجماعة التي تمت مقابلتھا ال تضم إال أھل المدينة
الذين يمكنھم بسھولة الوصول إلى مكان إجراء المقابلة ،فإن ھموم وتجارب الذين يعيشون في المناطق المحيطية قد ال
ّ
توثق بشكل كاف .ينبغي اختيار العينة على أساس منطق أو غرض يتعلق مباشرة بأغراض التقييم وبحيث تضمن الدقة
في تفسير النتائج والفائدة في نتائج التقييم .وينبغي أن تضمن المكاتب المكلفه أن تصميم التقييم يحدد مالمح العينة ،وكيف
سيتم اختيارھا ،واألساس المنطقي لالختيار ،وحدود العينة في تفسير نتائج التقييم .إذا لم تستخدم العينة ،يجب مناقشة سبب
عدم أخذ عينة وانعكاساته على التقييم.

 54انظر مناقشة الصالحية والموثوقية في فقرة قضايا جودة المعلومات من ھذا الفصل.
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ضمان اتساق جمع البيانات
على فريق التقييم أن يختبر وسائل جمع البيانات ،إذا كان يستخدم االستبيانات أو جداول المقابالت أو بروتوكوالت
المالحظة أو غيرھا من وسائل جمع البيانات ،للتأكد من أنھا تجمع أدلة دقيقة ومتسقة .ومن طرق تحقيق ذلك:





تدريب جامعي البيانات على استخدام بروتوكوالت المالحظة لضمان تسجيل المالحظات بنفس الطريقة فيما بينھم
تدقيق معنى الكلمات المفتاحية المستخدمة في االستبيانات وجداول المقابالت ،والسيما إذا كانت مترجمة ،حرصا ً
على أن المستطلعة آراءھم يفھمون تماما ً ما يُسألون عنه.
دراسة دور مواصفات المُستطلِعين )والسيما العمر والنوع اإلجتماعي وكونھم معروفين أم ال من قبل المستط َلعين(
على دقة المعلومات المقدمة سلبا ً أم إيجابا ً.

تثليث البيانات للتحقق من الدقة :استخدام مصادر معلومات متعددة
تكون أدلة التحقيق الجيد متسقة ودقيقة .إن وضع استراتيجيات للتحقق من البيانات سوف يعزز الموثوقية ويضمن
صالحية النتائج.



استخدم خليطا ً من الطرق لجمع البيانات بدالً من االعتماد على مصدر واحد أو دليل واحد .مثالً ،ادعم األدلة
المأخوذة من مصدر واحد )المقابالت الجماعية مثالً( بدليل آخر عن تجارب ساكني المناطق الريفية) .يمكن أن
يكون ھذا أدلة موثقة من تقارير أو من مقابالت المبلِّغين الرئيسيين مع أناس صادقين وجيدي االطالع على
األوضاع(.



استفد من الخبراء لمراجعة الدليل وتوثيق مصداقيته.

التحدي الذي يواجه تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھو استخدام طرق دقيقة لتصميم التقييم بحيث يعطي معلومات
مفيدة تقوم على أدلة موثوقة تصمد في اختبارات دقة الدليل وصالحية االستنتاجات المستنبطة منه.
اعتبارات أخالقية
ينبغي أن تصمم التقييم وتجرى الحترام وحماية حقوق ورفاھية الناس والمجتمعات التي يعيشون فيھا ،وبالتوافق مع
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 55ومعاھدات حقوق اإلنسان األخرى .يجب أن يحترم المقيمون كرامة وتنوع المشاركين
في التقييم عند تخطيط وتنفيذ وإعداد التقارير عن التقييم ،وذلك جزئيا ً باستخدام وسائل التقييم المناسبة للبيئة الثقافية.
عالوة على ذلك ،يجب أن يعامل المشاركون المستقبليون في التقييم على أنھم أحرار ،وأن يعطوا الوقت والمعلومات
لتقرير ما إذا كانوا يرغبون بالمشاركة أم ال ،وأن يتمكنوا من اتخاذ قرارھم دون أي ضغط .ويجب أن يدرك مدراء التقييم
والمقيمين ما ينطوي عليه إجراء التقييم في مناطق النزاع .وبوجه خاص ،يجب أن يعي المقيمون أن طريقة سلوكھم ،بما
56
في ذلك الرسائل الصريحة والضمنية التي ينقلونھا ،قد تؤثر على الوضع وتعرض من يحتكون معھم إلى مخاطر أكبر.
حين يحتاج المقيمون إلى مقابلة جماعات ضعيفة ،يجب أن يحرصوا على كون ھذه الجماعات مدركة لما يمكن أن تنطوي
عليه مشاركتھم في عملية التقييم ،وعلى تقديم ما يكفي من المعلومات لھا التخاذ قرارھا بالمشاركة أم ال .على كل
المقيمين الذين يعملون مع وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يوافقوا ويوقعوا على مدونة السلوك من
 55األمم المتحدة" ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" .متوفر على.http://www.un.org/en/ documents/udhr/ :
 56دليل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول أنشطة منع نشوب النزاعات وبناء السالم ،مسودة عمل من اجل فترة التنفيذ.2008 ،
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أجل المقيمين في منظومة األمم المتحدة 57.وللمزيد من المعلومات عن أخالقيات التقييم ،يرجى العودة إلى "إرشادات
58
التقييم األخالقي لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم".
اإلطار  :41حقوق اإلنسان والمساواة بين النوع اإلجتماعي في تصميم التقييم
تسترشد تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبادئ حقوق اإلنسان والمساواة بين النوع اإلجتماعي .ولھذا انعكاساته على تصميم
التقييم وإجرائه ،ويتطلب فھما ً مشتركا ً لھذه المبادئ وانتباھا ً صريحا ً من قبل المقيمين ومدراء التقييم والمعنيين به .مثالً ،يجب أن
يحرص المقيمون ،عند جمع البيانات ،على التمثيل الكافي للنساء وللجماعات المحرومة .وحرصا ً على عدم استبعاد الجماعات
المھمشة والمحرومة ،يجب تبويب البيانات حسب النوع اإلجتماعي والعمر والعجز والعرق والثروة وغيرھا من الفروق الممكنة بين
البشر.
عالوة على ذلك ،يجب تحليل البيانات حيثما أمكن من زوايا عدة ،بما فيھا النوع اإلجتماعي والتوزع االقتصادي-االجتماعي ،والعرق
والعجز .إن جماعات المھمشين تخضع غالبا ً ألشكال عديدة من التمييز ،ومن المھم أن نفھم كيف تتقاطع أشكال التمييز المختلفة ھذه
لتؤدي إلى إنكار الحقوق على أصحابھا.

تحليل وتركيب البيانات
جمع المعلومات يعني إجراء استطالعات ،ومقابالت ،ورصد عمليات البرنامج ،ومراجعة أو إدخال البيانات من مصادر
البيانات الموجودة .أما تحليل البيانات فھو عملية منھجية تتضمن تنظيم وتصنيف البيانات التي جرى تجميعھا ،وجدولتھا،
وتلخيصھا ،ومقارنة نتائجھا مع معلومات أخرى مناسبة الستخالص المعلومات المفيدة التي تجيب على أسئلة التقييم
وتلبي أغراضه .إنه عملية تفسير حقائق األدلة من خالل ترميز ومقابلة منھجية للبيانات المجمّعة ،وضمان دقتھا ،وإجراء
أية دراسات إحصائية ،وترجمة البيانات إلى صيغ أو وحدات تحليل قابلة لالستخدام تتصل بكل سؤال من أسئلة التقييم.
يسعى تحليل البيانات إلى كشف نماذج األدلة ،إما من خالل عزل العناصر الھامة )تحليل( أو جمع مصادر المعلومات
وصوالً إلى فھم أوسع )تركيب( .التقييم المختلطة الطرق تستدعي تحليل منفصل لكل عنصر من عناصر األدلة وتركيب
كل المصادر من أجل دراسة نماذج االتفاق أو التقارب أو التعقيد.
خطة التحليل
تحليل وتركيب البيانات يجب أن ينبثقا عن خطة تحليل ينبغي أن تكون جزءاً من تصميم التقييم وخطة العمل المفصلة في
التقرير االستھاللي .خطة التحليل ھي أداة تقييم أساسية تحدد كيفية تنظيم وتصنيف وربط ومقارنة وعرض المعلومات
المجمّعة بما يخدم أسئلة التقييم ،ومن ضمنھا كيفية العمل لدمج المصادر المتعددة ،والسيما تلك التي تقدم البيانات بصورة
سردية ،وأية طرق إحصائية ستستخدم من أجل دمج أو عرض البيانات )حسابات ،مجاميع ،نسب مئوية تحليل الكلفة وما
إلى ذلك( .ويتعين وصف الصعوبات والحدود الممكنة لتحليل البيانات .ويجب أن تكتب خطة التحليل باالرتباط مع اختيار
طرق وأدوات جمع البيانات وليس بعد ذلك.

 57فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،مدونة السلوك المھني" ،حزيران/يونيو  .2008متوفر على:
http://www.uneval.org/papersandpubs/ documentdetail.jsp?doc_id=100.
 58فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،مبادئ أخالقية في التقييم" ،حزيران/يونيو  .2008متوفر على:
http://www.uneval.org/ search/index.jsp?q=ethical+guidelines.

دلـيـــــل تــــــخطيـط ورصــد وتــقييـــــــم نتــائـــــــج التنميـــــــة

180

تفسير النتائج
تفسير النتائج ھو إعطاء معنى لنتائج التقييم المشتقة من التحليل .وھو يأخذ من إجمال وتركيب المعلومات المستمدة من
الوقائع والبيانات واآلراء والوثائق ويحول المعلومات من بيانات إلى أحكام بشأن النتائج اإلنمائية )االستنتاجات( .وعلى
أساس ھذه االستنتاجات ،تقوم التوصيات من أجل األعمال المستقبلية .التفسير ھو الجھد المبذول لمعرفة معنى النتائج –
إعطاء معنى لألدلة التي جمعت في التقييم وتطبيقاتھا العملية لخدمة الفعالية اإلنمائية.
استخالص االستنتاجات
االستنتاج ھو حكم منطقي يقوم على تركيب موجودات تجريبية أو تصريحات فعلية تتوافق مع ظروف محددة.
االستنتاجات ليست موجودات؛ إنھا تفسيرات تسبغ معنى على الموجودات .وتعتبر االستنتاجات صالحة وموثوقة عندما
ترتبط مباشرة مع األدلة ويمكن تبريرھا على ضوء الطرق المناسبة للتحليل والتركيب لتلخيص الموجودات .ينبغي على
االستنتاجات أن:



تفكر بطرق بديلة لمقارنة النتائج )مثالً ،مقارنة مع أھداف البرنامج ،أو مجموعة مقارنة ،أو معايير وطنية ،أو أداء
سابق أو احتياجات(





تولد تفسيرات بديلة للموجودات وتبين لماذا يجب إسقاط ھذه التفسيرات
تشكل قاعدة من أجل التوصية بإجراءات أو قرارات تتماشى مع االستنتاجات
تكون مقتصرة على األوضاع والفترات الزمنية واألشخاص والظروف واألغراض التي تنطبق عليھا االستنتاجات

