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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ

لالإ�سطالع مبهام مراقبة نظام التقييم ككل داخل البنك ،ف�س ًال عن اإي�سال النتائج والدرو�س امل�ستفادة من التقييم
الداخلي واخلارجي ،وتعزيز وتنمية قدرات التقييم .وترفع اإدارة التقييم تقاريرها اإىل جلنة املجل�س املعنية بفعالية
التنمية م�سحوب ًة برد ر�سمي من قبل الإدارة .تقارير تقييم اإدارة عمليات التقييم متاحة للجمهور لالإطالع عليها من
خالل املوقع الإلكرتوينwww.afdb.org/opev :
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
ملتقى فريدً ا حلكومات  30دولة دميوقراطية تعمل مع ًا
تعترب منظمة التعاون القت�سادي والتنمية (ً )OECD
ملعاجلة التحديات القت�سادية والجتماعية والبيئية الناجتة عن العوملة .كما حتتل منظمة التعاون القت�سادي
والتنمية ( )OECDمكانة متقدمة فيما يخ�س اجلهود املبذولة لفهم وم�ساعدة احلكومات يف ال�ستجابة
للتطورات والق�سايا احلديثة ،مثل الإدارة الر�سيدة ،والقت�ساد القائم على املعلومات والتحديات التي يواجهها
ال�سكان املتقدمون يف ال�سن .كما توفر املنظمة منرب ًا ميكن للحكومات من خالله تبادل اخلربات املتعلقة بال�سيا�سات
وال�سعي للح�سول على اإجابات وحلول للم�سكالت ال�سائعة والتعرف على املمار�سات اجليدة والعمل على التن�سيق بني
ال�سيا�سات املحلية والدولية.
تعد “�سبكة تقييم التنمية” هيئة فرعية من جلنة امل�ساعدات الإمنائية ( )DACالتابعة ملنظمة التعاون القت�سادي
والتنمية ( .)OECDوالغر�س منها زيادة فعالية برامج التنمية الدولية عن طريق دعم اإجراء عمليات تقييم قوية
ومدرو�سة وم�ستقلة .وتعترب ال�سبكة هيئة م�ستقلة ،ت�سم اأخ�سائيي التقييم من  32جهة مانحة ثنائية الأطراف
و�سبعة وكالت تنمية متعددة الأطراف .املوقع الإلكرتوين:
www.oecd.org/dac/evaluation

مت ن�سر هذا العمل باللغة الإجنليزية حتت اإ�سراف الأمني العام ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية ومت التعاون
لرتجمته للغة العربية وطبعه وتوزيعه بوا�سطة مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
و البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة والبنك الأفريقي للتنمية و�سبكة تقييم التنمية التابعة لللجنة امل�ساعده الإمنائية.
ل يعد من ال�سروري اأن تعك�س الآراء واملناق�سات املطروحة يف هذه الوثيقة وجهات النظر الر�سمية للمنظمات اأو
حكومات الدول الأع�ساء فيها او اجلهات التي تعاونت يف ترجمته وطبعه للغة العربية.
الرقم الدويل للكتابXXXXXXXXX :
978-92-64-16710-0
حقوق الطبع حمفوظة © OECD 2011
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اإفتتاحية
تو�سح معايري اجلودة اخلا�سة بتقييم التنمية اأ�سا�سيات التقييم املتفق عليها عاملي ًا و ّمتت ترجمة معايري اجلودة
اخلا�سة بتقييم التنمية للغات عديدة و�سكلت مرجع ًا اأ�سا�سي ًا لتقييم �سيا�سات التنمية وامل�ساريع حول العامل .وراأى
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،والبنك الإ�سالمي للتنمية ،والبنك الأفريقي
للتنمية ،ودائرة التعاون الإمنائي التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية يف منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية �سرورة
وجود ن�سخة عربية من هذه املعايريحتى تكون مرجع ًا ي�ساهم يف تقوية التقييم .تعترب اللغة العربية لغة مهمة يف جمال
امل�ساعدات الإمنائية وهي واحدة من اللغات الر�سمية امل�ستخدمة يف الأمم املتحدة والعديد من املنظمات الإمنائية
واحلكومات واملوؤ�س�سات يف العامل العربي.
اكتملت ترجمة معايري اجلودة اخلا�سة بتقييم التنمية للغة العربية بالتعاون بني هذه املوؤ�س�سات الأربعة .ويف هذا
ال�سياق نود اأن ن�سكر كل ال�سركاء لإ�سهاماتهم يف اإجناز هذا العمل القيم .وناأمل اأن تكون هذه املعايري مرجع ًا مهم ًا
ملوؤ�س�سات التنمية العربية والدول العربية وال�سركاء الدوليني.
�سلطان حممد ال�سام�سي
املدير التنفيذي
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة المارات العربية املتحدة
حممدين حممد �سيديا
مدير اإدارة تقييم عمليات جمموعة البنك الإ�سالمي
البنك ال�سالمي للتنمية
فرانك بريو
مدير بالإنابة
اإدارة تقييم العمليات
البنك الأفريقي للتنمية
نك يورك
رئي�س �سبكة تقييم التنمية
جلنة التعاون الإقت�سادي والتنمية يف منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية

 www.oecd.org/dac/evaluationالتنمية
معايري اجلودة لتقييم
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من البنك الإ�سالمي للتنمية ،حممد الهادي املناعي من البنك الأفريقي للتنمية ومقن كندي �سوين من دائرة التعاون
الإمنائي التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية يف منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية.
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة
متيزت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ اإن�سائها يف عام 1971م بعطائها امل�ستمر يف جمال امل�ساعدات اخلارجية،
وكجزء من هذه اجلهود ارتاأت حكومة دولة الإمارات �سرورة اإن�ساء جهة معنية بتن�سيق وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات وموؤ�س�ساتها ،ويف اأغ�سط�س من عام 2008م اأ�سدر جمل�س الوزاراء القرار رقم ( )36ب�ساأن اإن�ساء
وتنظيم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
يراأ�س املكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية لإمارة اأبوظبي ،وترتكز روؤية
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية يف اأن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة من اأوائل الدول املانحة يف جمال
امل�ساعدات الإن�سانية والتنمية امل�ستدامة .وت�ستمل ر�سالة واأهداف املكتب على توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
احلكومية وغري احلكومية مع املنظمات الأممية واجلهات الدولية املعنية ،وتقدمي الإ�ست�سارات والتدريب وتطوير
كوادر اإماراتية ،ل�سمان حتقيق اأق�سى تاأثري للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية ،وتعزيز دور دولة الإمارات كدولة مانحة
رئي�سية على ال�ساحة الدولية.
