
 

 

 مكتب تقييم 

 مرفق البيئة العالمي  

 

 مرفق البيئة العالمي الرصد والتقييم في 

 المشاركة على الصعيد القطري صحاب المصلحةيمكن ألكيف 

 مرفق البيئة العالمي لمجموعات المشتركة في المّوسعة ل حلقات التدارس

 العمل ضمن فريق 



 تمرين جماعي

مرفق البيئة العالمي في حديثًا  نهييعتّم ت) OFP( تنسيق العمليات ركزم إلى مدخالت ملتقدي واحد كفريق مجموعتك مع العمل

. والتقييم الرصدعمليات  ذلك في بما ،بلدك فيمرفق البيئة العالمي  عمليات بمختلف اً مطلعًا فور أن يكون  عليهيتعين  الذي

 حافظةرصد وتقييم  واسعة تشتمل على أسئلة أربعة أنبش تنسيق العملياتمركز إلى  المشورة تقديم على الفريق مهمةتشتمل 

 مساحةال في بشأنها األفكاركتابة و  داخل فريقك المسائل هذه مناقشة ينبغي .القطري الصعيد علىمرفق البيئة العالمي  

ياسة الرصد والتقييم سو  الحالة ودراسة الخلفية القراءة استخدم. األمر لزم إذا إضافية أوراق إضافة في تتردد ال. المخصصة لذلك

 السياق على اإلجابات معظم ستعتمد. األسئلة في النظر معرض فيكمواد داعمة  ،2010 عاملمرفق البيئة العالمي الخاصة ب

 . لدكبب الخاصة حتياجاتاالو 

  القطري الصعيد على البيئية واالتجاهاتمرفق البيئة العالمي   حافظة رصد

والتي مرفق البيئة العالمي  يدعمها التي المشاريع والبرامج جميعلالبيئة العالمي مرفق  حافظة رصدتنظيم  ينبغي كيف .1

 : غي النظر فيها بنالتي ي األسئلة بعض في ما يلي ؟ على الصعيد القطري البيئي الرصد عن فضالً  يشارك فيها البلد،

مركز تنسيق المالية أو  زارةو  البيئة أو وزارة -مرفق البيئة العالمي  حافظةرصد  ينّسق أن ينبغي الذيمن  •

  ؟هيئة آخرى  أي أومرفق البيئة العالمي  وكاالتومكتبه أو  العمليات

 بيانات نظم أو لمعلوماتل حالية مصادر أي هناك هل ؟التي سينبغي رصدها  البيانات أنواع أهم هي ما •

  ؟ طنيةالو  البيانات نظم في المشاريع من البياناتدراج إ يمكن كيف ؟ استخدامها يمكن

  ؟التي سيتم استخدامها  المعلومات شاطرت آليات هي اهذه المعلومات ؟ م شاطرتمع من ينبغي  •

 )الحالة دراسة: 1 رقم لسؤالل المقترح المرجع(



 في التقييم كز تنسيق العملياتمر مشاركة 

 المشاركة في الحق ياتمركز تنسيق العمل عطيت) 2010(مرفق البيئة العالمي ب ةإن سياسة الرصد والتقييم الخاص .2

 ؟الرصد والتقييم  أنشطة فيالمشاركة  مركز تنسيق العملياتل يمكن كيف. الرصد والتقيم أنشطة في

 ؟ عليها مركز تنسيق العمليات غي إطالعبينالتي مرفق البيئة العالمي  تقييم أنشطة هي ما •

مرفق البيئة والنهائية ل فة المدةمنتصال عمليات التقييمالمشاركة في  مركز تنسيق العملياتكيف يمكن ل •

 ؟العالمي 

 المستوى علىمرفق البيئة العالمي  ودراسات تقييم عمليات في المشاركة ز تنسيق العملياتكمر ل يمكن كيف •

 ؟ القطري

 ؟تبادلهامع من ينبغي  ؟ مركز تنسيق العمليات قبل من هذه التقييم أنشطة من نتائجال استخدام ينبغي كيف •