59

وضع التوصيات
التوصيات ھي مقترحات عمل تقوم على األدلة موجھة إلى مستخدمي التقييم .يجب أن تقوم التوصيات على االستنتاجات.
ولكن صياغة التوصيات ھو عنصر مميز من التقييم ويحتاج إلى معلومات تتجاوز ما ھو ضروري لصياغة االستنتاجات.
وضع التوصيات يتطلب موازنة البدائل الفعالة ،والسياسات ،وأولويات التمويل وما إلى ذلك في سياق أوسع .إنه يحتاج
إلى معرفة عميقة بالظروف ،والسيما بالظروف المؤسسية التي تتخذ فيھا القرارات البرنامجية واإلدارية ،وبالظروف
السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعمل وسطھا المشروع.
يجب أن تصاغ التوصيات بطريقة تسھل تطوير استجابة اإلدارة )انظر الفصل  6والملحق  6عن نظام استجابة اإلدارة(.
ويجب أن تكون التوصيات واقعية وأن تعكس فھما ً للمؤسسة المكلفة ولعوائق المتابعة الممكنة .ويجب أن تحدد كل توصية
بوضوح المجموعة التي تستھدفھا وأن تحدد العمل واألساس المنطقي الموصى به.
الدروس المستفادة
الدروس المستفادة من تقييم ما تشكل معرفة جديدة مستمدة من ظرف محدد )مشروع ،حصائل ظرفية ،وحتى طرائق
تقييم( قابلة للتطبيق ويمكن االستفادة منھا في ظروف مشابھة .الدروس تلقي الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف في
اإلعداد والتصميم والتنفيذ الذي يؤثر على األداء وعلى النتيجة والتأثير.
 59بناء على اللجنة المشتركة للمعايير من أجل التقييم التعليمي" :معايير تقييم البرنامج :كيف نحكم على تقييم البرامج التعليمية" ،1994 ،الطبعة
الثانية ،منشورات سيج ،ثاوساند أوكس ،سي إي.
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 8تعزيز استخدام المعرفة المستمدة من الرصد والتقييم
الفصل الثامن

المنافع الناجمة عن استخدام المعلومات المستمدة من الرصد والتقييم عديدة ،وتنبع قيمة عملية الرصد والتقييم من درجة
استفادة صناع القرار والجمھور العريض من استخدامھا .يھدف ھذا الفصل إلى مساعدة مدراء برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وموظفي المشاريع والبرامج ،وأخصائيي الرصد والتقييم ،وعناصر التواصل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمؤسسات الشريكة ،على تطبيق المعلومات المستمدة من الرصد والتقييم تطبيقا ً فعاالً في عملھم اليومي من أجل
المساءلة وإدخال تحسينات في األداء ومن أجل اتخاذ القرار والتعلم .كما يتناول أمثلة عن استخدام األدلة لقابلية التقييم
والوسائل واألدوات المتوفرة للحصول على معرفة فعالة ومن أجل تبادل المعلومات ،ودليل عملي لدعم نشر وتوزيع
معلومات التقييم.

 1-8لماذا الرصد والتقييم؟
لكل عملية رصد وتقييم ھدفھا .ويعطي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أھمية كبيرة لعملية الرصد والتقييم ألنھا ،إذا نفذت
واستخدمت بشكل صحيح ،تقوي ركيزة إدارة النتائج ،وتشجع التعلم وتوليد المعرفة في المؤسسة وفي مجتمع التقييم
والتنمية األوسع؛ وتدعم المساءلة العامة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
إن المعرفة المكتسبة من الرصد والتقييم ھي في لب عملية التعلم المؤسسية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .فالرصد
والتقييم يقدمان معلومات وحقائق تصبح ،حين يتم قبولھا وتمثلھا ،معرفة تشجع التعلم .يستخدم برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ويطبق التعلم من الرصد والتقييم لتحسين األداء الكلي وجودة نتائج المشاريع والبرامج واالستراتيجيات الجارية
والمستقبلية .إن الدور الرئيسي للمعرفة المستمدة من الرصد والتقييم ھو تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج واإلدارة من أجل
النتائج اإلنمائية .ولكي يكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فعاالً ،يجب دمج التعلم في الوظيفة الجوھرية لوحدة البرامج
من خالل نظام لتبادل المعلومات والتعلم.
إلى ذلك ،يمكن استخدام االستنتاجات والدروس المستمدة من الرصد والتقييم من أجل الدعوة وبناء الشراكة .مثالً ،إذا ألقى
التقييم ضوءاً على اإلنجازات والتجارب الناجحة ،فيمكن استخدامه اللتماس الدعم لعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
واالشتراك في رؤية وإستراتيجية دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من اجل شراكة أوسع .إن االستخدام المنھجي
للرصد والتقييم ال يعزز فقط مصداقية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفته مؤسسة عامة ،بل يشجع أيضا ً ثقافة الشفافية
والتوجه إلى النتائج ضمن المؤسسة وبين شركائھا .والمعرفة المتولدة من الرصد التقييم تصبح فائدة عامة .وبصفته
منظمة قائدة تقوم على المعرفة ،يلعب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوراً في تقاسم ونشر ھذه المعرفة بفعالية للمساھمة
في الجھود العالمية في اإلدارة من أجل النتائج اإلنمائية.
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 2-8التعلم وتوليد المعرفة من الرصد والتقييم
المساءلة من أجل التعلم
التركيز المتزايد لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على اإلدارة من أجل النتائج اإلنمائية وعلى الحصائل نقل تركيزه من
ُخرجات والعمليات إلى النتائج اإلنمائية على مستوى الحصائل .وحين يكون التركيز على الحصائل ،التي
المدخالت والم َ
تتأثر بعوامل عديدة تقع خارج السيطرة المباشرة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،فإن النظرة التقليدية في تحميل
ُخرجات ال تعود كافية .مسؤولية الحصائل تشمل اإلدارة القائمة على النتائج .ويشكل
المسؤولية لألفراد من أجل تنفيذ الم َ
التعلم الب ّناء من أخطاء الماضي وتجاربه جزءاً ھاما ً من اإلدارة من أجل النتائج اإلنمائية وإطار المساءلة في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي.
ال يمكن لعملية الرصد والتقييم أن تلعب دوراً مھما ً في عملية المساءلة إال إذا اتخذت إجراءات لتعزيز التعلم .فمن خالل
التبادل المنتظم للمعلومات ،ومن خالل إعداد التقارير ،ونتائج المعرفة ،وجلسات التعلم ،ونظام استجابة اإلدارة على
التقييم ،يمكن أن تنعكس المعلومات المستمدة من الرصد والتقييم على عملية التعلم والتخطيط .يجب أن يركز برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي على التعلم من الرصد والتقييم لكي يقدم مساھمة ذات قيمة في المساءلة بشأن تحقيق الحصائل ولكي
يشجع على ابتكار نتائج أفضل.
استخدام المعرفة في التخطيط والبرمجة
من أكثر الطرق مباشرة في استخدام المعرفة المكتسبة من الرصد والتقييم ھو االستفادة منھا في عملية التخطيط والبرمجة
الجارية .ويجب أن تكون الدروس المستمدة من تقييم البرامج والمشاريع والمبادرات ومن االستجابات اإلدارية في
المتناول أثناء صياغة حصائل جديدة أو أثناء تحديد وتصميم وتقييم مشاريع أو برامج .وعلى برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،عند مراجعة أو وضع برامج ومشاريع وسياسات واستراتيجيات ومبادرات جديدة ،الدعوة إلى اجتماع استشاري
مع الشركاء واألطراف المعنية األساسية للمراجعة وتبادل المعرفة القابلية التقييم بطريقة منھجية وملموسة.
يمكن تنظيم عملية التعلم ،جزئياً ،من خالل إدخال التعلم في األدوات والعمليات الجارية .ينبغي دمج المعرفة المستمدة من
الرصد والتقييم فيما يلي:



مراجعة المشاريع – على الرصد والتقييم اإلجابة على عدد من األسئلة المفيدة مثل :ھل مبادرات المشروع مالئمة
ُخرجات تسلم بمواعيدھا( ،ھل إستراتيجية
لحاجات التنمية ،ھل تنفيذ المشروع يتم على الطريق المحدد )ھل الم َ
ومنطق سلسلة النتائج ناجحة ،ھل إستراتيجية الشراكة ذات مردود ،وھل يصل المشروع إلى المستفيدين المستھدفين.
وفضالً عن اإلجابة على ھذه األسئلة ،يقدم التقييم معلومات عن سبب نجاح أو عدم نجاح أشياء معينة .مثل ھذه
المعلومات يجب أن يُستفاد منھا لتحسين استراتيجيات المشروع ،وأن تحض على إجراء تعديالت في الوقت
المناسب .وعندما ُتعد الموازنة وغيرھا من المراجعات في وثيقة المشروع ،ينبغي أيضا ً التصريح عن غرض ھذا
التغيير والدروس المرافقة له .إن توثيق الدروس إدخالھا في مراجعات المشروع يساعد برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وشركاءه على إدارة النتائج ودعم ثقافة تعلم منھجية.



التكرار والتوسع – تقييم المشاريع الرائدة أمر الزم قبل تكرار ھذه المشاريع أو توسيعھا .فال بد من أخذ الدروس
عما نجح وما لم ينجح بعين االعتبار في عملية التكرار .ومرة ثانية ،إن توثيق الدروس إدخالھا في عمليات التكرار
والتوسيع يساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاءه على ضمان عدم تكرار األخطاء.
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يجب إدخال دروس الرصد والتقييم في صياغة:



وثائق البرامج الجديدة – تتم صياغة البرامج العالمية واإلقليمية والقطرية آخذين باالعتبار النتائج المنجزة والدروس
المستفادة من التقارير ،والمراجعات الداخلية ،والتقييم ذات الصلة ،بما في ذلك تقييم المشاريع والحصائل والتقييم
المستقلة التي يجريھا مكتب التقييم ،مثل تقييم النتائج اإلنمائية ،الذي ينظر إلى مساھمات برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي في النتائج اإلنمائية في بلد ما .كما يجب أن تقدم تقييم أطر التعاون الدولي واإلقليمي مدخال ٍ
ت جوھرية إلى
تصميم البرامج الخاصة بھا .ومن المفيد أيضا ً االستفادة من المراجعات والتقييم التي أجراھا شركاء برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وغيرھم حول نفس الموضوع لمعرفة ما إذا كان ثمة دروس يمكن استخالصھا من تجاربھم .ومن
المفيد أن يتم توثيق مصادر مثل ھذه المعلومات القابلية التقييم في وثيقة البرنامج كمرجع مستقبلي وألغراض تتعلق
بالشفافية .ويجب أن يضمن أعضاء لجنة تقييم البرامج أن ھناك أدلة واضحة على أن ھناك تقييم مستقلة وغير
مركزية يجري استخدامھا في صياغة وثائق البرامج الجديدة.



وثائق المشروع أو خطة العمل السنوية – يجب أن تشمل وثائق المشروع إشارة إلى نتائج المراجعات أو التقييم
ذات الصلة في قسم دراسة الوضع .يجب أن يضمن أعضاء لجنة تقييم البرامج االلتزام بھذا الشرط من خالل الطلب
الصريح بمعرفة الدروس ونتائج التقييم التي تمت االستفادة منھا في تصميم المشروع.