ويعمل املكتب على توثيق امل�ساعدات الإماراتية احلكومية وغري احلكومية يف تقرير امل�ساعدات اخلارجية ال�سنوي
وت�سجيلها اي�س ًا يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية والأمم املتحدة .ويقوم املكتب بدعم النهج التن�سيقي يف
اإ�ستجابة دولة الإمارات للم�ساعدات الإن�سانية العاجلة ،مبا يف ذلك اإ�سدار ن�سرات الإنذار املُبكر حلالت الطوارئ
وتقارير عن الأو�ساع الإن�سانية ،وتقدمي اأنواع خمتلفة من التدريب يف املوا�سيع ذات ال�سلة والتي ت�ساهم يف بناء
وتعزيز ورفع كفاءة العاملني يف اجلهات الإماراتية املعنية بتقدمي امل�ساعدات اخلارجية .ويقوم املكتب وبالتعاون مع
اجلهات املانحة واملوؤ�س�سات اخلريية الإماراتية واملنظمات الدولية ذات ال�سلة باإعداد املعايري واملبادئ التوجيهية
التي ت�ساعد يف توفري معايري للجودة يف تنفيذ الربنامج .وي�سدر املكتب اأي�س ًا ن�سرة �سهرية حتت ا�سم “م�ساعدات”
ون�سرات اأخرى ب�سورة منتظمة تبني اإ�ستجابة اجلهات املانحة الإماراتية للم�ساعدات الإن�سانية العاجلة ،وامل�ساركة
يف امل�ساورات الدولية حول الق�سايا املتعلقة بالتعاون يف التنمية وامل�ساعدات الإن�سانية .املوقع الإلكرتوين:
www.ocfa.gov. ae
البنك الإ�سالمي للتنمية
البنك الإ�سالمي للتنمية موؤ�س�سة مالية دولية ،اأن�سئت تطبيقا لبيان العزم ال�سادر عن موؤمتر وزراء مالية الدول
الإ�سالمية ،الذي عقد يف مدينة جدة يف �سهر دي�سمرب 1973م .وعقد الجتماع الفتتاحي ملجل�س املحافظني يف
�سهر يوليو 1975م .وبداأ البنك ن�ساطاته ر�سميا يف  20اأكتوبر 1975م .ويبلغ عدد الدول الأع�ساء يف البنك
الإ�سالمي للتنمية حاليا  56دولة متتد عرب خمتلف القارات والأقاليم.
ويهدف البنك الإ�سالمي للتنمية اإىل دعم التنمية القت�سادية والتقدم الجتماعي ل�سعوب الدول الأع�ساء واملجتمعات
الإ�سالمية يف الدول غري الأع�ساء ،جمتمعة ومنفردة ،وفقا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.
وتتمثل ر�سالة البنك يف تعزيز التنمية الب�سرية ال�ساملة والرتقاء بها ،والرتكيز على املجالت ذات الأولوية املتمثلة
يف تخفيف حدة الفقر ،وحت�سني امل�ستوى ال�سحي لل�سكان ،وتعزيز نوعية التعليم ،وحت�سني احلوكمة ،ورفاه ال�سعوب.
إ�سالميالتنمية
اجلودة لتقييم
وتتاألف جمموعةمعايري
للتنمية من خم�سة من كيانات هي :البنك الإ�سالمي للتنمية ،واملعهد الإ�سالمي
البنك ال
للبحوث والتدريب ،واملوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�س ،واملوؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان
ال�سادرات ،واملوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة.

ويقع مقر البنك يف مدينة جدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وللبنك اأربعة مكاتب اإقليمية :يف الرباط (اململكة
املغربية) وكوالملبور (ماليزيا) ،واملاتي (جمهورية كازاخ�ستان) ،وداكار(ال�سنغال).
اإن اإدارة تقييم عمليات جمموعة البنك هي اإدارة م�ستقلة ومتخ�س�سة ،وتتوىل م�سوؤولية اأ�سا�سية يف التخطيط
والتنفيذ لتقييم العمليات املمولة من جمموعة البنك ،وذلك وفقا ملبادئ التقييم املعروفة دوليا وا�ستنادا اإىل معايري
املمار�سات اجليدة .ويكمن الهدف الرئي�سي لإدارة تقييم عمليات جمموعة البنك يف تقييم امل�سروعات ،والتقييم
القطاعي ،والتقييم املحوري ،وتقييم الربامج ،وتقييم امل�ساعدة القطرية ،بحيث تغطي كافة ن�ساطات جمموعة
البنك .وت�سعى الإدارة اإىل تعزيز امل�ساءلة ،والنزاهة ،وال�سفافية ون�سر املعرفة.
وتقدم الدرا�سات املعدة من قبل الإدارة تقييما دقيقا للمالءمة ،والكفاية ،والفعالية ،واملخرجات ،واحل�سيلة،
والتاأثري لتدخالت جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،ول�ستدامة النتائج التنموية التي حتققت على اأر�س الواقع.
املوقع الإلكرتوينwww.isdb.org:
البنك الأفريقي للتنمية
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮغري ا
البنك الأفريقي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف ي�سم ع�سوية  53دولة اأفريقية و  24دولة
أفريقية.ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
مت اإن�ساء البنك يف عام  1964ولكن بداأ العمل الفعلي للبنك يف عام  .1967والهدف الرئي�سى من تاأ�سي�س البنك

وتقدم الدرا�سات املعدة من قبل الإدارة تقييما دقيقا للمالءمة ،والكفاية ،والفعالية ،واملخرجات ،واحل�سيلة،
والتاأثري لتدخالت جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية ،ول�ستدامة النتائج التنموية التي حتققت على اأر�س الواقع.
املوقع الإلكرتوينwww.isdb.org:
البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف ي�سم ع�سوية  53دولة اأفريقية و  24دولة غري اأفريقية.
مت اإن�ساء البنك يف عام  1964ولكن بداأ العمل الفعلي للبنك يف عام  .1967والهدف الرئي�سى من تاأ�سي�س البنك
هو امل�ساهمة يف التنمية الإقت�سادية امل�ستدامة والتنمية الإجتماعية للدول الأع�ساء �سوا ًء ب�سورة منفردة اأو م�سرتكة.
ويحقق هذا الهدف بوا�سطة متويل قطاع عري�س من امل�ساريع التنموية عن طريق 1- :قر�س للقطاع العام (قرو�س
مبنية علي �سيا�سات حمددة) ،قرو�س للقطاع اخلا�س واإ�ستثمارات الأ�سهم 2- ،تقدمي الإ�ست�سارات الفنية املوؤ�س�سية
لدعم امل�ساريع 3- ،دعم ا�ستثمارات روؤو�س املال العامة واخلا�سة 4- ،امل�ساعدة يف تن�سيق ال�سيا�سات واخلطط
التنموية للدول الأع�ساء يف الإقليم ،و  5-توفري منح امل�ساعدات العاجلة .ومن اأولويات البنك امل�ساريع الوطنية
والإقليمية التي ت�ساعد على التنمية الإقت�سادية والتعاون والتكامل الإقليمي.
املقر الرئي�سي للبنك يف اأبيدجان – �ساحل العاج – ولكن نظرا لظروف عدم الإ�ستقرار التي متر بها الدولة فقد قرر
جمل�س حمافظي البنك يف عام  2003بنقل البنك اىل موقع موؤقت يف تون�س العا�سمة يف دولة تون�س.
مت اإن�ساء اإدارة عمليات التقييم التابعة لبنك التنمية الأفريقي يف عام  1987وذلك من اأجل القيام بتقييم مو�سوعي
ملالءمة وفعالية وكفاءة وتاأثري �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات وعمليات البنك .تتبع الإدارة وب�سكل كبري املبادئ التوجيهية
امل�سلم بها لتقييم فعالية التنمية والتي تتمثل يف ال�ستقاللية واملنفعة وامل�سداقية وال�سفافية .كما تقوم الإدارة بتقيم
امل�ساريع املنجزة ومبراجعة �سيا�سة القطاع ،وتقييم امل�ساعدة املتعلقة بالدول ،ومراجعة العملية التجارية ،وغريها من
الدرا�سات ذات ال�سلة ب�سيا�سات وعمليات ونتائج البنك .بالإ�سافة اإىل ذلك ،فقد مت تكليف اإدارة عمليات التقييم
لالإ�سطالع مبهام مراقبة نظام التقييم ككل داخل البنك ،ف�س ًال عن اإي�سال النتائج والدرو�س امل�ستفادة من التقييم
الداخلي واخلارجي ،وتعزيز وتنمية قدرات التقييم .وترفع اإدارة التقييم تقاريرها اإىل جلنة املجل�س املعنية بفعالية
التنمية م�سحوب ًة برد ر�سمي من قبل الإدارة .تقارير تقييم اإدارة عمليات التقييم متاحة للجمهور لالإطالع عليها من
خالل املوقع الإلكرتوينwww.afdb.org/opev :
منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
ملتقى فريدً ا حلكومات  30دولة دميوقراطية تعمل مع ًا
تعترب منظمة التعاون القت�سادي والتنمية (ً )OECD
ملعاجلة التحديات القت�سادية والجتماعية والبيئية الناجتة عن العوملة .كما حتتل منظمة التعاون القت�سادي
والتنمية ( )OECDمكانة متقدمة فيما يخ�س اجلهود املبذولة لفهم وم�ساعدة احلكومات يف ال�ستجابة
للتطورات والق�سايا احلديثة ،مثل الإدارة الر�سيدة ،والقت�ساد القائم على املعلومات والتحديات التي يواجهها
ال�سكان املتقدمون يف ال�سن .كما توفر املنظمة منرب ًا ميكن للحكومات من خالله تبادل اخلربات املتعلقة بال�سيا�سات
وال�سعي للح�سول على اإجابات وحلول للم�سكالت ال�سائعة والتعرف على املمار�سات اجليدة والعمل على التن�سيق بني
ال�سيا�سات املحلية والدولية.