 )الحالة ودراسة) 4 رقم المتطلب األدنى ذلك في بما( الخلفية قراءةال : 2 رقم للسؤال رحالمقت المرجع(

مرفق البيئة الكبيرة لبرامج البغية تقييم نهائي ألحد  اإلختصاصاتالبيئة العاملية إرسال مرفق تنوي إحدى وكاالت  .3

يمكن  كيف. ل على المعلومات المرتجعةمن أجل الحصو  مركز تنسيق العمليات مكتب إلى ،البلد فيالمنفذة العالمي 

المعلومات  لتوفير المعايير أهم هي ما ؟ تقييمالختصاصات ال المعلومات المرتجعة توفير مركز تنسيق العملياتل

 المرتجعة بشأنها ؟

 )ومعايير التقييم 3 رقم المتطلب األدنى ذلك في بما( الخلفية القراءة : 3 رقم للسؤال المقترح المرجع



 التنسيق الوطنية للرصد والتقييم آلية

؟ من يجب أن يشارك ؟ أية  وضعهاهل يجب أن يكون هناك آلية تنسيق وطنية للرصد والتقييم ؟ كيف ينبغي  .4

 ما ؟نية عالم األطراف تجتمع أن ينبغي مرة كم ؟ المحلية والمجتمعات المدني المجتمع إشراك يمكن كيفمؤسسات ؟ 

 ؟ العمل نطاق يكون أن يمكن



 القراءة المرجعية

 وآثار نجاح تحديد في القطري المستوى على الصلة ذات) M & E( والتقييم لرصدتوضح هذه النشرة المفاهيم الرئيسية ل

الرصد والتقييم الخاصة  اسةسي في المعلومات من مزيد على االطالع ويمكن. مرفق البيئة العالمي   من المدعومة المشاريع

على  اإلنترنت شبكة علىهي متوفرة و  التدريب هذاأطار  في الذي يتم توفيرها بمثابة نشرة ،2010 لعام مرفق البيئة العالمي ب

 الموقع اإللكتروني التالي : 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010 

 لى المستوى القطري عمرفق البيئة العالمي عملية الرصد والتقييم الخاصة ب

تعزز عملية الرصد . بلد كل وفي العالمي الصعيد علىمرفق البيئة العالمي   أنشطة من ينمهم جزئين التقييمو  الرصديشّكل 

 .المستفادة والدروس النتائجاإلطالع على  وتعزيزمرفق البيئة العالمي  أنشطة تحقيق أجل من المساءلة والتقييم

 المسار على نشطةاأل من أجل إبقاء للبيانات المنهجي الجمع يستخدم ؟ الصحيح المسار على نشاطنا هل: يسأل الرصد 

 على. الجاري والتعلم والتقييم) التكيفية اإلدارة( اإلدارة قرارات التخاذ هامة مدخالت الرصد من معلوماتتشّكل ال. الصحيح

 : الرصد من التالية األنواع إجراء يتم القطري، الصعيد

 فيمرفق البيئة العالمي  مشاريع لجميع الرئيسية لعناصرل روتيني رصد:  على الصعيد القطريالعمليات  حافظةرصد  •

 : من أجل المعلومات هذه تستخدم البلدان. دالبل

o ؛ والجمهورمرفق البيئة العالمي  وكاالتبين الوزارات و مرفق البيئة العالمي عمليات  حافظة تنسيق 

o األولويات لتحديد -مرفق البيئة العالمي  عمبد المتعلقة ةالوطني اتالقرار  التخاذ الالزمة المعلومات تقديم 

 ؛ المستقبل في الدعم أو نشطةألل والتخطيط لألنشطة الدعم وتأمين

o المعنية األطراف جميع إتاحتها إلى يمكن التيمرفق البيئة العالمي الخاصة ب القطرية المعلومات تتبع. 