المساھمة في المعرفة الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجال التنمية والتقييم
على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بصفته شريكا ً في التنمية ،أن يضمن مساھمة التقييم في تحسين فھم الفعالية اإلنمائية
في جماعة التنمية غير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وينبغي إجراء تبادل واسع للنتائج الرئيسية واالستنتاجات
والتوصيات المستمدة من التقييم وتوفيرھا إلى المستخدمين الممكنين ،ذلك أن النشر في دائرة تتجاوز برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وشركاءه المباشرين يمكن أن تزيد كثيراً من تأثير التقييم  .لھذا يجب توفير تقارير التقييم لجمھور أوسع .ولكن
غالبا ً ما يرى المستخدمون أن تقرري التقييم طويلة للغاية وصعبة الفھم .لذلك يمكن تقديم الدروس والمعرفة المستمدة من
التقييم "كحزمة" على شكل منتج معرفي لتلبية حاجات الجمھور الواسع.
اإلطار  :42تجربة المكتب القطري في نيبال :استخدام التقييم في وثيقة البرنامج القطري وتصميم المشروع
يبذل المكتب القطري في نيبال جھوداً ملموسة للتعلم من التقييم واستخدامھا .مؤخراً ،واستعداداً لوضع وثيقة برنامج قطري جديدة
) ،(2010-2008راجع المكتب كل تقييم الحصائل في ظل البرنامج الحالي ،وتقييم المشاريع من ) 2006أجري منھا حوالي
ثمانية( ،ومراجعات وتقديرات أخرى أجريت بين  2003ونھاية  .2006وقد وضع المكتب النتائج والتوصيات الرئيسية – مركزاً
على النقاط المتكررة ،والدروس المشتركة ،وأكثر القضايا صلة وذلك من أجل وضع برنامج جديد – في وثيقة من  40صفحة
استخدمت كمرجع عند إعداد وثيقة البرنامج القطري .كما أحال المكتب إلى الوثيقة ووزع فقرات مناسبة تلخص الدروس المستفادة
عند مناقشة البرمجة المشتركة أو إمكانيات التعاون مع منظمات أخرى.
المكتب القطري يستخدم التقييم  ،والسيما تقييم المشاريع ،عند إعداد مشاريع تالية أو توسيعات .وقد وضعوا قائمة للمصادقة على
المشاريع الجديدة والمراجعات الجوھرية ،تتضمن فقرة من أجل فريق الرصد والتقييم .إضافة إلى اختبار فقرات الرصد والتقييم
المسرودة ،وأطر النتائج ،وغيرھا من وسائل الرصد ،تقوم وحدة الرصد والتقييم في المكتب ،إذا كان ھناك تقييم جديد ،بمراجعة
التقييم ووثيقة المشروع معا ً للتأكد من األخذ بالتوصيات المالئمة في المشروع الجديد أو المراجعة الجديدة.
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيبال – مستخلص من مساھمة في مناقشة إيفالنيت ،حزيران/يونيو .2007
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ومن أجل استھداف أكثر فاعلية للجمھور العريض المستھدف ،ال بد من تحليل شامل عن المستخدمين الممكنين لما نجم
عن التقييم من دروس ومعرفة :من ھم ،ماذا يعملون ،ما ھي حاجاتھم للمعلومات ،كيف يتعلمون ،ما ھي أنواع التواصل
والمنتجات المعرفية األكثر مناسبة لتحقيق الھدف من تبادل المعرفة .يجب أن تعين وحدة البرنامج المكلف ،شخصا ً )مثالً،
موظف اتصاالت ،أو موظف إدارة معلومات( يقود العملية وينسق األنشطة لضمان التبادل الفعال ونشر تقارير التقييم
60
والدروس والمعرفة ومنتجات المعرفة.
يوجد طرق عديدة لتبادل المعلومات من التقييم .فيما يلي بعض األمثلة:



نشر تقارير التقييم وغيرھا من المنتجات المعرفية المستمدة من التقييم على المواقع العامة للمنظمة على االنترنت.
احرص على أن تكون التقارير والمنتجات المعرفية مكتوبة بوضوح ومقدمة باللغة المحلية األكثر استخداما ً.




تنظيم لقاء مع األطراف المعنية ذات المصلحة لمناقشة الدروس المستقاة من التقييم.
دمج نتائج التقييم والدروس المستفادة في نشرات المنظمة الموجودة ،مثل التقارير السنوية والرسائل اإلخبارية
والبالغات.



عرض النتائج والدروس في االجتماع السنوي لألطراف المعنية ،مثل اجتماعات مراجعة خطة عمل البرنامج
القطري والمنتديات مع وسائل اإلعالم.




وضع بروشور عن أنشطة وإنجازات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.





وضع خالصة موجزة بلغة سھلة وتوزيعھا على نطاق واسع .يمكن أن يدخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وضع
ھذه الخالصة ضمن الشروط المرجعية للمقيمين .وكبديل يمكن لمدير التقييم أو لموظف التواصل في برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أن يضع الخالصة بالتشاور مع المقيمين.
نشر مقال في مجلة أكاديمية تقوم على نتائج التقييم.
عرض ورقة في مؤتمر تتعلق بموضوع التقييم.
دعوة الباحثين المحليين واألكاديميين لمناقشة البيانات المجمّعة من أجل التقييم أو لمناقشة منھج وطرق التقييم.
ويمكن أن يساعد المقيمون أيضا ً في ھذا العمل.



تبادل النتائج والتوصيات والدروس في جلسات التدريب وورشات العمل لموظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
والنظراء الحكوميين وشركاء آخرين .يجب أن يركز التدريب على مجاالت مثل كيفية تحسين جودة برامج ومشاريع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وتطوير المھارات في مجال االبتكارات المنھجية.



تبادل الدروس من خالل شبكات المعرفة داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخارجه .بالنسبة لمكتب السياسيات
اإلنمائية ،أدخل الدروس في المالحظات العملية وغيرھا من المنتجات المعرفية األخرى التي تضعھا مكاتب
ووحدات العمل والسياسات في مركز اإلدارة.

من المھم أن نجعل المعلومات المستمدة من التقييم صديقة للمستخدم ،وسھلة الفھم ومفيدة للجمھور .القسم التالي يقدم دليالً
حول كيفية وضع منتج معرفي مفيد.

 60مجموعة أدوات التواصل في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ((http://comtoolkit.undp.org/تقديم دليالً حول كيف تحقق التواصل
وإيصال الخدمات الفعال.
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 3-8المنتجات المعرفية والنشر
يمكن أن تتخذ المنتجات المعرفية أشكاالً عدة حسب الجمھور وحاجاته إلى المعلومات .ومن أجل التعلم الجاد وتبادل
المعرفة ،يجب أن تكون المنتجات المعرفية ذات جودة عالية وأن يكون الغرض والجمھور محددين بوضوح .ويضم
اإلطار  43مواصفات المنتج المعرفي الجيد ،بما في ذلك النشر الجيد.
إن االحتفاظ بھذه المواصفات في الذھن قبل البدء بالتحليل أو بإعداد منتج معرفي سوف يساعدنا على تنظيم األدلة بطريقة
متسقة.
الخطوات العملية لوضع منتجات معرفية وتوزيعھا
التوزيع يقع على نفس مستوى أھمية تطوير المنتجات المعرفية .ال يمكن ضمان حصول المتلقين المستھدفين على فائدة
الرصد والتقييم المتعلقة بحاجاتھم الخاصة ،إال بوجود نظام فعال للتوزيع .ومن أكثر طرق التوزيع شيوعا ً لمنتجات
الرصد والتقييم :التقارير المطبوعة ،ملفات بي دي إف أو صفحات ويب موزعة على مواقع االنترنت الداخلية والخارجية
وعبر رسائل البريد االلكتروني والقوائم البريدية ،واألقراص المدمجة .يمكن أن تكون وسائل اإلعالم شريكا ً فعاالً في
توزيع النتائج والتوصيات والدروس المستقاة من التقييم .في بلدان كثيرة ،لعبت وسائل اإلعالم دوراً ھاما ً في الدعوة إلى
المساءلة ومعالجة قضايا حساسة.
اإلطار  :43مواصفات المنتج المعرفي الجيد












يقوم على تقدير الحاجات والطلب على المنتج لدى المستخدمين المستھدفين لضمان المالءمة والفعالية والفائدة وقيمة المنتج
مصمم من أجل جمھور خاص ،آخذاً في الحسبان المستلزمات الوظيفية والمستويات التقنية
مالئم لمستلزمات صناعة القرار
يتوفر في الوقت المناسب
مكتوب بلغة واضحة ومفھومة
البيانات فيه معروضة بطريقة واضحة
يستند إلى معلومات تقييم موضوعية
موضوع ،حينما يكون مناسباً ،عبر عملية تشاركية ومصادق عليه عبر عملية ضمان جودة مع األطراف المعنيين
يسھل الحصول عليه من قبل الجمھور المستھدف بأكثر السبل فعالية وكفاءة
االتساق في عرض المنتجات لتعزيز الرؤية والتعلم

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،ضمان ضبط الجودة وتماسك السياسات :ضمان الجودة وعملية التصفية في مكتب السياسات اإلنمائية"،
مكتب السياسات اإلنمائية ،أيار/مايو  .2007متوفر علىhttp://intra.undp.org/bdp/clearance_process.htm. :

فيما يلي خطوات عملية من أجل تطوير منتجات معرفية من الرصد والتقييم ونشرھا.
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الخطوة  :1تحديد الجماعات المستھدفة وحاجاتھا للمعلومات
فيما يلي بعض الجماعات المستھدفة الرئيسية التي يتم تحديدھا عموما ً من أجل تقارير التقييم والمنتجات المعرفية:




زمالء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المكاتب القطرية وغيرھا من الوحدات
النظراء الحكوميين الذين ربما يشاركون بصورة مباشرة أو ال يشاركون في المشروع الذي يجري تقييمه ولكن
يمكنھم أن يسھلوا التغيرات اإلدارية التي يوصي بھا التقييم أو يساعدون في الدعاوة لصالح برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي على المستوى القطري



الشركاء اإلنمائيون ،والمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات األكاديمية
والبحثية



شبكات المقيمين األخرى )مثالً ،جمعية التقييم الوطنية(

على المسؤولين عن تبادل المعرفة وتوزيعھا أن يقدروا مستلزمات مختلف المجموعات من المعلومات ،بما في ذلك تقدير
متى تكون المعلومات حاجة ماسة ويرجح أن تخدم "كعامل تغيير" .مثالً ،قد يجد النظراء الحكوميون بعض المعلومات
المستمدة من التقييم مفيدة بشكل خاص من أجل اتخاذ قرارات إدارية ھامة .وعند التخطيط من أجل عملية الرصد والتقييم،
يجب أن تدرك الوحدة المكلفه متى تسنح "الفرصة" التخاذ القرار ويوفر المعلومات بطريقة مناسبة للمستلزمات التقنية
والوظيفية للجماعة المستھدفة.
الخطوة  :2جمع معلومات لالتصال مع األطراف المعنية
إن نجاح أي عمل للنشر واإلعالن يقوم على جمع معلومات اتصال مع المتلقين في سياق عمليات الرصد والتقييم .مثالً،
يلتقي أعضاء فريق التقييم مع األطراف المعنية األساسية ومع النظراء الوطنيين الذين يشكلون ،بصرف النظر عن درجة
مساھمتھم في موضوع التقييم ،جمھوراً ھاما ً ويجب إعالمھم بالمعرفة المتولدة عن التقييم .فينبغي على فريق التقييم جمع
معلومات اتصال بھؤالء األفراد وإعطاؤھا للمسؤولين عن النشر واإلعالن وتبادل المعرفة.
الخطوة  :3تحديد أنواع المنتجات التي تلبي حاجات الجمھور للمعلومات
إضافة إلى نشر معلومات تقارير الرصد 61وتقارير التقييم الدورية ،يمكن تطوير مزيج من المنتجات المعرفية لتلبية
الطلب على المعلومات من مختلف الجماعات .ويمكن القيام بتقييم منھجي لحاجات وطلب الجماعات المستھدفة على
منتجات معرفية محددة للتأكد من مالءمة وقيمة المنتجات .فيما يلي أمثلة عن سبل التواصل ونواتج التقييم:



خالصة تنفيذية عن التقييم – يجب أن تتضمن تقارير التقييم خالصة تنفيذية موجزة ولكن شاملة وغنية بالمعلومات.
ويمكن لھذه الخالصة أن تستخدم كمنتج مستقل لزيادة قراء التقييم.



موجز عن التقييم – ينبغي أن يكون الموجز تلخيصا ً للخالصة التنفيذية بين  5-3صفحات وال يحوي تعابير تقنية
وذلك بغرض زيادة االھتمام العام به وعدم إرباك القارئ بالمصطلحات .ويقدم دليل المنشورات الصادر عن مكتب
التقييم معلومات عن كيفية كتابة موجزات عن التقييم دون استخدام لغة تقنية.