تعد “�سبكة تقييم التنمية” هيئة فرعية من جلنة امل�ساعدات الإمنائية ( )DACالتابعة ملنظمة التعاون القت�سادي
والتنمية ( .)OECDوالغر�س منها زيادة فعالية برامج التنمية الدولية عن طريق دعم اإجراء عمليات تقييم قوية
ومدرو�سة وم�ستقلة .وتعترب ال�سبكة هيئة م�ستقلة ،ت�سم اأخ�سائيي التقييم من  32جهة مانحة ثنائية الأطراف
و�سبعة وكالت تنمية متعددة الأطراف .املوقع الإلكرتوين:
www.oecd.org/dac/evaluation

مت ن�سر هذا العمل باللغة الإجنليزية حتت اإ�سراف الأمني العام ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية ومت التعاون
لرتجمته للغة العربية وطبعه وتوزيعه بوا�سطة مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة،
و البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة والبنك الأفريقي للتنمية و�سبكة تقييم التنمية التابعة لللجنة امل�ساعده الإمنائية.
ل يعد من ال�سروري اأن تعك�س الآراء واملناق�سات املطروحة يف هذه الوثيقة وجهات النظر الر�سمية للمنظمات اأو
www.oecd.org/dac/evaluation
أع�ساء فيها او اجلهات التي تعاونت يف ترجمته وطبعه للغة العربية.
حكومات الدول ال
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اإجراء عملية التقييم يف �سياق بيئة تنموية دائمة التطور
يجب اأن توفر عملية التقييم اجليدة دلي ًال موثوق ًا ومفيد ًا لتعزيز امل�ساءلة عن نتائج التنمية ،اأو امل�ساهمة يف عمليات
التعلم ،اأو كال الأمرين .لذا تهدف هذه املعايري اإىل حت�سني وتدعيم جودة امل�ساهمة التي تقدمها عملية التقييم من
اأجل حت�سني نتائج امل�ساريع التنموية.

تنموية دائمة التطور
موثوق ًا ومفيد ًا لتعزيز امل�ساءلة عن نتائج التنمية ،اأو امل�ساهمة يف عمليات
ظهرت طرق جديدة لتقدمي امل�ساعدات بالإ�سافة اإىل الإجماع على و�سع اأهداف م�سرتكة للتنمية ،واللتزامات التي
التقييم من
تقدمها
جودة
عمليةهذا اأدى اإىل
( ،)2008كل
التيأعمال اأكرا
امل�ساهمةوجدول ا
امل�ساعدات ()2005
وتدعيم فعالية
حت�سنيإعالن باري�س حول
إىلالتعهد بها يف ا
ايري ا مت
تغيري طريقة تناول �سركاء التنمية لل�سعوبات والتحديات العاملية .ويف هذه البيئة التنموية دائمة التط ّور ،يكون لعملية
مهم يف اتخاذ قرارات �سيا�سية مدرو�سة وامل�ساعدة يف حت ّمل جميع �سركاء التنمية للم�ساءلة املتبادلة
التقييم دور ّ
جتاه نتائج التنمية .فيجب اأن تعك�س الطريقة التي يتم بها اإجراء عملية تقييم التنمية هذه البيئة دائمة التط ّور ،واأن
املتغريات تبع ًا لكل دولة ،وذلك للوفاء باحتياجات التقييم
ت�سبح اأكرث ات�ساق ًا ومواءمة ،واأن تعتمد ب�سورة اأكرب على ّ
جلميع ال�سركاء.
تعك�س معايري اجلودة التي و�سعتها جلنة امل�ساعدات الإمنائية لتقييم التنمية اإطار العمل املتط ّور هذا ،كما توفر دلي ًال
اإر�سادي ًا للممار�سات ال�سليمة املتعلقة بتقييم التنمية .ولأن هذه املعايري و�سعت باإجماع دويل ،فاإن الغر�س منها اأن
تكون مبثابة حافز وم�سدر اإلهام من اأجل حت�سني عملية تقييم التنمية.
مت الت�سديق على م�سودة املعايري لتنفيذها كمرحلة على �سبيل الختبار ملدة ثالث �سنوات يف عام 2006م ،ومتت
مراجعتها بنا ًء على اخلربة املكت�سبة خالل تلك الفرتة .كما �ساهمت يف هذه العملية جمموعة من �سركاء التنمية
�سملت اجلهات املانحة والدول ال�سريكة .مت عر�س املُدخالت الأ ّولية خالل ور�سة عمل عقدت يف نيودلهي عام
2005م .و�ساعد ا�ستبيان جرى عام 2008م حول ا�ستخدام هذه املعايري ،بالإ�سافة اإىل ور�سة عمل عقدت عام
2009م يف اأوكالند اإىل جانب التعليقات التي اأر�سلت بوا�سطة اأع�ساء �سبكة تقييم التنمية التابعة للجنة امل�ساعدات
الإمنائية ،كل هذا �ساهم يف حت�سني الن�س وو�سع ال�سورة النهائية له ،بدعم من الأمانة العامة ملنظمة التعاون
القت�سادي والتنمية .ومت اعتماد املعايري بوا�سطة �سبكة تقييم التنمية التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية يف  8يناير
2010م والت�سديق عليها بوا�سطة جلنة امل�ساعدات الإمنائية يف  1فرباير 2010م.
هذه الن�سخة هي ترجمة ملعايري اجلودة التي و�سعتها جلنة امل�ساعدات الإمنائية لتقييم التنمية والتي تعد دلي ًال
اإر�سادي ًا للممار�سات ال�سليمة املتعلقة بتقييم التنمية .والغر�س من تلك املعايري هو حت�سني جودة عمليات تقييم
النتائج الناجتة عنها بالإ�سافة اإىل ت�سهيل عمليات التعاون .وتو�سح تلك املعايري التي مت و�سعها بنا ًء على اإجماع دويل
الأبعاد الرئي�سة جلودة كل مرحلة من مراحل عمليات التقييم النموذجية :حتديد الهدف ،والتخطيط ،والت�سميم،
والتنفيذ ،واإعداد التقارير ،والتع ّلم من نتائج التقييم وا�ستخدامها .تبداأ املعايري ببع�س العتبارات العامة التي يجب
تذكرها على مدى عملية التقييم.