 تنطوي. القطريالمنفذة على المستوى  المبادرات عن نتجت التي البيئي الوضع في التغيرات قياس:  البيئي الرصد •

 من والحد) المياه ونوعية البيولوجي التنوع معايير في التغيرات مثل( البيئية المنافع نتحسّ  تتبع على هذه العملية

 ؛) المحمية المناطق تغطية المحتملة، الملوثات رصد المثال، سبيل على( البيئي اإلجهاد

العملية الخامسة لتجديد موارد  منذ. المحز والتقدم المخرجات تسليمو  المالية والموارد نشطةاألتتبع :  المشاريع رصد •

باإلبالغ عن  يقومون ،أدنى كحد:  البيئي الرصد أيضاً مرفق البيئة العالمي  مشاريع جميع تشمل ،البيئة العامليةمرفق 



عدم  أو - التقدم عن مبكرة معلومات المشاريع رصد عملية فرتو . مرفق البيئة العالمي   تركيز مجاالت أدوات تتبع

 إلى تحتاج التي التنفيذ مسائل تحديد على وتساعد هذه العملية أيضاً . المرجوة والنتائج األهداف تحقيق نحو -وجوده 

 .هاوقرارات اإلدارة اهتمام

 هو التقييمإن  ؟ به للقيام أفضل طرق هناك هل ؟ دجيّ  بشكل به القيام يجري هل ؟ الصحيح نقوم باألمر هل:  يسأل تقييمال

 التقييم ويهدف. آخر موضوع أو مجال تركيز أو قطاع أو سياسة أو استراتيجية أو برنامج أو مشروع أو لنشاط منهجي تقييم

 .المقدمة مساهمةال أثر وتعظيم العمالء رضا وتوفير الموارد استخدام وتحسين النتائج وتحقيق المؤسسية الصلة تحسين إلى

 : القطري المستوى علىمرفق البيئة العالمي  تقييم من أنواع عدة وتجرى

 التغييرات هلسّ يو  التحديات ويحدد التقدم ميقيّ : ) منتصف المدة ستعراضاالو ( منتصف المدة للمشروع تقييمال •

 نتائج داميتم استخ ،المشروع رصد من بياناتال مع جنب إلى جنباً . المشروع منتصف في األهداف تحقيق لتحسين

 ؛ من أجل القيام بالتعديالت الالزمة على المشاريع التكيفية، اإلدارة إجراءاتب يسمى لما المدة منتصف تقييمال

 أجل من الدروس وتجميع المساءلة لغرض منجز مشروع وٕانجازاتتصميم وتنفيذ  ميقيّ :  للمشروع النهائي التقييم •

 ؛ المستقبل

. مرفق البيئة العالمي   تقييم مكتب قبل من تجرى:  على الصعيد القطري عملياتال حافظة/ دراسات تقييمات  •

 ن،معيّ  بلد فيمرفق البيئة العالمي  وكاالتو  برامجو  مشاريع جميع فيمرفق البيئة العالمي  دعم مجمل بتحليل يقومون

 مع األنشطة تلك واءمةم مدى وتقييممرفق البيئة العالمي  يدعمها التي األنشطة ونتائج أداء استعراض بهدف وذلك

 .عالميةال بيئيةال منافعال لتحقيقمرفق البيئة العالمي  أولويات مع وكذلك القطرية واألولويات االستراتيجيات

في عملية  على الصعيد القطري المصلحة أصحاب من وغيرهامرفق البيئة العالمي التابعة ل العملياتمركز تنسيق  دور

 الرصد والتقييم

 على أن تكونمرفق البيئة العالمي  كاالتو  تحرص أن 2010 املعمرفق البيئة العالمي لرصد والتقييم الخاصة بسياسة ا تطلبت

 أنشطة خالل من والتقييم بالرصد المسائل المتصلة نتائجٕاجراء و و  تخطيطفي ما يتعلق ب تام علم على مراكز تنسيق العمليات

 : مثل

 ؛ التقييم اختصاصات استعراض •

 ؛ التقييم عمليات عن الناتجة التقارير يعمشار  استعراض •

 .النهائي التقييم تقاريرل االستجابة •



 مشاريععلى ال بلدال موافقة قبل التقييم خالل من تحديدها تم التي الدروس أن يتم النظر في ضمان على اآلليات هذهتساعد 