 61قد ال تسمح الظروف لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه أن ينشروا تقارير الرصد "كما ھي" بسبب طبيعتھا الداخلية .ولتحقيق تبادل
أوسع للمعلومات ،ربما يحتاج البرنامج إلى استخالص المعرفة الھامة من ھذه المعلومات وإعدادھا بطريقة تمكن من توزيعھا .وفيما يخص
التقييم ،فإن سياسات التقييم في البرنامج تتطلب نشر كل تقارير التقييم للعموم.
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تعريف بالتقييم – ھو وصف من فقرة واحدة الغرض منه إظھار محتوى المادة المنشورة واإلعالن عن نشر التقرير
على صفحة الويب وعن طريق اإلعالنات االلكترونية وقائمة عناوين البريد االلكتروني.

إن من مسؤولية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمان مالءمة وجودة المنتجات المعرفية وتقديمھا في الوقت المناسب.
وبغرض ضمان نزاھة ودقة معلومات التقييم ،يمكن أن تعمل الوحدات المكلفه على تضمين مھمة إنتاج ھذه المنتجات
المعرفية في الشروط المرجعية لفريق التقييم.
الخطوة  :4تحديد المستلزمات اللغوية حسب المنتج والجمھور
من أجل تحسين تأثير تبادل المعرفة ومساعي نشرھا ،يجب ترجمة منتجات المعرفة إلى اللغات المحلية حيثما أمكن ذلك.
وإذا كانت الموارد محدودة ،يمكن اللوحدة المكلفه أن تحدد المستلزمات اللغوية حسب منتج المعرفة أو حسب جمھور
القراء .في الحد األدنى ،يجب ترجمة موجز عن التقييم إلى أكثر اللغات المحلية استخداما ً .إلى ذلك ،يجب أن تكون اللغة
المستخدمة مناسبة للمستويات التقنية للجمھور المستھدف .ويفضل تجنب استخدام المصطلحات التقنية واالختصارات غير
الشائعة.
الخطوة  :5تحديد الصيغ الفعالة ومناھج النشر لكل منتج معرفي للتقييم
يمكن تبادل معظم تقارير التقييم والمنتجات المعرفية على شكل نسخة الكترونية .ومن أجل الفعالية من حيث الزمن
والكلفة ،يجب استخدام الصفحة العامة للمنظمة وقائمة عناوين البريد االلكتروني على نحو استراتيجي كوسيلة نشر
وإعالن .مثالً ،يجب تحميل تقارير التقييم على صفحات المنظمة الخارجية والداخلية مع تعريف يلخص المعلومات
األساسية في التقرير.
اإلطار  :44أدوات وشبكات لدعم تبادل المعرفة الناجمة عن التقييم
مركز موارد التقييم :مركز موارد التقييم ،موجود على  ،erc.undp.orgھو مستودع لتقارير التقييم ويخدم كأداة أساسية بيد
المنظمة من أجل إدارة المعرفة في التقييم .وھو يحوي حتى اآلن أكثر من  1000تقرير تقييم و 400شروط مرجعية للتقييم .يمكن
البحث عن التقارير حسب المنطقة والبلد ونمط التقييم والسنة وكلمات مفتاحية أخرى .كما يقدم قائمة بالمشرفين على التقييم في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحسين تبادل المعلومات والتعلم فيما يخص التقييم.
شبكات المعرفة وجماعات العمل :يوجد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شبكات وجماعات عمل ترتبط مع منظومة برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي العالمية المُكونة من مراكز إقليمية ومرافق تحت إقليمية للمصادر .يمكن لمدراء التقييم أو موظفي االتصاالت في
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يتبادلوا تقارير التقييم أو غيرھا من المنتجات المعرفية مع زمالئھم في المنظمة من خالل تقديمھا
إلى شبكة معرفة تتعلق بمجال ممارسة ما ،مثل شبكة الحكم الرشيد ) (dgp-netأو شبكة الفقر ).(pr-net
شبكة التقييم أو "إيفالنت" :تعمل ھذه الشبكة بصورة مباشرة أكثر من نظام إدارة المعرفة المشتركة لدعم تصميم ووضع معلومات
ومنتجات معرفية من أنشطة الرصد والتقييم .وتبقى مشاركة األطراف المعنية ھي الدافع األكبر لھذه الشبكة .إيفالنت ھي مجموعة
من موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،من المكاتب القطرية بشكل رئيسي ،يشاركون في تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
ويطورون أدوات ومناھج اإلدارة القائمة على النتائج ،وينظمون أنشطة تطوير القدرة على التقييم .وتسعى الشبكة إلى تعزيز برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي بصفته منظمة تعلُّم وإلى تشجيع عملية الرصد والتقييم الموجھة بالنتائج بصفتھا جزءاً من الثقافة المؤسسية
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

إلى ذلك ،فإنه يمكن تبادل المعرفة الناجمة عن الرصد والتقييم على نحو واسع من خالل دمجھا في النشرات والتقارير
الموجودة ،مثل التقرير السنوي للمكتب القطري أو غيره من التقارير والكراسات والنشرات الجديدة الرئيسية األخرى.
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الخطوة  :6رصد ردود الفعل وقياس نتائج جھود النشر
يجب أن يكون ھناك آلية للتعلم وتلقي ردود الفعل من أجل فعالية إستراتيجية النشر وجودة منتج معرفي معين .مثالً ،يمكن
أن يجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استطالع رأي سريع بين متلقي المنتجات المعرفية أو أن يخصص مكانا ً على
موقعه على الشبكة بحيث يمكن للمستخدمين أن يقدموا ردود فعلھم مباشرة على الشبكة.
عند تحليل ردود الفعل ،يجب توجيه األسئلة التالية" :إلى أي حد استخدمت معلومات الرصد والتقييم في البرمجة وصناعة
السياسات داخل وخارج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؟"؛ "ھل قدمت ھذه المعلومات في الوقت المناسب لتؤثر بفعالية
على عمليات صنع القرار؟"؛ "ھل وصلت المنتجات إلى الجمھور المباشر وغير المباشر بطريقة فعالة وكانت سھلة
الفھم؟"؛ "ھل وجد الجمھور أن المنتجات المعرفية مفيدة؟"؛ "إذا كان ال ،لماذا؟"؛ ما الذي يمكن تحسينه في المرة
القادمة؟"
يجب أن تنعكس الدروس المستمدة من التجربة في الجھود المستقبلية لنشر وتبادل المعرفة الناجمة عن التقييم ،بحيث تبقى
تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مالئمة وتساھم في التعلم المؤسسي وتدعيم قاعدة معرفية كونية في مجال التنمية.
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الملحق  :1مراجع الدليل
بنك التنمية اآلسيوي" :مبادئ دائرة تقييم العمليات لتجنب تنازع المصالح في عمليات التقييم المستقل" ،أبريل /نيسان  .2005انظر:
http://www.adb.org/documents/guidelines/evaluation/independent-evaluation.pdf
ت .بيك" :تقييم العمل اإلنساني باستخدام معايير لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية".2006 ،
و .فينشتاين و ج .إنغرام :الدروس المستفادة من تجارب البنك الدولي في التقييم المشتركة" ،وثيقة مقدمة إلى شبكة التقييم ،منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،باريس ،فرنسا .2003 ،انظرhttp://www.oecd.org/dataoecd/secure/15/13/31736431.pdf :
مرفق البيئة العالمي" :سياسة الرصد والتقييم" ،فبراير/شباط  .2006انظر:
http://www.undp.org/gef/05/documents/me/GEF_ME_Policies_and_Precedures_06.pdf
البنك الدولي للتنمية الزراعية" :تنازع المصالح بين الخبراء وتوسيع دائرة أخصائيي التقييم".
اللجنة المشتركة المعنية بمعايير تقييم التعليم" :معايير تقييم البرامج :كيف نحكم على عمليات تقييم البرامج" ،1994 ،ط  ،2منشورات سيج،
 ،Thousand Oaksكندا.
"مبادرة إدارة نتائج التنمية" ،انظرhttp://www.mfdr.org :
مبادرة إدارة نتائج التنمية" ،الطاولة الدولية المستديرة الثانية في مراكش"2004 ،؛ الملحق  :1تبني منھج منسقة في إدارة نتائج التنمية :مبادئ
أساسية" .انظرhttp://www.mfdr.org/documents/2CorePrinciples05Feb04.pdf :
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية" :مبادئ إرشادية :الرصد والتقييم وفق النتائج" ،2007 ،ص .11
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" :معايير من تقييم المساعدة اإلنمائية" ،لجنة المساعدة اإلنمائية .انظر:
http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" :مبادئ لجنة المساعدة اإلنمائية في التقييم المشترك" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا .2006 ،انظر:
http://www.oecd.org/dataoecd/28/14/37484787.pdf
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :مبادئ لجنة المساعدة اإلنمائية في تقييم المساعدة اإلنمائية" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا.1991 ،
انظرhttp://www.oecd.org/dataoecd/21/32/41029845.pdf :
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :ورشة عمل حول التقييم المشترك :معارضة الفكر التقليدي لشركاء البلدان النامية" ،لجنة المساعدة اإلنمائية،
نيروبي ،كينيا ،أبريل/نيسان  .2005انظرhttp://www.oecd.org/dataoecd/20/44/34981186.pdf :
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" :الممارسات الفعالة في إجراء التقييم متعدد الدول المانحة" ،باريس ،فرنسا .2000 ،انظر:
http://www.oecd.org/dataoecd/10/28/2667318.pdf
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" :المصطلحات األساسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائج" ،لجنة المساعدة اإلنمائية ،باريس ،فرنسا،
 .2002انظرhttp://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf:
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" :إرشادات حول نشاطات منع النزاعات وبناء السالم :ورقة عمل للفترة التجريبية" .انظر:
http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834,en_21571361_30097720_39774574_1_1_1_1,00.pdf
األمم المتحدة" :قرار الجمعية العامة :مراجعة السياسة الشاملة ثالثية السنوات حول النشاطات اإلنمائية الميدانية لمنظومة األمم المتحدة"،
 ،A/RES/59/250البند )90ب( من محضر اجتماع الجلسة التاسعة والخمسين ،ديسمبر/كانون الثاني .2004
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية" :التقييم القطري المشترك/المبادئ العامة للتقييم في إطار المساعدة اإلنمائية" .انظر:
http://www.undg.org/index.cfm?P=259
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية" :التقييم القطري المشترك والمبادئ العامة إلطار المساعدة اإلنمائية" .2007 ،انظر:
http://www.undg.org/?P=232
مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية" :المنھج التنموية القائمة على حقوق اإلنسان" .انظرhttp://www.undg.org/index.cfm?P=74 :
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" :مبادئ عامة في تقييم نتائج التنمية" ،مكتب التقييم ،نيويورك ،يناير/كانون الثاني .2009 ،انظر:
http://intra.undp.org/eo/documents/ADR/ADR-Guide-2009.pdf
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" :ضمان ضبط الجودة وانسجام السياسات :عملية ضمان الجودة والسماحية في مكتب سياسات التنمية" ،مكتب
سياسات التنمية ،مايو/أيار  .2007انظرhttp://intra.undp.org/bdp/clearance_process.htm :
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" :سياسة التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" ،وثيقة صادرة عن المجلس التنفيذي ،DP/2005/28 ،مايو/أيار
 .2006انظرhttp://www.undp.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf:
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الملحق  :2نموذج تقرير الزيارة الميدانية

يختلف محتوى تقرير الزيارة الميدانية حسب الغرض من الزيارة .ففي الحد األدنى ،يجب أن يحوي التقرير دراسة عن
ُخرجات ،والشراكات ،والتحديات الرئيسية ،واإلجراءات المقترحة .يمكن
التقدم على طريق تحقيق النتائج ،وعن إنتاج الم َ
تغيير ھذا النموذج كي يناسب المستلزمات المحلية.
تاريخ الزيارة____________________ :
موضوع وموقع الزيارة____________________ :
]رقم المشروع واسمه والموقع الذي تمت زيارته[
الغرض من الزيارة الميدانية:
الحصائل

التغيير على
الحصائل

خرجات
ال ُم َ

التغيير على
خرجات
ال ُم َ

أسباب كون
اإلنجاز دون
الھدف )إذا كان(

دراسة موجزة
عن أية تغييرات
مالئمة تتعلق
بالحصائل كما
ھي مذكورة في
جدول النتائج.