�سافة اإىل الإجماع على و�سع اأهداف م�سرتكة للتنمية ،واللتزامات التي
امل�ساعدات ( )2005وجدول اأعمال اأكرا ( ،)2008كل هذا اأدى اإىل
ت والتحديات العاملية .ويف هذه البيئة التنموية دائمة التط ّور ،يكون لعملية
ة مدرو�سة وامل�ساعدة يف حت ّمل جميع �سركاء التنمية للم�ساءلة املتبادلة
قة التي يتم بها اإجراء عملية تقييم التنمية هذه البيئة دائمة التط ّور ،واأن
املتغريات تبع ًا لكل دولة ،وذلك للوفاء باحتياجات التقييم
سورة اأكرب على ّ

�ساعدات الإمنائية لتقييم التنمية اإطار العمل املتط ّور هذا ،كما توفر دليال
م التنمية .ولأن هذه املعايري و�سعت باإجماع دويل ،فاإن الغر�س منها اأن
حت�سني عملية تقييم التنمية.
عام العمل الهام .فقد
�ساركت يف هذا
ثالث اجلهات التي
جهود مقدرة من
يرى النور لول
علىالعمل اأن
كمرحلةكان لهذا
وما
2006م،تقام ومتت
�سنوات يف
ت�سافرملدة
الختبار
�سبيل
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة برتجمة هذه املعايري اإىل اللغة العربية .ثم ّمت
ل تلك الفرتة .كما �ساهمت يف هذه العملية جمموعة من �سركاء التنمية
مت عر�س املُدخالت الأ ّولية خالل ور�سة عمل عقدت يف نيودلهي عام
عقدت عام
20م 8حول ا�ستخدام هذه املعايري ،بالإ�سافة اإىل ور�سة عمل
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
لتي اأر�سلت بوا�سطة اأع�ساء �سبكة تقييم التنمية التابعة للجنة امل�ساعدات


القت�سادي والتنمية .ومت اعتماد املعايري بوا�سطة �سبكة تقييم التنمية التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية يف  8يناير
العربية2010م.
التنمية 1للغةفرباير
إمنائية يف
امل�ساعدات ال
بوا�سطة جلنة
والت�سديق عليها
بالتعاون بني هذه املوؤ�س�سات الأربعة .ويف ه
بتقييم
اجلودة اخلا�سة
ترجمة معايري
2010م اكتملت
املعايري مرجع ًا مه
التنميةتكون
لتقييماأمل اأن
إمنائيةالقيم .ون
هذاالالعمل
جلنةيف اإجناز
إ�سهاماتهم
ن�سكر كل
ال�سياق نود
والتيهذهتعد دلي ًال
امل�ساعدات
ال�سركاء لو�سعتها
اجلودة التي
ترجمةاأنملعايري
هذه الن�سخة هي
الدوليني.
وال�سركاء
العربية
والدول
العربية
التنمية
ؤ�س�سات
اإر�سادي ًا ملو
للممار�سات ال�سليمة املتعلقة بتقييم التنمية .والغر�س من تلك املعايري هو حت�سني جودة عمليات تقييم
النتائج الناجتة عنها بالإ�سافة اإىل ت�سهيل عمليات التعاون .وتو�سح تلك املعايري التي مت و�سعها بنا ًء على اإجماع دويل
الأبعاد الرئي�سة جلودة كل مرحلة من مراحل عمليات التقييم النموذجية :حتديد الهدف ،والتخطيط ،والت�سميم،
ال�سام�سي
�سلطان
من نتائج التقييم وا�ستخدامها .تبداأ املعايري ببع�س العتبارات العامة التي يجب
حممدوالتع ّلم
التقارير،
والتنفيذ ،واإعداد
التنفيذي
التقييم.
املديرعملية
تذكرها على مدى
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة المارات العربية املتحدة
وما كان لهذا العمل اأن يرى النور لول ت�سافر جهود مقدرة من اجلهات التي �ساركت يف هذا العمل الهام .فقد قام
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة برتجمة هذه املعايري اإىل اللغة العربية .ثم ّمتت
احلليوي و�سمان ًا جلودتها متت مراجعتها واإعتمادها واملوافقة عليها من قبل فريق من
مراجعتها بوا�سطة
عبدالرزاق�سيديا
حممدين حممد
إ�سالميحممد حامد من مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية
عبدلالنبي
ومكي
ال�سام�سي
حممد
�سلطان
من
اخلرباء ي�سم كل
مدير اإدارة تقييم عمليات جمموعة البنك ا
أن�س عي�سامي وعي�سى عمر وعبداحلميد ب�سري ومنذر الكيايل وم�سطفى عبداهلل
املتحدة ،ا
العربية
للتنمية
ال�سالمي
لدولة الإماراتالبنك
من البنك الإ�سالمي للتنمية ،حممد الهادي املناعي من البنك الأفريقي للتنمية ومقن كندي �سوين من دائرة التعاون
الإمنائي التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية يف منظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية.
فرانك بريو
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة
مكتب تن�سيقمدير بالإنابة
العمليات
إماراتتقييم
متيزت دولة ا الإدارة
املتحدة منذ اإن�سائها يف عام 1971م بعطائها امل�ستمر يف جمال امل�ساعدات اخلارجية،
العربية
للتنمية
أفريقي
ل
ا
البنك
وكجزء من هذه اجلهود ارتاأت حكومة دولة الإمارات �سرورة اإن�ساء جهة معنية بتن�سيق وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات وموؤ�س�ساتها ،ويف اأغ�سط�س من عام 2008م اأ�سدر جمل�س الوزاراء القرار رقم ( )36ب�ساأن اإن�ساء
وتنظيم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
نك يورك
التنميةزايد اآل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية لإمارة اأبوظبي ،وترتكز روؤية
حمدان بن
رئي�سال�سيخ
يراأ�س املكتب �سمو
�سبكة تقييم
والتنميةأوائل الدول املانحة يف جمال
املتحدة من ا
العربية
منظمةإمارات
تكونيفدولة ال
إقت�سادييف اأن
اخلارجية
امل�ساعدات
إقت�سادي
التعاون ال
والتنمية
التعاون ال
مكتب تن�سيقجلنة
امل�ساعدات الإن�سانية والتنمية امل�ستدامة .وت�ستمل ر�سالة واأهداف املكتب على توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
احلكومية وغري احلكومية مع املنظمات الأممية واجلهات الدولية املعنية ،وتقدمي الإ�ست�سارات والتدريب وتطوير
كوادر اإماراتية ،ل�سمان حتقيق اأق�سى تاأثري للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية ،وتعزيز دور دولة الإمارات كدولة مانحة
رئي�سية على ال�ساحة الدولية.
احلكومية وغري احلكومية يف تقرير امل�ساعدات اخلارجية ال�سنوي
امل�ساعدات ال
إماراتيةالتنمية
اجلودة لتقييم
ويعمل املكتب على توثيق معايري
وت�سجيلها اي�س ًا يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية والأمم املتحدة .ويقوم املكتب بدعم النهج التن�سيقي يف
اإ�ستجابة دولة الإمارات للم�ساعدات الإن�سانية العاجلة ،مبا يف ذلك اإ�سدار ن�سرات الإنذار املُبكر حلالت الطوارئ
وتقارير عن الأو�ساع الإن�سانية ،وتقدمي اأنواع خمتلفة من التدريب يف املوا�سيع ذات ال�سلة والتي ت�ساهم يف بناء
وتعزيز ورفع كفاءة العاملني يف اجلهات الإماراتية املعنية بتقدمي امل�ساعدات اخلارجية .ويقوم املكتب وبالتعاون مع
اجلهات املانحة واملوؤ�س�سات اخلريية الإماراتية واملنظمات الدولية ذات ال�سلة باإعداد املعايري واملبادئ التوجيهية
التي ت�ساعد يف توفري معايري للجودة يف تنفيذ الربنامج .وي�سدر املكتب اأي�س ًا ن�سرة �سهرية حتت ا�سم “م�ساعدات”
ون�سرات اأخرى ب�سورة منتظمة تبني اإ�ستجابة اجلهات املانحة الإماراتية للم�ساعدات الإن�سانية العاجلة ،وامل�ساركة
يف امل�ساورات الدولية حول الق�سايا املتعلقة بالتعاون يف التنمية وامل�ساعدات الإن�سانية .املوقع الإلكرتوين:
www.ocfa.gov. ae
البنك الإ�سالمي للتنمية
البنك الإ�سالمي للتنمية موؤ�س�سة مالية دولية ،اأن�سئت تطبيقا لبيان العزم ال�سادر عن موؤمتر وزراء مالية الدول
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امل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذه الوثيقة
ّ
“التدخل الإمنائي” يف املعايري باعتباره م�سطلح ًا عام ًا يدل على اأي ن�ساط اأو م�سروع اأو
مت ا�ستخدام م�سطلح
برنامج اأو ا�سرتاتيجية اأو �سيا�سة اأو مو�سوع اأو قطاع اأو اأداة اأو و�سيلة اأو اأداء موؤ�س�سي اأو ما اإىل ذلك يهدف اإىل
تعزيز التنمية.