 بالرصد المتعلقة األنشطة فيمرفق البيئة العالمي  مشاركة مراكز تنسيق تتبعمرفق البيئة العالمي  وكاالت من طلبيُ . جديدةال

 .والتقييم

مرفق البيئة العالمي التابع لعمليات مركز تنسيق ال دور 2010لعام مرفق البيئة العالمي تحدد سياسة الرصد والتقييم الخاصة ب

 : التالي النحو على والتقييم الرصد عمليات في

 والعالمية المحلية البيئية لمنافعا على صعيد والتقييم للرصد الوطنية نظمال

. والعالمية المحلية البيئية المنافع على صعيدوالتقييم  رصدال لتحسين جهود البلدان من العديدتبذل : ...  65 الفقرة

 ووضع الشريكة، البلدان في البيانات من وغيره األساسي التعداد تحسين إلى الرامية الجهود ذلك شملي أن ويمكن

التقارير  واستخدام الطبيعية، مواردالبيئة وال لرصد تشاركية ووضع مخططات وللمشاريع ةطنيو  أساس خطوط

 التنمية شركاء من بدعم...  العالمية المبادرات مختلف في والمشاركة ،العالمية بيئيةال منافعالوطنية لل اتجردالو 

 .االقتضاء حسب

 الرصد والتقييم. طالعها على كافة أنشطةنبغي استشارة مراكز التنسيق واي

تعزيز شعور  علىمرفق البيئة العالمي  تركيز وزيادةمرفق البيئة العالمي ل التشغيلية المبادئ مع تماشياً :  66 الفقرة

. والمشاركة التشاور علىمرفق البيئة العالمي يجب أن تنص أنشطة الرصد والتقييم الخاصة ب ،الذاتي البلدان بااللتزام

مرفق البيئة العالمي  وكاالت قبل من وٕاطالعهامرفق البيئة العالمي ل ةالتابع سيق العملياتكز تنمر  ستتم استشارة

 احترام مع البالد في أجريت التي التقييم أنشطة نتائجٕاجراء و و  تخطيطكامل  عنمرفق البيئة العالمي  تقييم ومكتب

 على الفور االستجابة خالل من لتقييما عمليات دعم المتعاونة الحكوماتأعضاء  من سينتظر. التقييم استقاللية

مرفق البيئة  أو محافظ أو سياسات مشاريعب تتعلق معلومات على للحصول التقييم مكتب لطلبات كامل وبشكل

 .الصلة ذات الخبرات وتبادلالعالمي 

 .المتعلقة بالرصد والتقييم المعلومات وتبادل استخدام في رئيسياً  دوراً  تلعب مراكز التنسيق

 متابعةو  استخدام بشكل خاص عن ةمسؤولمرفق البيئة العالمي التابعة ل مراكز تنسيق العملياتإن :  67 ةالفقر 

وعلى  والوطني اإلقليمي الصعيدين على الموجهةو مرفق البيئة العالمي  مسائلب المتعلقة التقييم توصيات وتطبيق

 الوطنيين المصلحة أصحاب جميعاستشارة  على رصالح في رئيسياً  دوراً مركز التنسيق أيضًا  يلعب. صعيد المشاريع

، بشكل وٕاشراكها وٕاطالعها على) مرفق البيئة العالمي   أنشطة في المشاركة المدني المجتمع منظمات وال سيما(

 .بالبلد المتعلقةمرفق البيئة العالمي رصد وتقييم  أنشطة ونتائج تنفيذو  خطط في كامل،



 البلد في اآلخرين المصلحة أصحاب يعتمد إشراك ،2010 عامل مرفق البيئة العالمي صة بالرصد والتقييم الخا ياسةلس وفقا

 .فيه يلعبونه الذي والدور البرنامج أو المشروع على

 الرصد والتقييم أنشطة الخاص القطاع شركات أو األكاديمية المؤسساتقد تدعم  المثال، سبيل على: ...  69 الفقرة