وضع
المُخرَ جات
حسب وثيقة
المشروع
وخطة
العمل.

منجزات المشروع
على مستوى
المُخرَ جات )اإلشارة
إذا كانت إستراتيجية(
والمساعدة اإلضافية
)إن وجدت(.

إن وجد

التغيير على
استراتيجيات
الشراكة

توصيات وإجراءات
مقترحة
اإلجراءات في أي أمر
يتعلق بالحصائل واإلنجاز
على طريق المُخرَ جات
و/أو الشراكات .إجراءات
تصحيحية.مسؤوليات/وقت.

أداء المشروع – مواضيع التنفيذ
]إذا كان الشخص الذي يقوم بالزيارة الميدانية يتابع المشاكل العامة غير المتعلقة بأي منتج محدد ،أو المشاكل التي تنطبق
على كل المنتجات ،عليه أن يعالج "أھم ثالثة" صعوبات[.
قائمة بالصعوبات الرئيسية التي تعترض سبيل التنفيذ واقتراح الحلول.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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تحقيق النتائج
الدروس المستفادة
تحدث بإيجاز عن الدروس الرئيسية المستفادة خالل المشروع:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
المشاركين في الزيارة الميدانية:
إعداد____________________ :
)االسم واللقب والمنظمة(
ملحقات
قائمة باألشخاص الذين تمت مقابلتھم
ملحقات أخرى
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الملحق  :3نموذج الشروط المرجعية للتقييم ومعايير الجودة

الھدف من نموذج الشروط المرجعية مساعدة وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على وضع شروط
مرجعية تقوم على معايير الجودة الخاصة بالتقييم والمنسجمة مع المفاھيم والشروط المعروضة في ھذا الدليل ومع
62
"معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" الصادر عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.
ينبغي أن تنص الشروط المرجعية صراحة على ضرورة أن يقدر التقييم مدى التزام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمبدأ
التنمية البشرية وكيفية إدخال مفاھيم المساواة و موضوع النوع االجتماعي في تصميم وتنفيذ المشروع أو البرنامج الذي
يجري تقييمه.
ومن حيث منھج التقييم ،يجب أن تحتفظ الشروط المرجعية بما يكفي من المرونة بحيث يحدد فريق التقييم أفضل األدوات
والطرق لجمع وتحليل البيانات .مثالً ،يمكن أن تقترح الشروط المرجعية استخدام االستبيانات والزيارات الميدانية ،ولكن
يجب أن يكون بقدرة فريق التقييم إعادة النظر بھذه المقترحات بالتشاور مع األطراف المعنية الرئيسية ،والسيما
المستخدمين المستھدفين والجھات المتأثرة بنتائج التقييم) .انظر الفصل  7للمزيد من المعلومات بشأن مواضيع التصميم(.
بالحد األدنى ،يجب أن تغطي الشروط المرجعية العناصر المذكورة أدناه:

 (1المعلومات العامة والظروف
يوضح قسم المعلومات العامة ما الذي يجري تقييمه ويحدد العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والجغرافية
والديموغرافية الھامة التي يعمل ضمنھا والتي لھا تأثير مباشر على التقييم .وينبغي أن يكون الوصف مركزاً وموجزاً
)صفحة واحدة بالحد األقصى( وال يلقي الضوء إال على أكثر القضايا صلة بالتقييم .فيما يلي قائمة بالبنود التي تتضمنھا
المعلومات العامة والظروف:




تحديد التدخل الذي يجري تقييمه )حصيلة ،برنامج ،مشروع ،مجموعة مشاريع ،مواضيع ،مساعدة إضافية(.
اسم التدخل )مثالً ،اسم المشروع( ،والغرض واألھداف ،بما في ذلك متى وكيف تم البدء فيه ،ومن المستھدف
ُخرجات المرجو تحقيقھا ،ومدة التدخل وحالة التنفيذ ضمن اإلطار الزمني.
بالفائدة منه ،وما ھي النتائج والم َ



نطاق وتعقيد التدخل ،بما في ذلك ،عدد المُكونات ،إذا كانت أكثر من واحد ،وحجم ووصف األفراد الذين يھدف كل
مكون لخدمتھم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.




الظروف والحدود الجغرافية ،مثل المنطقة والبلد ومناظر الطبيعة والصعوبات إذا وجدت.



الموارد اإلجمالية الالزمة للتدخل من كل المصادر ،بما في ذلك الموارد البشرية والموازنات المالية التي تشمل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والدول المانحة ومساھمات أخرى.
الشركاء اآلخرين المساھمون في التدخل ،بما في ذلك المؤسسات المنفذة والشركاء واألطراف المعنية الرئيسية،
ومصالحھم وصلتھم بالتقييم.

 62ﻓرﻳق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم" ،ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة" .2005 ،ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ:
http://www.unevaluation.org/ unegstandards.
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التغيرات الملحوظة منذ بداية التنفيذ والعوامل المساھمة.
مدى انسجام الموضوع مع استراتيجيات الحكومة الشريكة وأولوياتھا؛ ومع أھداف التنمية القطرية واإلقليمية
والعالمية؛ ومع االستراتيجيات واألطر؛ واألولويات واألھداف المشتركة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والبرامج
القطرية أو اإلقليمية أو العالمية له ،كما يالئم.
المالمح الرئيسية لالقتصاد القطري واإلقليمي والعالمي والسياسات االقتصادية التي لھا عالقة بالتقييم.
وصف موقع ھذا التقييم في سياق عمليات التقييم األخرى الجارية والسابقة وتسلسل التقييم.

يجب تضمين المزيد من البيانات المفصلة عن الظروف والمعلومات العامة )مثالً ،مشروع التمويل األولي ،الخطط
اإلستراتيجية ،اإلطار المنطقي أو نظرية التغيير ،خطط الرصد والمؤشرات( أو ذكر المراجع في الملحقات عبر روابط
إلى االنترنت أو وسائل اتصال أخرى.

 (2غرض التقييم
فقرة الغرض في الشروط المرجعية تشرح بوضوح سبب إجراء التقييم ،من سيستخدم أو يعمل على ضوء نتائج التقييم
وكيف سيستخدمونه أو يعملون على ضوء النتائج .يجب أن يتضمن الغرض بعض المعلومات العامة وتبرير الحاجة إلى
التقييم في ھذا الوقت وكيف ينسجم التقييم مع خطة تقييم وحدة البرامج )انظر الفصل  .(3إن بيان الغرض بوضوح يشكل
أساس التقييم جيد التصميم.

 (3نطاق وأھداف التقييم
تحدد ھذه الفقرة معايير التقييم ونقاط تركيزه .تجيب ھذه الفقرة على األسئلة التالية:



ما ھي جوانب التدخل التي يغطيھا التقييم؟ يمكن أن يشمل ھذا اإلطار الزمني ،ومرحلة التنفيذ ،والمنطقة الجغرافية،
ُخرجات( التي يجب شملھا ،إن وجدت.
والمجموعات المستھدفة التي يجب أخذھا في الحسبان ،والمشاريع )الم َ



ما ھي مواضيع االھتمام الرئيسية للمستخدمين التي على التدخل أن يتناولھا أو ما ھي أھداف التقييم التي يجب
تحقيقھا؟

ينبغي اإلجابة على المواضيع المتعلقة مباشرة بأسئلة التقييم بحيث يكون لدى المستخدم المعلومات التي يحتاجھا من أجل
صناعة القرارات أو اإلجراءات المعلقة .قد يتعلق الموضوع بمالءمة وفعالية وكفاءة واستدامة وتأثير التدخل .إلى ذلك،
يجب أن يتطرق تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى موضوع كيف سعى التدخل إلى تدعيم تطبيق المنھج القائمة على
الحقوق والمساواة بين النوع اإلجتماعي في الجھود اإلنمائية.

 (4أسئلة التقييم
تحدد أسئلة التقييم المعلومات التي يجب أن يولدھا التقييم .تقترح ھذه الفقرة األسئلة التي ،إذا تمت اإلجابة عليھا ،ستعطي
مستخدمي التقييم المستھدفين المعلومات التي يبحثون عنھا التخاذ قرارات أو إجراءات أو إضافة معرفة .مثالً ،يمكن أن
تشمل أسئلة تقييم الحصائل:
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ُخرجات المصرح عنھا؟
ھل تم إنجاز الحصائل أو الم َ
ما التقدم الذي تم إحرازه على طريق تحقيق الحصائل؟
ما العوامل التي ساھمت في إنجاز أو عدم إنجاز الحصائل المرجوة؟
ُخرجات ومساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تحقيق الحصائل؟
إلى أي مدى ساھمت م َ
ھل كانت إستراتيجية الشراكة الخاصة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مناسبة وفعالة؟
ما العوامل التي ساھمت في الفعالية أو عدم الفعالية؟

يجب أن يتفق على أسئلة التقييم من قبل المستخدمين واألطراف المعنية األخرى وأن يقبلوھا أو يعدلوھا بالتشاور مع
فريق التقييم.

 (5المنھج
يمكن أن تشير الشروط المرجعية إلى منھج وطريقة إجمالية إلجراء التقييم ،إضافة إلى مصادر معلومات وأدوات يرجح
أن تعطي اإلجابات األكثر موثوقية وصالحية على أسئلة التقييم ضمن حدود الموارد .غير أن القرارات النھائية بشأن
التصميم المحدد الطرق التي سيتم بھا التقييم يجب أن تنبثق من التشاور بين وحدات البرامج والمقيمين واألطراف المعنية
الرئيسية بشأن ما ھو مناسب ومجدي لتحقيق غرض التقييم وأھدافه ولإلجابة على أسئلة التقييم ،ضمن حدود الموازنة
والوقت والبيانات المتوفرة.
مثالً ،يمكن أن تتناول الشروط المرجعية في ملحق:






ھل أُخذ التقييم في الحسبان في تصميم التدخل وكيف؟
ُخرجات ،األھداف لقياس األداء
تفاصيل عن إطار النتائج وإطار الرصد والتقييم ،بما في ذلك مؤشرات النتائج والم َ
ووضع التنفيذ ،ونقاط القوة والضعف في التصميم األصلي للرصد والتقييم ،وجودة البيانات المتولدة.
توفر البيانات الوطنية واإلقليمية والعالمية ذات الصلة.
قوائم ومعلومات عن األطراف المعنية الرئيسية )مستخدمو التقييم ،الدول المانحة الشركاء ،موظفو التنفيذ أو
مؤسسات أخرى ذات صلة ،الخ( وإمكانية الوصول إليھم.

 (6نتائج التقييم
تتناول ھذه الفقرة نتائج التقييم الرئيسية التي يكون فريق التقييم مسؤوالً عن إنتاجھا .ويجب أن تشمل ھذه المنتجات في
الحد األدنى:



تقرير استھالل التقييم – ينبغي على المقيمين إعداد تقرير االستھالل قبل البدء الحقيقي بعملية جمع المعلومات.
ويجب أن يحوي بالتفصيل فھم المقيمين لما يجري تقييمه ولماذا ،مع إظھار كيف ستتم اإلجابة على كل سؤال من
أسئلة التقييم بواسطة :طرق مقترحة ،ومصادر مقترحة للمعلومات ،وإجراءات جمع للمعلومات .ويجب أن يتضمن
تقرير االستھالل جدوالً مقترحا ً للمھام ،وأنشطة ومنتجات ،وتعيين أحد أعضاء الفريق ليكون المسؤول األول عن
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كل مھمة أو منتج .يزود التقرير االستھاللي وحدة البرامج والمقيمين بفرصة التحقق من أن لديھم فھما ً مشتركا ً
للتقييم ،ويوضح أي سوء فھم منذ البداية.