ي�ستخدم م�سطلح “تقرير التقييم” للدللة على جميع منتجات التقييم ،والتي قد تاأخذ اأ�سكا ًل متنوعة ،من بينها
التقارير املكتوبة وال�سفوية ،والعرو�س التقدميية الب�سرية ،وور�س العمل املجتمعية ،وما اإىل ذلك.
4
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مقدمـــة
حتدد معايري جودة تقييم التنمية التي و�سعتها جلنة امل�ساعدات الإمنائية الأ�س�س الرئي�سة املطلوبة للح�سول على
عملية ومنتج جيدين لتقييم التنمية .و مت و�سع هذه املعايري لي�ستخدمها مديرو التقييم و املمار�سون له .ول تعد هذه
املعايري اإلزامية ،ولكنها توفر دلي ًال اإر�سادي ًا للممار�سات اجليدة .ومت تطويرها ب�سكل اأ�سا�سي لي�ستخدمها اأع�ساء
جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،ولكنها ت�سلح اأي�س ًا لالإ�ستخدام من قبل جميع �سركاء التنمية الآخرين.
وتهدف املعايري اإىل حت�سني وتدعيم جودة امل�ساهمة التي تقدمها عملية التقييم من اأجل حت�سني نتائج التنمية .وعلى
وجه اخل�سو�س فاإن املق�سود من هذه املعايري ما يلي:
•حت�سني جودة تقييم التنمية وعملياته ومنتجاته.
•ت�سهيل املقارنة بني عمليات التقييم فيما بني الدول.
•دعم ال�سراكة والتعاون لإجراء تقييمات م�سرتكة.
ً
•زيادة ن�سبة ال�ستفادة املتبادلة ل�سركاء التنمية من ا�ستنتاجات التقييم التي اجراها ال�سركاء كل على
حدة.
وتدعم هذه املعايري عمليات التقييم التي تلتزم بـ “مبادئ جلنة امل�ساعدات الإمنائية لتقييم امل�ساعدة الإمنائية
( ،”)1991وت�سمل :احليادية وال�ستقاللية وامل�سداقية و املالءمة  ،ويجب اأن تُقراأ مقرتنة بهذه املبادئ .تركز
املبادئ على الإدارة والإعداد املوؤ�س�سي لأنظمة التقييم ،وتظل هي املعيار الذي بنا ًء عليه يتم تقييم اأع�ساء جلنة
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف عمليات املراجعة التي ينفذها النظراء بلجنة
امل�ساعدات الإمنائية .ويف املقابل ،ت�سهم املعايري يف توجيه عمليات ومنتجات التقييم ب�سكل مدرو�س .وميكن ا�ستخدام
املعايري خالل املراحل املختلفة لعملية التقييم وبعدة و�سائل خمتلفة ،وخ�سو�سا من اأجل تقدير مدى جودة التقييم
وحتديد املمار�سات ال�سليمة وتعزيز التدريب على التقييم واحلفاظ على ات�ساقه ،اأو ل�ستخدامها اأ�سا�سا لإن�ساء دلئل
اإر�سادية للتقييم اأو وثائق لل�سيا�سات.
ويجب تطبيق املعايري ب�سكل مدرو�س وعقالين كما يجب تعديلها لتتكيف مع البيئات والأهداف املحلية والوطنية لكل
عملية تقييم .هذه املعايري لي�ست م�سممة ل�ستخدامها كدليل اإر�سادي للتقييم ،ول لكي حتل حمل مبادئ توجيهية
معينة لأنواع حمددة من التقييم اأو الطرق اأو املناهج .بالإ�سافة لهذا ،فاإن هذه املعايري ل متنع ا�ستخدام معايري
جودة التقييم الأخرى والن�سو�س ذات ال�سلة ،مثل تلك التي مت تطويرها بوا�سطة وكالت م�ستقلة وجمعيات و�سبكات
التقييم املحرتفة.
ومت و�سع هذه الوثيقة على نحو يت�سق مع عملية تقييم منوذجية اعتيادية ت�سمل :حتديد الغر�س ،والتخطيط،
والت�سميم ،والتنفيذ ،و تقدمي التقارير ،والتع ّلم من نتائج التقييم وا�ستخدامها.و تبداأ املعايري ببع�س العتبارات
العامة التي يجب مراعاتها على مدى عملية التقييم .بالإ�سافة اإىل ملحق يقدم مراجع من من�سورات جلنة امل�ساعدات
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية ذات العالقة بتقييم التنمية.

5
لتقييم التنمية
معايري اجلودة
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 .1اعتبارات عا ّمة
 1.1تقييم التنمية
تقييم التنمية هو عبارة عن تقييم منهجي ومو�سوعي ّ
لتدخل اإمنائي يف طور التنفيذ اأو الإكتمال ،وتقييم ت�سميمه و
تنفيذه ونتائجه .ويف �سياق التنمية ،ي�سري التقييم اإىل حتديد قيمة اأو اأهمية ّ
التدخل الإمنائي.
توؤخذ العتبارات العا ّمة التالية بعني العتبار عند اإجراء تقييم للتنمية.
 1.2اإجراء عملية تقييم حرة ومنفتحة
تتم ّيز عملية التقييم بال�سفافية وال�ستقاللية عن اإدارة الربامج ووا�سعي ال�سيا�سات ،وذلك لتعزيز م�سداقيتها.
 1.3اأخالقيات التقييم
تتقيد عملية التقييم مبجموعة مت�سلة من املبادئ التوجيهية الحرتافية والأخالقية والقواعد ال�سلوكية املفرو�سة على
املق ّيمني امل�ستقلني .ويتّ�سم التقييم بالنزاهة والأمانة .فعلى املفو�سني ومديري التقييم و املق ّيمني مراعاة واحرتام
حقوق الإن�سان والختالفات يف الثقافات والعادات والديانات واملعتقدات واملمار�سات اخلا�سة بجميع الأطراف ذات
ال�سلة.
والتوجهات
وعند ت�سميم عملية التقييم وتنفيذها يراعي املق ّيمون اعتبارات النوع والعرق وتفاوت القدرات وال ُعمر
ّ
اجلن�سية واللغة والختالفات الأخرى.

www.oecd.org/dac/evaluationnetwork
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 1.4منهج ال�سراكة
يتم اتباع منهج لل�سراكة يف اإجراء تقييم التنمية يف مرحلة مبكرة من العملية وذلك من اأجل زيادة تبني م�سوؤولية
التنمية من قبل ال�سركاء وبناء م�ساءلة متبادلة عن النتائج املحققة .و ينطوي مفهوم ال�سراكة �سمن ًا على عملية
�ساملة ت�سارك فيها الأطراف املعن ّية املختلفة كاحلكومة والربملان واملجتمع املدين وامل�ستفيدين املعنيني من عملية
التنمية بالإ�سافة اإىل ال�سركاء الدوليني.