 المدني المجتمعمنظمات و  الحكومية غير المنظماتقد تلعب . الخارجية والخبرات النظر توجها قد تقّدم أو مباشرةً 

 أو جهات مستفيدة بوصفهاالمعلومات المرتجعة  توفير عن فضالً  البرنامج،و  مشروعال أنشطة رصد في هاماً  دوراً 

 .المحلية لجماعاتل ممثل

من  والمستفيدين المصلحة أصحابمرفق البيئة العالمي  في يجب أن تشرك عملية الرصد والتقييم: ...  70 الفقرة

إن مشاركة أصحاب المصلحة . االقتضاء حسب مستفيدين،و  مستخدمينو  ومساهمين مشاركينك سواء ،المشروع

 وسبل دخل على تؤثر التي والبرامج المشاريع فيضرورية بشكل خاص  المحليين ونهجهم التشاركية للرصد والتقييم

 ... هوحول المشروع مواقع في المحرومة الفئات سيما ال لمحلية،ا لمجموعاتا عيش

إنهم يستخدمون عملية الرصد . ومسؤولياتهم آرائهم تقديم في خاصة مسؤولية ملديه المصلحة أصحاب إن:  71 الفقرة

 ... علموالت األداء تحسينمن أجل  النتائج تحقيق تأكيد أو القضايا أو إثارة المحرز التقدم لتقييم والتقييم

 رئيسية تقييم معايير خمسة

 في منهجي بشكلكلها  استعراضها إلى ةال حاج رئيسية، معايير خمسةمرفق البيئة العالمي  تقييمات تستكشف عام، بشكل

 .الحاالت جميع

 هو هل ؟ والوطنية المحليةوالتنمية واإلحتياجات البيئية  ولوياتباأل صلة ذيمرفق البيئة العالمي  دعم ل أنه: الصلة •

 ؟مرفق البيئة العالمي  تفويضل وفقاً  العالمية البيئية المنافع تحقيقب صلة ذي

 هذه تحقيق المرجح إلى أي درجة من اآلن، حتى المحرز التقدم على بناءً  ؟ المشروع أهداف تحققتهل :  فعاليةال •

 ؟ األهداف

 ؟ ممكنة تكلفة أقل في النتائج تسليم تمهل :  الكفاءة •

 متوسطةقصيرة إلى  والنتائج لمشروعل المباشرة المخرجات النتائج تشمل ،مرفق البيئة العالمي   حيث من:  النتائج •

 اآلثار غيرها منو  المحاكاة آثارو  العالمية البيئية المنافع ذلك في بما الطويل، المدى على تأثيرال نحو التقدمو  األجل

 ؛ المحلية



 لفترة المنافع تحقيق في التدخل يستمر أن حالمرجّ  إلى أي درجة من : )واالجتماعية والمالية البيئية( االستدامة •

 ؟ انتهائه بعد الزمن من طويلة

 2010 لعام مرفق البيئة العالمي الرصد والتقييم الخاصة ب سياسةالدنيا ل متطلباتال

رصد  خططب ما يتعلق في هااتباع يجب دنيا متطلبات 2010لعام مرفق البيئة العالمي تحدد سياسة الرصد والتقييم الخاصة ب

 في مراكز تنسيق العملياتفضًال عن إشراك  البرامج،و  مشاريعال تقييموعمليات  الرصد خططوتقييم المشاريع والبرامج وتنفيذ 

 .الرصد والتقييم أنشطة

 الرصد والتقييم خطط تصميم:  1المتطلب األدنى رقم 

 على التنفيذي الرئيس تصديقفي الميزانية بحلول عتمدة وم لموسةمخطة رصد وتقييم  والبرامج المشاريع جميع تشمل سوف

للمشاريع  المنطقية األطرتكون  أن يجب. الحجم المتوسطة اريعلمشعلى ا التنفيذي الرئيس وموافقة الحجم كبيرة المشاريع

على  خطة الرصد والتقييم هذه تحتوي. مرفق البيئة العالمي   ركيزمجاالت ت نتائج أطرمع  ،عندما يكون ذلك مناسباً  ،متماشية