مسودة تقرير التقييم – على وحدات البرامج واألطراف المعنية الرئيسية في التقييم مراجعة مسودة تقرير التقييم
للتأكد من أن التقييم يلبي معايير الجودة المطلوبة )انظر الملحق .(7




تقرير التقييم النھائي.
موجز عن التقييم ومنتجات معرفية أخرى أو المشاركة في مناسبات تبادل المعرفة ،إذا كانت ذات صلة بالموضوع
)انظر الفصل .(8

 (7تأليف فريق التقييم والكفاءات المطلوبة
تتناول ھذه الفقرة بالتفصيل المھارات النوعية والكفاءات والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المقيِّم أو فريق التقييم فيما
يخص التقييم ،والتركيب المنتظر لفريق التقييم ،بما في ذلك أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق.
كما يجب أن تحدد الفقرة نوع الدليل )خالصات ،نماذج عمل ،مراجع( الذي يفترض أن يساند المعرفة والمھارات
والخبرة .يجب أن تطلب الشروط المرجعية صراحة استقاللية المقيمين عن أية مؤسسة تساھم في التصميم أو التنفيذ أو
63

تقدم االستشارة في أي جانب من التدخل الذي ھو موضوع التقييم.

 (8أخالق التقييم
ينبغي أن تتضمن الشروط المرجعية بيانا ً صريحا ً بأن تجرى التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتوافق مع
المبادئ المحددة في "المبادئ األخالقية في التقييم" 64لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ،وأن يعرض المواضيع الھامة
التي على المقيمين معالجتھا عند تصميم وتنفيذ التقييم ،بما في ذلك أخالق التقييم وإجراءات ضمان حقوق وسرية من يقدم
المعلومات ،مثالً ،إجراءات لضمان االلتزام بالمدونات القانونية التي تحكم مجاالت مثل بنود جمع ونقل البيانات ،والسيما
التراخيص الالزمة لمقابلة األطفال والشباب أو الحصول على معلومات عنھم؛ بنود لتخزين والحفاظ على أمن المعلومات
المجمّعة؛ وبروتوكوالت لضمان السرية وإخفاء األسماء.

 (9إجراءات التنفيذ
تصف ھذه الفقرة التنظيم والھيكل اإلداري للتقييم ويحدد األدوار والمسؤوليات وسلطات كل األطراف المشاركة في عملية
التقييم .القصد من إجراءات التنفيذ توضيح التوقعات ،وإلغاء االلتباسات وتسھيل إجراء عملية تقييم فعالة وذات مردود.
يجب أن تتناول ھذه الفقرة األدوار والمسؤوليات المحددة للمقيمين ،بما في ذلك أعضاء الفريق ،ومدير التقييم ،وإدارة
وحدة البرامج المكلفة واألطراف المعنية الرئيسية .كما يجب توضيح تركيب وأدوار ومسؤوليات أعضاء الھيئة
االستشارية أو الوحدات األخرى لضمان الجودة وإجراءات عملھا .وفي حالة التقييم المشترك ،ينبغي توضيح أدوار
ومسؤوليات الوكاالت المشاركة .والمواضيع التي يجب النظر فيھا تشمل :حدود السلطات؛ خطوط وعمليات المصادقة؛

 63لھذا السبب يجب على موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العاملين في مكاتب بلد آخر ،أو في المراكز اإلقليمية ،أو في ھيئات اإلدارة العليا
أن ال يشاركوا في فريق التقييم.
 64فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم" ،مبادئ أخالقية في التقييم ،يونيو/حزيران  .2008انظر:
search/index.jsp?q=ethical+guidelines/http://www.uneval.org
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االعتبارات اللوجستية ،مثل كيفية تأمين مكان المكاتب ،واإلمدادات ،والمعدات ،والمواد؛ وإجراءات ومسؤولية المصادقة
على المنتجات.

(10

اإلطار الزمني لعملية التقييم

تعدد ھذه الفقرة وتصف كل المھام والمنتجات التي سيكون المقيمون أو فريق التقييم مسؤولين عنھا وخاضعين للمحاسبة
عليھا ،إضافة إلى المھام التي تشمل المكتب المكلفة ،مع اإلشارة إلى الموعد األستحقاق أو اإلطار الزمني لكل منھا )مثالً،
خطة العمل ،االتفاقات ،البيانات الموجزة ،مسودة التقرير ،التقرير النھائي( ،إلى جانب المسؤول عن إكماله .في الحد
األدنى ،يجب ذكر تفصيل زمني لألنشطة التالية:









المراجعة المكتبية
بيانات موجزة للمقيمين
إكمال تصميم ومناھج التقييم وإعداد تقرير استھاللي مفصل
مھمة التقييم داخل القطر )زيارات إلى مواقع العمل ،مقابالت ،استبيانات(
إعداد مسودة التقرير
اجتماع األطراف المعنية ومراجعة مسودة التقرير )لضمان الجودة(
إدخال التعليقات وإكمال تقرير التقييم

إلى ذلك ،على المقيّمين بدعم جھود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تبادل المعرفة ونشرھا )انظر الفصل  .(8ويجب أن
تضم ملحقات الشروط المرجعية للتقييم المعتمد الصيغ المطلوبة لتقارير االستھالل ،تقارير التقييم وغيرھا من المنتجات.
كما يجب أن تبين ھذه الفقرة عدد أيام العمل التي ستعطى لكل عضو في فريق التقييم والفترة التي سينخرط فيھا في عملية
التقييم )مثالً 30 ،يوم عمل على مدى ثالثة أشھر(.

(11

الكلفة

ينبغي أن تشير ھذه الفقرة إلى المبلغ اإلجمالي والموارد األخرى المتوفرة للتقييم )أتعاب استشاريين ،التنقل ،تذاكر السفر،
الخ( .ھذه ليست موازنة مفصلة ،لكن يجب تقديم معلومات كافية للمقيمين كي يقترحوا تصميما ً للتقييم يمكن تنفيذه في
حدود الوقت والموارد المحددة .إذا كان المبلغ المتوفر غير كاف لضمان الجودة العالية لنتائج التقييم ،يمكن مناقشة األمر
بين المقيمين ووحدة البرامج في وقت مبكر من العملية.

(12

الملحقات

يمكن استخدام الملحقات لتقديم تفاصيل إضافية عن خلفية التقييم ومستلزماته لتسھيل عمل المقيمين .وإليك بعض األمثلة:




إطار نتائج التدخل ونظرية التغيير – يقدم معلومات أكثر تفصيالً عن التدخل الذي يجري تقييمه.
األطراف المعنية والشركاء الرئيسيون – قائمة باألطراف المعنية الرئيسية واألفراد الذين يجب استشارتھم ،مع
اإلشارة ارتباطھم ومالءمتھم للتقييم ومعلومات لالتصال بھم .ويمكن أن يوصي ھذا الملحق بزيارة مواقع معينة.
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وثائق يستعان بھا – قائمة بالوثائق الھامة وصفحات الويب التي على المقيمين قراءتھا قبل االنتھاء من تصميم
التقييم ومن التقرير االستھاللي .ويجب أن تقتصر ھذه على المعلومات الھامة التي يحتاجھا المقيمون .يمكن أن تشمل
الوثائق ومصادر المعلومات:


وثائق اإلستراتيجية الوطنية ذات صلة



وثائق إستراتيجية ووثائق تخطيط أخرى )مثالً ،وثائق المشروع والبرنامج(



خطط ومؤشرات الرصد
ترتيبات الشراكة )مثالً ،اتفاقات التعاون مع الحكومات ومع الشركاء(



تقديرات وتقييم سابقة



سياسة التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نماذج ومعايير فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ،وغيرھا من
وثائق السياسات



الصيغة المطلوبة من أجل التقرير االستھاللي



جدول التقييم )مقترح كمنتج متضمن في التقرير االستھاللي( – جدول التقييم ھو أداة يضعھا المقيمون بمثابة
مخطط ومرجع في تخطيط وتنفيذ التقييم .ويخدم أيضا ً كأداة مفيدة لتلخيص منھج وتصميم التقييم وتقديمه
بصورة مرئية من أجل المناقشة مع األطراف الرئيسية .ويتضمن تفاصيل عن أسئلة التقييم التي عليه اإلجابة
عنھا ،ومصادر المعلومات ،وجمع المعلومات ،وأدوات أو طرق التحليل المناسبة لكل مصدر ،والمعيار أو
المقياس الذي يقيم وفقه كل سؤال )انظر الجدول أ(.



الجدول أ :نموذج لجدول التقييم
معايير
التقييم
المالئمة

األسئلة
الرئيسية

أسئلة فرعية مصادر
المعلومات
محددة

أدوات/طرق
جمع المعلومات

المؤشرات/معيار طرق
البيانات
النجاح

دراسة



جدول المھام والمحطات الرئيسية والمنتجات – على المقيمين أن يقدموا جدوالً مفصالً ،استناداً إلى اإلطار الزمني
الوارد في الشروط المرجعية.



الصيغة المطلوبة لتقرير التقييم – يجب أن يشمل التقرير النھائي ،دون أن يقتصر على ،العناصر المحددة في
معايير جودة تقارير التقييم )انظر الملحق .(7



مدونة السلوك – على وحدات البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يطلبوا من كل عضو في فريق التقييم
قراءة وفھم والتوقيع على "مدونة سلوك مھني للمقيمين في منظومة األمم المتحدة" ،التي يمكن أن تقدم كمرفق
لتقرير التقييم.
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الملحق  :4شبكات التقييم الوطنية واإلقليمية والعالمية

تقدم جماعات التقييم على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي ،وعلى نحو متزايد ،مساھمات ھامة في مجال التقييم .وقد
ساعدت مساھمتھم ومشاركتھم في بناء روابط قوية مع المجتمع المدني والنظراء المحليين والوطنيين ومع الحكومة .وقد
شاركت ھذه الجماعات في ورشات ومؤتمرات يديرھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بما يشكل رابطا ً بين مشاريع
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المعنية الوطنية والمحلية ،ويزيد الطلب على المعرفة واألدلة القابلية التقييم
العالية الجودة ،وينشر خدمات ومنتجات المعرفة المفيدة ،ويحسن التعلم في مجاالت التقييم .ويمكن االعتماد على خبرة
أعضاء ھذه الشبكات لضمان جودة التقييم الالمركزي وللعمل كخبراء خارجيين .ومن األمثلة على شبكات التقييم الوطنية
واإلقليمية والعالمية ما يلي:

الشبكات الوطنية
جمعية التقييم األمريكيةwww.eval.org ،
أسوسيازيون إيتاليانا دي فالوتازيونwww.valutazioneitaliana.it ،
جمعية التقييم األستراليةwww.aes.asn.au ،
جمعية التقييم البرازيليةwww.avaliabrasil.org.br ،
جمعية التقييم في بوركينا فاسو
جمعية التقييم الكنديةwww.evaluationcanada.ca ،
جمعية التقييم الدنمركيةwww.danskevalueringsselskab.dk ،
جمعية التقييم الفنلنديةwww.finnishevaluationsociety.net ،
جمعية التقييم األلمانيةwww.degeval.de ،
الجمعية اإلسرائيلية لتقييم البرامجwww.iape.org.il/en_index.asp ،
جمعية التقييم اليابانيةwww.idcj.or.jp/JES ،
جمعية التقييم الماليزيةwww.mes.org.my ،
شبكة النيجر للرصد والتقييمwww.pnud.ne/rense/HOMEUK.HTML ،
جمعية التقييم البولنديةwww.pte.org.pl/x.php/1,71/Strona-glowna.html ،
جمعية التقييم اإلسبانيةwww.sociedadevaluacion.org/website ،
جمعية التقييم السيريالنكيةwww.nsf.ac.lk/sleva ،
جمعية التقييم السويسريةwww.seval.ch/en ،
جمعية التقييم البريطانيةwww.evaluation.org.uk ،
جمعية التقييم الزامبية
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الشبكات اإلقليمية
جمعية التقييم األفريقيةwww.afrea.org ،
جمعية التقييم األوروبيةwww.europeanevaluation.org ،
شبكة التقييم األمريكية الالتينيةwww.preval.org ،
الشبكة األمريكية الالتينية والكاريبية للرصد والتقييم والتنظيم )(Systematization

الشبكات العالمية
شبكة التعلم الفعال من أجل المساءلة واألداء في العمل اإلنسانيwww.alnap.org ،
الجمعية العالمية لتقييم التنميةwww.ideas-int.org ،
المنظمة الدولية للتعاون في التقييمwww.internationalevaluation.com ،
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الملحق  :5اختيار المقيمين :األفراد مقابل المؤسسات

65

فيما يلي بعض القضايا التي تحتاج إلى بحث عند تحديد حجم وتركيب فريق التقييم وإيجابيات وسلبيات التعاقد مع أفراد
أو شركات.