 1.5التن�سيق واملواءمة
ت�سع عملية التقييم يف اعتبارها خطط التقييم والأن�سطة وال�سيا�سات املحلية والقومية ،وذلك للم�ساعدة على تعزيز
اأنظمة الدولة وزيادة التن�سيق اأثناء تقييم التنمية.
 1.6تنمية القدرات
يتم تعظيم الآثار الإيجابية الناجتة عن التقييم على القدرة التقييمية ل�سركاء التنمية .على �سبيل املثال ،قد يتم من
خالل التقييم دعم تنمية القدرات عن طريق حت�سني املعرفة واملهارات التقييمية ،وتعزيز اإدارة التقييم ،وحتفيز
الطلب على اخلروج با�ستنتاجات التقييم و ا�ستخدامها  ،بالإ�سافة اإىل توفري بيئة من امل�ساءلة والتع ّلم.
 1.7مراقبة اجلودة
تتم مراقبة اجلودة طوال عملية التقييم  ،ويتم تنفيذ هذه املراقبة على اجلودة من خالل الآليات الداخلية و/اأو
اخلارجية وذلك تبع ًا لنطاق التقييم ومدى تعقيده ،على �سبيل املثال مراجعة النظراء اأو جمل�س ال�ست�ساريني اأو
املجموعة املرجعية.

7
لتقييم التنمية
معايري اجلودة
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 .2الغر�ض والتخطيط والت�سميم
 2.1اأ�س�ض التقييم والغر�ض منه
يتم بيان اأ�سا�س عملية التقييم والغر�س منها وفائدتها املرجوة ب�سكل وا�سح بالإجابة على ما يلي :ملاذا يتم اإجراء
التقييم يف هذا الوقت حتديد ًا ،ملاذا يجرى ولفائدة من  ،وكيف �سيتم ا�ستخدام التقييم يف وظائف التع ّلم و/اأو
امل�ساءلة.
على �سبيل املثال ،ميكن اأن يكون الغر�س العام من التقييم كما يلي:
•امل�ساهمة يف حت�سني �سيا�سة اأواإجراءات اأواأ�ساليب التنمية.
•درا�سة موا�سلة م�سروع اأو برنامج ،اأو اإيقافه.
•تقدمي تقارير لالأطراف املعنية ودافعي ال�سرائب حول النفقات العمومية ونتائج التنمية.
 2.2الأهداف املحددة للتقييم
تو�سح الأهداف املحددة للتقييم ما الغر�س الذي ت�سعى عملية التقييم اإىل الك�سف عنه .ومن ذلك على �سبيل املثال:
•التحقق من النتائج (املخرجات واحل�سيلة والتاأثري) وتقييم مدى فعالية اأحد ّ
التدخالت الإمنائية املحددة
وكفايتها ومدى مالءمتها وا�ستمراريتها.
ّ
•تقدمي ال�ستنتاجات واخلال�سات والتو�سيات املتعلقة باأحد التدخالت الإمنائية ل�ستخال�س درو�س و
لال�ستفادة منها يف الت�سميم امل�ستقبلي وعمليات التنفيذ.
 2.3مو�سوع التقييم ونطاقه
التدخل الإمنائي الذي يتم تقييمه بو�سوح (مو�سوع التقييم) ،وذلك بتو�سيح منطق ونظرية التدخلّ
يتم حتديد ّ
الإمنائي وحتديد نطاقه و الفرتة الزمنية واملبالغ املنفقة فعال واملنطقة اجلغرافية واملجموعات امل�ستهدفة والهيكل
التنظيمي وترتيبات التنفيذ و�سياق ال�سيا�سات والإطار املوؤ�س�سي بالإ�سافة اإىل الأبعاد الأخرى التي �سيتناولها التقييم.
كما يتم حتديد اأوجه الختالف بني التدخل الإمنائى املخطط له وتنفيذه الفعلي.
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 2.4القابلية للتقييم
يتم تقدير مدى اجلدوى من اإجراء التقييم .وعلى وجه اخل�سو�س حتديد هل مت تعريف ّ
كاف
التدخل الإمنائي ب�سكل ٍ
وهل ميكن التحقق من نتائجه ،وهل كانت عملية التقييم اأف�سل طريقة لالإجابة على الأ�سئلة التي طرحها وا�سعو
ال�سيا�سة اأو الأطراف املعن ّية.
 2.5م�ساركة الأطراف املعن ّية
ت�سارك الأطراف املعن ّية يف مرحلة مبكرة من التقييم ويتم منحهم الفر�سة للم�ساهمة يف ت�سميم التقييم ،وذلك عن
طريق حتديد امل�سكالت الواجب تناولها والأ�سئلة املتعلقة بالتقييم املطلوب الإجابة عليها.
 2.6ترجيح خياراإجراء التقييم امل�سرتك
للم�ساهمة يف خلق التجان�س واملواءمة وتق�سيم العمل ب�سورة فعالة ،تدر�س الوكالت املانحة والدول ال�سريكة خيار
اإجراء التقييم ب�سورة م�سرتكة ،وب�سكل تعاوين بوا�سطة اأكرث من وكالة و/اأو دولة �سريكة.
وتتناول عمليات التقييم امل�سرتكة كل امل�سائل املتعلقة مبوا�سع الهتمام امل�سرتكة بني جميع ال�سركاء ،وامل�سائل املتعلقة
مبوا�سع الهتمام املحددة اخلا�سة بكل �سريك على حدة.
 2.7امل�سائل املتعلقة بالتقييم
تتم ترجمة اأهداف التقييم اإىل اأ�سئلة حمددة وذات �سلة بعملية التقييم .حيث يتم حتديد الأ�سئلة املتعلقة بالتقييم
يف مرحلة مبكرة من العملية و ي�ستفاد منها يف و�سع املنهجية .كما تتناول الأ�سئلة املتعلقة بالتقييم امل�سائل املت�سابكة
مثل النوع  ،والبيئة ،وحقوق الإن�سان.
 2.8حتديد وتطبيق معايري التقييم
يتبع التقييم معايري جلنة امل�ساعدات الإمنائية املتفق عليها واملخت�سة بتقييم امل�ساعدات التنموية التي ت�سمل:
املالءمة والكفاية والفعالية ،والتاأثري وال�ستدامة .ويعتمد تطبيق هذه املعايري ،واأي معايري اإ�سافية ،على امل�سائل
معني و/اأو اأي معايري اإ�سافية اأخرى ،يتم تو�سيح ذلك يف تقرير
املتعلقة بالتقييم واأهدافه ويف حالة عدم تطبيق معيار ّ
التقييم .كما يتم حتديد جميع املعايري التي مت تطبيقها ب�سكل وا�سح ل لب�س فيه.
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 2.9حتديد املنهج وطرق التنفيذ
يتم حتديد اأف�سل واأن�سب املناهج والطرق لإجراء كل تقييم من خالل الغر�س والنطاق والأ�سئلة املتعلقة بالتقييم
نف�سه .وميكن ا�ستخدام تقرير مبدئي لتو�سيح �سبب اختيار منهج من مناهج التقييم.
يتم تطوير طريقة التنفيذ مبا يوائم املنهج الذي مت اختياره لإجراء التقييم .و ت�سمل طريقة التنفيذ املوا�سفات
واملربرات التي على اأ�سا�سها مت و�سع ت�سميم التقييم واأ�ساليب جمع البيانات وحتليلها .وجتيب طريقة التنفيذ املختارة
على الأ�سئلة املتعلقة بالتقييم وذلك با�ستخدام اأدلة موثقة .ويتم التمييز ب�سكل وا�سح بني امل�ستويات املختلفة للنتائج
(م�ستمال منطق الت�سل�سل الهرمي لالأهداف و الو�سائل و مو�سحا املدخالت و املخرجات و احل�سيلة و التاأثري).
يتم التحقق من �سحة موؤ�سرات قيا�س مدى حتقيق الأهداف وفق ًا للمعايري املقبولة ب�سكل عام ،كموؤ�سرات الأداء التي
هي معينة ،قابلة للقيا�س ،قابلة للتحقيق ،واقعية ،وحمددة زمني ًا .يتم عر�س البيانات التي مت حتليلها وذلك بالن�سبة
اإىل اجلن�سني واملجموعات املختلفة للفقراء و املجموعات امله ّم�سة.
 2.10املوارد
تكون املوارد املتوفرة لإجراء التقييم كافية ،مبا يف ذلك املبالغ املالية والعمال واملهارات ،وذلك ل�سمان القدرة على
حتقيق اأهداف التقييم.
 2.11هياكل الإدارة الر�سيدة
يتم ت�سميم هياكل الإدارة الر�سيدة مبا يتالءم مع �سياق التقييم والغر�س منه ونطاقه واأهدافه.
وي�سهم هيكل الإدارة الر�سيدة والإدارة يف احلفاظ على امل�سداقية وال�سمولية وال�سفافية .و تتوىل الإدارة عملية
التقييم وتعد هي امل�سوؤولة عن املهام الإدارية اليومية .وتبع ًا حلجم ودرجة تعقيد عملية التقييم ،ميكن اأن يتم دمج
هذه الوظائف واملهام اأو ف�سلها عن بع�سها البع�س.
 2.12الوثيقة التى حتدّ د الغر�ض والتوقعات
تنتهي مرحلة التخطيط والت�سميم باإعداد م�سودة لوثيقة مكتوبة وا�سحة ومكتملة يطلق عليها يف املعتاد “ال�سروط
املرجعية” ،التي تو�سح الغر�س من التقييم ونطاقه واأهدافه ،بالإ�سافة اإىل املنهجية املتبعة يف اإجرائه ،واملوارد
والوقت املخ�س�سني له ،ومتطلبات اإعداد التقارير واأي توقعات اأخرى تتعلق بالتقييم ومنتجاته .وتتم املوافقة على
هذه الوثيقة بوا�سطة مدير (مديري) التقييم ومن يتولون القيام بالتقييم .وميكن اأي�س ًا اأن يطلق على هذه الوثيقة
اأ�سماء بديلة مثل “نطاق العمل” اأو “ تكليف التقييم”.
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 .3التنفيذ وتقدمي التقارير
 3.1فريق التقييم
من ال�سروري اأن تتبع اإجراءات تت�سم بال�سفافية والو�سوح عند اختيار فريق التقييم.
يتمتع اأع�ساء فريق التقييم مبجموعة من مهارات التقييم واملعرفة املتخ�س�سة يف هذا املجال .وتتم مراعاة املوازنة
بني اجلن�سني ،كما ي�ستمل الفريق على متخ�س�سني من الدول ال�سريكة اأو املناطق املعنية.
 3.2ا�ستقاللية املق ّيمني عن الأطراف املعنية
ّ
التدخل الإمنائي ،و�سيا�ساته وعملياته والوظائف الإدارية ،وكذلك عن امل�ستفيدين
يكون املق ّيمون م�ستقلني عن
املعنيني به واأن تتم معاجلة اأي ت�سارب حمتمل يف امل�سالح بانفتاحية واأمانة .كما يتمكن فريق التقييم من العمل
بحرية ودومنا تدخل من اأحد .فذلك ي�سمن توفر روح التعاون واإمكانية الو�سول اإىل جميع املعلومات ذات ال�سلة.
 3.3ا�ست�سارة الأطراف املعنية وحمايتهم
تتم ا�ست�سارة الأطراف املعنية ،مبن فيهم ال�سركاء واجلهات املانحة ،خالل التقييم كما تتاح لهم الفر�سة للم�ساهمة.
كما يتم و�سع معيار لتحديد واختيار الأطراف املعنية.
كما تتم حماية حقوق وم�سالح امل�ساركني يف التقييم وحماية �سرية بيانات الأفراد الذين يقومون بتوفري املعلومات
عند طلبها اأو وفق احلاجة.
 3.4تنفيذ التقييم خالل زمن حمدد ومبيزانية خم�س�سة
يتم اإجراء التقييم ون�سر النتائج واإتاحتها للمفو�سني يف وقت منا�سب وذلك لتحقيق اأهداف التقييم .كما يتم تنفيذ
التقييم بفعالية ويف نطاق امليزانية املخ�س�سة .ويتم اإعداد تقارير تو�سيحية عن اأي اختالفات مل يتوقع حدوثها يف
الإطار الزمني وامليزانية املحددين ،حيث تتم مناق�ستها مع الأطراف املعنية واملوافقة عليها.
 3.5تقرير التقييم
يتم متكني اجلمهور امل�ستهدف من فهم تقرير التقييم ب�سهولة ،وتكون �سياغة التقرير ب�سكل منا�سب للغر�س
(الأغرا�س) املحددة للتقييم.
ويتناول التقرير العنا�سر واملو�سوعات التالية:
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 3.6و�سوح ملخ�ض التقرير ومتثيله للمحتوى
يحتوي التقرير املكتوب للتقييم على ملخ�س تنفيذي .ويوفر امللخ�س نظرة عامة على التقرير ،مع اإبراز اأهم
ال�ستنتاجات واخلال�سات والتو�سيات واأي درو�س عامة م�ستفادة.
� 3.7سياق التدخل الإمنائي
ّ
يو�سح تقرير التقييم ال�سياق الذي يتم فيه تنفيذ التدخل الإمنائي ،وي�سمل ذلك:
•�سياق ال�سيا�سة العامة ،و�سيا�سات الوكالت التنموية و�سيا�سات ال�سركاء ،والأهداف وال�سرتاتيجيات.
•ال�سياق الذي تتم فيه التنمية ،مبا يف ذلك العوامل القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية.
•ال�سياق املوؤ�س�سي ومدى م�ساركة الأطراف املعنية.
ّ
•و من خالل التقييم يتم حتديد وقيا�س اأثرال�سياق العام (البيئة املحيطة) على اأداء التدخل الإمنائي.
 3.8منطق التدخّ ل
يو�سح تقرير التقييم منطق ّ
التدخل الإمنائي اأو نظريته بالإ�سافة اإىل قيا�س تاأثريه ،مبا يف ذلك اإبراز املفرت�سات
والعوامل التي توؤثر على جناح ّ
التدخل الإمنائي.
 3.9مدى �سالحية ومالءمة م�سادر املعلومات وموثوقيتها
يو�سح تقرير التقييم م�سادر املعلومات امل�ستخدمة ،الوثائق ،والبيانات الإدارية ،والأعمال املن�سورة ... ،وما اإىل ذلك
ويبني تقرير التقييم كيفية اختيار حالت
مف�سال بدرجة كافية بحيث ميكن تقدير مدى كفاءة املعلوماتّ .
تو�سيحا ّ
الدرا�سة اأو اأي عينات مت ا�ستخدامها .كما يتم حتديد القيود املتعلقة مبدى متثيل العينات امل�ستخدمة يف التقرير.
يتم من خالل التقييم اإجراء عملية حتقق مقا َرن ما بني م�سادر املعلومات وتقدير مدى �سالحية وموثوقية البيانات.