يعتمد عدد المقيمين في الفريق على عدة عوامل .التقييم المتعدد الوجوه يحتاج إلى فرق تقييم متعددة المناھج.
ويجب أن يدخل األعضاء المختارون أنواعا ً مختلفة من الخبرة والتجربة إلى الفريق .الفريق النموذجي يجب أن
يمثل خلطة متوازنة من المعرفة بمنھج التقييم المطلوب للمھمة المحددة ،ومعرفة بموضوع التقييم ،ومعرفة بالسياق
الذي يجري فيه التقييم أو معرفة حاالت مشابھة ،المعرفة في المواضيع العامة في التقييم ،مثل موضوع النوع
االجتماعي.



ما منظور المزج بين الداخلي والخارجي؟ يجب أن يضم فريق التقييم ،إذا أمكن ،عضو وطني واحد على األقل.
نموذجياً ،يضم فريق التقييم أعضاء وطنيين )يعبرون عن التجربة والمنظور الوطنيين( وأعضاء عالميين )يعبرون
عن المنظور الخارجي(.



ھل نتعاقد مع شركات أم مع أفراد؟ ھناك طريقتان لتشكيل فريق تقييم :األولى ھي اختيار مستشارين أفراد لتشكيل
فريق ،والثانية ھي الطلب من شركة أن تقترح فريقا ً .يقدم الجدول ب لمحة عن سلبيات وإيجابيات كال الخيارين،
وھو ما يجب أن تأخذه اللجنة في عين االعتبار.

 65يحتفظ مكتب التقييم بسجل عن خبراء التقييم على intra.undp.org/eo. :
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الجدول ب :سلبيات وإيجابيات األستعانه باألفراد مقابل الشركات
األفراد
اإليجابيات



الشركات

يمكن أن يمتلك األفراد خبرة متخصصة وسنوات



عديدة من الخبرة في مواضيع محددة.



تنوع خلفيات أعضاء الفريق األفراد يساھم في
الجدل والنقاش الذي يمكن أن يغني العملية.


 قد يكون أكثر قبوالً لتغييرات اللحظة األخيرة في
قد يكون أقل كلفة.

الشروط المرجعية أو الترتيبات األخرى.



يمكن أن تقدم عملية التقييم ،والسيما بالنسبة لالفراد
المحليين ،فرصة لتنمية القدرات والتعلم من
الخبراء األفراد.

السلبيات



التعرف على المستشارين األفراد يستھلك الكثير
من الوقت وھناك خطر اختيار فريق التقييم
باالعتماد فقط على مزاعمھم في طلباتھم.



يمكن أن يجد فريق من المقيمين الذين لم يعملوا معا ً
من قبل صعوبة في خلق شعور بالوحدة والتماسك
في عملھم ،ويمكن للنزاعات فيما بينھم أن تؤثر
على سير العمل.




التغييرات في جدول العمل يمكن أن تسبب بنفقات
إضافية في األجور كل يوم وبترتيبات السفر.
يمكن أن تقدم الوحدة المكلفة المواضيع اللوجستية.

يتم االتفاق على األجور كحزمة ال تتغير غالبا ً إال إذا
تغيرت الشروط المرجعية.


 تضمن الشركة جودة المنتجات.
 المنھج المتعددة المناھج مضمون.
 إجراءات التعاقد ،بالرغم أنھا قد

أعضاء الفريق معتادون على العمل معا ً.

تكون أطول منھا مع

األفراد ،و لكن تكون أسھل.


 في حال تغيب المقيّم )بسبب المرض مثالً( تكون الشركة
الشركة تضع منھج أو مقترح من أجل التقييم.

مسؤولة عن تأمين مقيم بديل.


 قد

المواضيع اللوجستية تؤمنھا الشركة.

تكون ألجور أعلى ،حيث ستحسب التكاليف غير
المباشرة للشركة.




إذا كانت الشركة قد تعاملت طويالً مع الموضوع أو
الوكالة ،فيمكن أن تكون مصداقية العملية منقوصة.
يميل أعضاء الفريق إلى أن يكون لھم طرق ومنظورات
متشابھة ،وھذا يقلل من الغنى بالخيارات المختلفة.


 يمكن أن تجد الشركات صعوبة في مزج العناصر الوطنية
يمكن أن تكون إجراءات طلب العروض طويلة ومتعبة.

والعالمية.
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الملحق  :6نموذج استجابة اإلدارة

نموذج استجابة اإلدارة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
]اسم التقييم[ التاريخ:
إعداد:
تحرير:

الموقع:
الموقع:

الوحدة/المكتب:
الوحدة/المكتب:

مركز موارد التقييم:

الموقع:

الوحدة/المكتب:

توصية التقييم األولى
استجابة اإلدارة:
اإلجراءات األساسية
اإلطار الزمني

الوحدة
المسؤولة

المتابعة*
الحالة

التعليقات

1-1
2-1
3-1
توصية التقييم الثانية
استجابة اإلدارة:
اإلجراءات األساسية
اإلطار الزمني

الوحدة
المسؤولة

المتابعة*
الحالة

التعليقات

1-2
2-2
3-2
توصية التقييم الثالثة
استجابة اإلدارة:
اإلجراءات األساسية
اإلطار الزمني

الوحدة
المسؤولة

المتابعة*
التعليقات

الحالة

1-3
2-3
3-3
* يتم تتبع حالة التنفيذ الكترونيا ً في قاعدة بيانات مركز موارد التقييم.
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الملحق  :7نموذج تقرير التقييم ومعايير الجودة

الھدف من كتابة تقرير التقييم ھو أن يشكل دليالً إلعداد تقارير تقييم موثوقة ومفيدة وذات معنى وتلبي معايير الجودة .و
ليس القصد تقديم فقرات يجب أن يلتزم بھا كل التقارير .الصيغة فقط تقترح المحتوى الذي يجب أن يتضمنه تقرير التقييم
الجيد .الشروح التالية مستمدة من "معايير التقييم في منظومة األمم المتحدة" و"المعايير األخالقية للتقييم" الصادرة عن
فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم66.
يجب أن يكون تقرير التقييم كامالً ومنظم على نحو منطقي .ويجب أن يكتب بوضوح وأن يكون مفھوما ً للجمھور
المستھدف .وفي السياق القطري يجب أن يترجم التقرير إلى اللغات المحلية حيثما أمكن )انظر الفصل  8للمزيد من
المعلومات( .ويجب أن يشمل التقرير أيضا ً ما يلي:

عنوان وصفحات استھاللية – تقدم المعلومات التالية:








اسم عملية التقييم
اإلطار الزمني للتقييم وموعد تسليم التقرير
البلدان المساھمة في التقييم
أسماء المقيمين ومنظماتھم
اسم المؤسسة المكلفة بالتقييم
شكر

جدول بالمحتويات – يجب أن يحوي دائما ً إطارات وأرقام وجداول ومالحق مع صفحة مراجع.

قائمة بالمختصرات واالختزاالت

 http://www.unevaluation.org/ﻓرﻳق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم" ،ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة" ،2005 ،ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ:
unegstandards
http://www.uneval.وﻓرﻳق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم"" ،ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻳﻳم" ،ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو  ،2008ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ:
org/search/index.jsp?q=ethical+guidelines.

66
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خالصة تنفيذية – فقرة مستقلة من  3-2صفحات:






تصف بإيجاز التدخل )مشروع ،برنامج ،سياسات ،أو غيرھا( الذي يجري تقييمه.
تشرح الغرض من التقييم وأھدافه ،بما في ذلك جمھور التقييم واالستخدامات المقصودة.
تصف الجانب الرئيسي من مناھج وطرق التقييم.
تلخيص النتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية.

مقدمة – يجب أن:






تشرح سبب إجراء التقييم )الغرض( ،ولماذا يتم تقييم المشروع في ھذا الوقت ،ولماذا طرح األسئلة التي طرحھا.
تحدد الجمھور الرئيسي أو مستخدمي التقييم ،ما الذي يريدون تعلمه من التقييم ولماذا ،وكيف يتوقع منھم أن
يستخدموا نتائج التقييم.
تحدد التدخل )مشروع ،برنامج ،سياسات ،أو غيرھا( الذي تم تقييمه – انظر الفقرة القادمة عن التدخل.
تعرف القارئ بتركيب ومحتوى التقرير وكيف ستلبي المعلومات المتضمنة في التقرير أغراض التقييم وترضي
حاجة مستخدمي التقييم للمعلومات.

وصف التدخل – يقدم قاعدة لمستخدمي التقرير من أجل فھم المنطق وتقدير مزايا منھج التقييم وفھم قابلية نتائج التقييم
للتطبيق .ويجب أن يقدم الوصف تفاصيل كافية لمستخدم التقرير ليستخلص فحوى التقييم .على الوصف أن:









يصف ما يتم تقييمه ،ومن يستھدف بالفائدة ،والمشكلة أو الموضوع الذي يسعى لمعالجته.
يشرح إطار النتائج المتوقعة أو خريطة النتائج واستراتيجيات التنفيذ والمفترضات الرئيسية التي تقوم عليھا
اإلستراتيجية.
يربط التدخل مع األولويات الوطنية ،وأولويات إطار المساعدة اإلنمائية ،وأطر التمويل المشترك المتعدد السنوات أو
أھداف الخطة اإلستراتيجية ،أو أھداف وخطط أخرى خاصة بالبرنامج أو البلد.
يحدد مرحلة التنفيذ التي يمر بھا التدخل وأية تغيرات ھامة )مثالً ،خطط ،استراتيجيات ،أطر منطقية( حدثت مع
الزمن ،ويشرح انعكاسات ھذه التغيرات على التقييم.
يحدد ويناقش الشركاء الرئيسيين المساھمين في التنفيذ وأدوارھم.
مكون.
يناقش عن حجم التدخل ،مثل عدد المُكونات )مثالً ،مراحل المشروع( وحجم الجمھور المستھدف من كل ِّ
يشير إلى الموارد اإلجمالية ،بما في ذلك الموازنات والموارد البشرية.
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بناقش ثأثير العوامل المؤسسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،والمجال الجغرافي الذي يعمل وسطه
المشروع ويشرح تأثيرات )الصعوبات والفرص( ھذه العوامل على التنفيذ وعلى الحصائل.
يشير إلى نقاط ضعف التصميم )مثالً منطق التدخل( وعوائق التنفيذ األخرى )مثالً حدود الموارد(.

نطاق التقييم وأھدافه – يجب أن يقدم التقرير شرحا ً واضحا ً لنطاق التقييم وأھدافه الرئيسية وأسئلته األساسية.






نطاق التقييم – يجب أن يحدد التقرير محددات التقييم ،مثالً ،الفترة الزمنية ،شرائح المجتمع المستھدفه ،المنطقة
ُخرجات أو الحصائل التي جرى النظر فيھا.
الجغرافية المشمولة ،والمُكونات والم َ
أھداف التقييم – يجب أن يوضح التقرير أنواع القرارات التي سيتخذھا مستخدمو التقييم ،والمواضيع التي يحتاجون
إلى دراستھا التخاذ ھذه القرارات ،وما يجب أن يحقق التقييم كي يساھم في ھذه القرارات.
معايير التقييم – يجب أن يحدد التقرير معايير التقييم أو مقاييس األداء المستخدمة 67.يجب أن يشرح التقرير األساس
المنطقي الختيار المعايير الخاصة المستخدمة في التقييم.
أسئلة التقييم – تحدد أسئلة التقييم المعلومات التي سيولدھا التقييم .ويجب أن يذكر التقرير بالتفصيل أسئلة التقييم
الرئيسية التي يجيب عليھا التقييم وأن يشرح كيف تلبي ھذه اإلجابات حاجات المستخدمين للمعلومات.

68

مناھج وطرق التقييم

– يجب أن يتناول تقرير التقييم بالتفصيل النھج المنھجية المختارة ،والطرق والتحليل؛

واألساس المنطقي الختيارھا؛ وكيف ،ضمن حدود الزمن والنفقات ،أعطت النھج والطرق التي تم تطبيقھا البيانات التي
ساعدت في اإلجابة على أسئلة التقييم وحققت أغراضه .يجب أن يساعد الوصف مستخدم التقرير على معرفة مزايا
الطرق المستخدمة في التقييم ودقة النتائج واالستنتاجات والتوصيات .الحديث عن المنھج يجب أن يتضمن مناقشة كل مما
يلي:





مصادر البيانات – مصادر المعلومات )الوثائق التي تمت مراجعتھا واألطراف المعنية( ،األساس المنطقي الختيارھا
وكيف تجيب المعلومات المكتسبة على أسئلة التقييم.
العينة وإطار أخذ العينات – إذا استخدمت عينة :حجم العينة وخصائصھا ،معايير اختيار العينات )مثالً ،النساء الغير
متزوجات ،تحت سن  45سنة( ،عملية اختيار العينة )مثالً ،عشوائياً ،بطريقة ھادفة( ،كيف تم تعيين مجموعات
المعالجة والمقارنة ،إن وجدت ،إلى أي حد تعتبر العينة ممثلة عن كل الناس المستھدفين ،بما في ذلك مناقشة قصور
العينة بالنسبة لتعميم النتائج.
وسائل وإجراءات جمع البيانات – الطرق أو اإلجراءات المستخدمة لجمع البيانات ،بما في ذلك مناقشة وسائل جمع
البيانات )مثالً ،بروتوكوالت المقابالت( ،ومالءمتھا لمصدر المعلومات واألدلة على موثوقيتھا وصالحيتھا.

 67إن معايير التقييم التي تطبق غالبا ً على تقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھي المالءمة والفعالية والكفاءة واالستدامة.
 68تحتاج كل جوانب المنھج المذكور إلى معالجة كاملة في التقرير .يمكن وضع بعض المعلومات التقنية المفصلة في مالحق مع التقرير .انظر
الفصل  8للمزيد من اإلرشادات بشأن المنھج.
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معايير األداء - 69المعيار والمقياس الذي سيستخدم لتقييم األداء المتعلق بأسئلة التقييم )مثالً ،المؤشرات اإلقليمية
والوطنية ،ساللم التصنيف(.
مساھمة األطراف المعنية – مساھمة األطراف المعنية في التقييم وكيف ساھم مستوى المشاركة في دقة التقييم
والنتائج.
االعتبارات األخالقية – اإلجراءات المتخذة لحماية الحقوق وسرية المبلّغين )للمزيد من المعلومات ،انظر "المبادئ
70
األخالقية للمقيمين" الصادر عن فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم(.
معلومات عامة عن المقيمين – تركيب فريق التقييم ،معلومات عامة عن أعضاء الفريق ومھاراتھم ومالءمة مزيج
المھارات التقنية ،والمساواة بين النوع اإلجتماعي والتمثيل الجغرافي للتقييم.
القيود الرئيسية للمنھج – يجب تحديد القيود الرئيسية للمنھج ومناقشتھا علنا ً فيما يخص انعكاساتھا على التقييم،
إضافة إلى الخطوات المتخذة للتخفيف من ھذه القيود.

تحليل البيانات – ينبغي أن يصف التقرير اإلجراءات المستخدمة لتحليل البيانات المجمّعة لإلجابة على أسئلة التقييم.
ويجب أن يفصل في خطوات ومراحل التحليل الذي جرى ،بما في ذلك خطوات تأكيد دقة البيانات والنتائج .كما يجب أن
يناقش التقرير مالءمة التحليل ألسئلة التقييم .وتعين مناقشة نقاط الضعف المحتملة في تحليل البيانات والثغرات أو
القصور في البيانات ،بما في ذلك إمكانية تأثيرھا على طريقة تفسير الموجودات واستخالص النتائج.

الموجودات واالستنتاجات – يجب أن يعرض التقرير نتائج التقييم المستندة على الدراسة واالستنتاجات المستخلصة
من الموجودات.





الموجودات – يجب عرضھا كإفادات عن الحقيقة مستندة على تحليل البيانات .ويجب أن تبنى وفق أسئلة ومعايير
التقييم بحيث يمكن لمستخدمي التقرير أن يربطوا بسھولة بين ما سؤل عنه وما تم العثور عليه .ويجب تفسير
الفوارق بين ما خطط له وبين النتائج الفعلية ،إضافة إلى العوامل التي تؤثر على تحقيق النتائج المرجوة .وينبغي
مناقشة الفرضيات أو المخاطر في تصميم المشروع أو البرنامج والتي تؤثر فيما بعد على التنفيذ.
االستنتاجات – يجب أن تكون شاملة ومتوازنة ،وأن تلقي الضوء على نقاط الضعف ونقاط القوة وحصائل التدخل.
ويجب أن تكون مدعمة باألدلة ومرتبطة إرتباطا ً منطقيا ً بموجودات التقييم .ويجب أن تجيب على أسئلة التقييم
الرئيسية وأن تقدم أفكاراً نافذة في تحديد و/أو تقديم حلول للقضايا أو المشاكل الھامة المتعلقة بالقرارات التي يتخذھا
المستخدمون المستھدفون.

 69إن عرض جدول مختصر لكل من أسئلة التقييم ،أو مصادر البيانات ،أو وسائل وطرق جمع البيانات بالنسبة لكل مصدر والمعيار أو المقياس
الذي تم بواسطته تقييم كل سؤال ،يشكل أداة توضيحية لتبسيط منطق المنھج بالنسبة لقارئ التقرير.
 70ﻓرﻳق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم" :ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻳﻳم" ،ﺣزﻳران/ﻳوﻧﻳو  .2008ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰhttp://www.uneval.org/ :
search/index.jsp?q=ethical+guidelines.
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التوصيات – يجب أن يقدم التقرير توصيات عملية وقابلية التنفيذ موجھة إلى مستخدمي التقرير المستھدفين بشأن
باإلجراءات أو التي ينبغي إتباعھا .يجب أن تكون التوصيات مدعمة باألدلة ومرتبطة بالموجودات واالستنتاجات بشأن
األسئلة الرئيسية التي يبحثھا التقييم .وينبغي أن تعالج التوصيات استدامة المبادرة وأن تعقب على كفاية إستراتيجية
الخروج الخاصة بالمشروع ،إن وجدت.

الدروس المستفادة – يجب أن يتضمن التقرير مناقشة للدروس المستفادة من التقييم ،أي ،المعرفة الجديدة المكتسبة من
ظرف محدد )تدخل ،حصائل سياق ،وحتى من طرق التقييم( والتي يمكن تطبيقھا على ظرف مشابه .ويجب أن تكون
الدروس موجزة وقائمة على أدلة محددة واردة في التقرير.

ملحقات التقرير – لكي تقدم الملحقات المقترحة لمستخدم التقرير خلفية إضافية وتفاصيل منھجية تعزز دقة التقرير،
يجب أن تتضمن ما يلي:










الشروط المرجعية للتقييم
منھج إضافي يتعلق بالتوثيق ،مثل جدول التقييم وأدوات جمع البيانات )استبيانات ،دليل إلجراء المقابالت،
بروتوكوالت المالحظة ،الخ(
قائمة باألفراد والجماعات الذين جرت مقابلتھم أو استشارتھم وبالمواقع التي تمت زيارتھا
قائمة بالوثائق الداعمة التي تمت مراجعتھا
إطار نتائج أو مخطط نتائج المشروع أو البرنامج
ُخرجات ،وقياس األھداف
جداول مختصرة بالموجودات ،مثل الجداول التي تعرض التقدم على طريق تحقيق الم َ
بالمؤشرات المحددة
سيرة موجزة عن المقيمين وتبرير لتركيبة الفريق
مدونة سلوك مھني موقعة من المقيمين
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الملحق  :8موارد التقييم

توجد ثروة من المعلومات داخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجتمع الخارجي ،تحوي نتائج رئيسية
ودروس عن تصميم وتنفيذ وتقييم مشاريع وبرامج تعاون تقني في البلدان والمناطق حول العالم .وإليكم
بعض أھم مصادر ھذه المعلومات:

موقع فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ) – (www.unevaluation.orgھذا الفريق ھو شبكة
مھنية للھيئات المسؤولة عن التقييم في منظومة األمم المتحدة .الھدف منه تعزيز الموضوعية والفعالية وإبراز وظيفة
التقييم في منظومة األمم المتحدة ،والدفاع عن أھمية التقييم من أجل التعلم واتخاذ القرار والمساءلة .ومنذ  ،2009كان في
عضوية ھذا الفريق  43مؤسسة .يشرح موقع ھذا الفريق على االنترنت برنامج عمله الحالي ويمكن من الدخول بسھولة
إلى وثائق الفريق إضافة إلى روابط إلى مصادر تقييم مفيدة أخرى.

موقع مكتب التقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الداخلي ) (intra.undp.org/eoوالخارجي
) – (www.undp.org/eoيصدر مكتب التقييم عدداً من الوثائق لدعم عملية التعلم من التقييم .ويحتوي موقعه
كل التقييم التي أجراھا مكتب التقييم ،وخالصات تنفيذية وموجزات عن التقييم ،والتقرير السنوي عن التقييم ،وھي تمثل
الموجودات الرئيسية والدروس المستفادة من التقييم المستقلة .كما يحوي روابط لمختلف المراجع والنماذج والمعايير
واألدلة اإلرشادية عن منھج و ُنھج التقييم ،ومواقع عن التقييم تابعة لشركاء إنمائيين آخرين.

موقع مركز موارد التقييم ) – (erc.undp.orgمركز م وارد التقي يم ھ و مرك ز إلدارة معلوم ات التقي يم عل ى
االنترنت ت ابع لبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي .وھ و قاع دة بيان ات متاح ة للعم وم ويحت وي عل ى تق ارير التقي يم ،وش روط
مرجعي ة ،واس تجابات إداري ة عل ى التقييم ات المس تقلة و االمركزي ة لمش اريع وب رامج وحص ائل وإط ارات برن امج األم م
المتحدة للمساعدات اإلنمائية وغيرھا .كما يتضمن قاعدة البيانات لخطط التقييم ومسؤولي تنسيق البرامج في أقس ام برن امج
األمم المتحدة اإلنمائي ،إضافة إلى طيف من وثائق اإلرشاد والمراجع.
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