يت�س ّمن التقرير قائمة كاملة ببيانات عن الأ�سخا�س الذين مت اإجراء مقابالت معهم وم�سادر املعلومات الأخرى التي
مت الرجوع اليها ،ولكن بحيث ل تتعار�س مع �سرية اأو خ�سو�سية امل�ساركني.
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� 3.10سرح املنهجية امل�ستخدمة
يو�سح تقرير التقييم منهجية التقييم امل�ستخدمة واأ�سلوب تطبيقها .وعند تقدير احل�سيلة والتاأثريات ،يتم تو�سيح
الأ�سباب الدافعة و/اأو امل�ساهمة يف الو�سول اإىل تلك النتائج .كما يتم ت�سمني العوائق التي متت مواجهتها يف التقرير،
وكيف اأثرت تلك العوائق على التقييم ،مبا يف ذلك ا�ستقاللية التقييم ونزاهته .كما يتم تف�سيل الأ�ساليب امل�ستخدمة
جلمع البيانات وحتليلها و بيان مربرات حتديد الختيارات ،بالإ�سافة اإىل �سرح القيود واأوجه الق�سور.
 3.11و�سوح التحليل
يعر�س تقرير التقييم ال�ستنتاجات واخلال�سات والتو�سيات والدرو�س امل�ستفادة ب�سكل منف�سل وذلك مع التمييز
بينها متييزا منطقيا وا�سحا.
ت�ستخرج ا�ستنتاجات التقييم ب�سورة منطقية من حتليل البيانات ،مع تقدمي دليل وا�سح لدعم اخلال�سات  .ويتم
تدعيم اخلال�سات بوا�سطة ال�ستنتاجات والتحليل .ويتبع ذلك بيان التو�سيات والدرو�س امل�ستفادة من اخلال�سات.
كما يتم بيان اأي افرتا�سات قام على اأ�سا�سها التحليل ب�سكل �سريح.
 3.12الإجابة على الأ�سئلة املتعلقة بالتقييم
املف�سلة .ويف حالة تعذر الإجابة،
من خالل تقرير التقييم ويف جزء ال�سروط املرجعية تتم الإجابة على جميع الأ�سئلة ّ
يتم توفري الإي�ساحات الالزمة .و يتم اأي�س ًا توثيق الأ�سئلة الأ�سلية ،بالإ�سافة اإىل اأي عمليات تنقيح جرت على هذه
كاف ،مبا يف ذلك الأ�سئلة
الأ�سئلة يف التقرير حتى يتمكن القراء من تقدير هل تناول فريق التقييم الأ�سئلة ب�سكل ٍ
املتعلقة بامل�سائل املت�سابكة ،وهل جنح الفريق يف حتقيق اأهداف التقييم.
 3.13التنويه باأى تغريات اأو قيود على عملية التقييم
يو�سح تقرير التقييم اأي قيود فر�ست على عملية التقييم ومنهجيتها اأو على البيانات ،كما يناق�س �سالحية البيانات
وموثوقيتها .كما تتم من خالله الإ�سارة اإىل اأي عوائق اأدت اإىل احلد من اإجراء عملية تقييم حرة
ومنفتحة اأو اأثرت على الإ�ستنتاجات .و يتم اأي�س ٌا تو�سيح اأي اإختالف بني ما خطط له وما مت تنفيذه من نتائج التقييم.
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 3.14التنويه بنقاط اخلالف �سمن فريق التقييم
يتاح لكل من اأع�ساء فريق التقييم الفر�سة للتعبري ب�سورة منفردة عن الأحكام والتو�سيات املحددة التي قد يختلفون
ب�ساأنها .ويت�سمن التقرير بيانا لأي اآراء اأو خالفات مل يتم التو�سل حلل ب�ساأنها �سمن اأع�ساء الفريق.
 3.15ت�سمني تعليقات الأطراف املعنية فى التقرير
يتم منح الأطراف املعنية الفر�سة للتعليق على م�سودة التقرير ،بحيث يعك�س تقرير التقييم النهائي هذه التعليقات
ويتم من خالله الإقرار باأي خالفات جوهرية �سمن اأع�ساء الفريق .اأما بالن�سبة للخالفات املتعلقة بالوقائع التي
ميكن التحقق من �سحتها ،فيتوىل املق ّيمون التق�سي وتغيري امل�سودة وفق ال�سرورة .ويف حالة الختالف يف الراأي اأو
التاأويل والتف�سري ،يتم اإ�سافة تعليقات الأطراف املعنية ب�سورة حرفية ،يف ملحق اأو تذييل بحا�سية التقرير ،بحيث ل
يتعار�س ذلك مع حقوق وم�سالح امل�ساركني.
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 4املتابعة وال�ستخدام والتع ّلم
 4.1توقيت اإجراء التقييم ومالءمته وا�ستخدامه
يتم ت�سميم التقييم واإجراوؤه واإعداد تقرير حوله من اأجل الوفاء باحتياجات امل�ستخدمني املعنيني .وتكون فيه
وموجهة للجمهور امل�ستهدف وقابلة للتحقيق،
اخلال�سات والتو�سيات والدرو�س امل�ستفادة وا�سحة وذات �سلة باملو�سوع ّ
بحيث ميكن ا�ستغالل التقييم يف حتقيق الدرو�س امل�ستفادة منه واأهداف امل�ساءلة .و يتم النتهاء من التقييم يف الوقت
املنا�سب املحدد من اأجل �سمان ال�ستخدام الأمثل للنتائج.
ُيحر�س على ن�سر تقرير التقييم وحفظه واإدارته ب�سورة منظمة من اأجل تي�سري ح�سول جميع �سركاء التنمية عليه،
ولكي ي�سل اإىل اجلمهور امل�ستهدف ،بحيث حت�سل اأق�سى ال�ستفادة من الدرو�س امل�ستخل�سة من التقييم.
 4.2ال�ستجابة ّ
املنظمة للتو�سيات ومتابعتها
ّ
تتم ال�ستجابة للتو�سيات ب�سكل منظم وعلى ال�سخ�س (الأ�سخا�س)/اجلهات امل�ستهدفة يف كل تو�سية اتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ساأنها .وي�سمل هذا ال�ستجابة واملتابعة ر�سمي ًا من قبل الإدارة .وتتم متابعة جميع التو�سيات
املتفق عليها ،وذلك ل�سمان اإمكانية امل�ساءلة حول مدى تنفيذها.
 4.3ن�سر نتائج التقييم
لأغرا�س التع ّلم واملتابعة ول�سمان ال�سفافية يتم عر�س نتائج التقييم فى قالب �سهل وتوزيعها ب�سكل دوري داخلي ًا
وخارجي ًا .و بنا ًء على الدرو�س امل�ستفادة من اإجراء التقييم ،يتم حتديد وا�ستهداف اأطراف معنية اإ�سافية يف املجتمع
التنموي الأو�سع وذلك حتى حت�سل اأق�سى ال�ستفادة من الإ�ستنتاجات ذات ال�سلة التي مت التو�سل اإليها يف التقييم.
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 املن�سورات ذات ال�سلة بتقييم التنمية:1 ملحق
OECD DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance
(OECD DAC, 1991)
OECD DAC Principles for Effective Aid
(OECD DAC, 1992)
OECD DAC Glossary of KeyTerms in Evaluation and Results Based Management
(English/ French/ Spanish and other languages,OECD DAC, 2002-2008)
Evaluation Feedback for Effective Learning and Accountability
(OECD DAC Network on Development Evaluation, 2001)
OECD DAC Guidance for Managing Joint Evaluations
(OECD DAC Network on Development Evaluation, 2006)
Evaluation Systems and Use, a Working Tool for Peer Reviews and Assessments
(OECD DAC Network on Development Evaluation, 2006)
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ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

www.oecd.org/dac/evaluationnetwork
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