 : أدنى كحدما يلي، 

من  ةالمدة الزمنية ومناسب ةومحدد ةصلة وواقعي اتلإلسناد وذ ةوقابل اللقياس ويمكن تحقيقه ةوقابل ةمحدد مؤشرات •

مرتبطة بالشكل المناسب مع أطر نتائج  ) للنتائج والتنفيذSMART( الهدف ةومحدد احيث التوقيت ويمكن تتبعه

؛ يمكن أيضًا تحديد في خطة الرصد والتقييم مؤشرات إضافية يمكنها تسليم معلومات موثوقة وصالحة ركيزمجاالت الت

 إلى اإلدارة ؛

قاعدة أساس للمشروع أو البرنامج، مع وصف للمشكلة التي يجب معالجتها، مع بيانات مؤشرات أو، في حال لم يتم  •

 التنفيذي ؛ الرئيسمصادقة  بموجبديد مؤشرات أساسية رئيسية، خطة بديلة لمعالجة ذلك، تح

تحديد عمليات اإلستعراض والتقييم التي يجب القيام بها، بما في ذلك عمليات اإلستعراض متوسطة المدة وعمليات  •

 التقييم النهائية ؛

 هيكل تنظيمي وميزانيات لعملية الرصد والتقييم. •

 الرصد والتقييم خطط تطبيق:  2 دنىاأل لمتطلبا

 : يلي ما بما في ذلك ،الرصد والتقييم خطة تنفيذ عليها واإلشراف والبرامج المشاريع رصد ستشمل عملية



المدة  ةومحدد ةصلة وواقعي اتلإلسناد وذ ةوقابل اللقياس ويمكن تحقيقه ةوقابل ةمحدد مؤشراتاستخدام بشكل ناشط  •

 ) للتنفيذ ؛SMART( الهدف ةومحدد االتوقيت ويمكن تتبعهمن حيث  ةالزمنية ومناسب

المدة  ةومحدد ةصلة وواقعي اتلإلسناد وذ ةوقابل اللقياس ويمكن تحقيقه ةوقابل ةمحدد مؤشراتقياس بشكل ناشط  •

) للنتائج، وبخالف ذلك، توفير تفسير SMART( الهدف ةومحدد امن حيث التوقيت ويمكن تتبعه ةالزمنية ومناسب

 ؛ منطقي

 كما التقييمات ٕاجراءو  المحرز، التقدم الستعراض البيانات وتجميع بشكل كامل مشروعالخاص بال األساس خطوضع  •

 ؛ لها مخطط هو

 ضمان أن يكون الهيكل التنظيمي لعملية الرصد والتقييم تشغيلي وأن يتم إنفاق الميزانية كما هو مخطط لها. •

 لبرامجتقييم المشاريع وا:  3 رقم األدنىالمتطلب 

 : التالية الدنيا المتطلبات التقييم هذاسيكون ل. التنفيذ نهاية في البرامج وجميع كبير الحجم مشروع كل تقييم سيتم

 من استعراضه سيتم المشروع، إدارة في حال تم تنفيذه من قبل أو المشروع، إدارةعن  ةمستقلبصورة  تقييمسيتم تنفيذ ال •

 ؛ لوكالةالخاصة با المستقلة الجودة ضمان آليات طريق عن أوالبيئة العالمي مرفق  وكالة في التقييم وحدة قبل

 ؛ المعنية الوكالة ومعايير قواعد سيّطبق التقييم •

 سيقّيم التقييم، كحد أدنى، ما يلي : •

o  ؛ المستهدفة والنتائج لألهداف تقييماتال وتوفير ، والنتائج المخرجاتتحقيق 

o لذلك ؛ تقييم توفير و البرنامج، أو المشروع اءعند انته النتائج استدامة احتمال 

o  لذلك. تقييم وتوفير ،2 المتطلب األدنى رقمو  1 المتطلب األدنى رقم تلبية تمتإذا ما 

 سيتضمن تقرير هذا التقييم، كحد أدنى، ما يلي : •

o التقييم بشأن األساسية البيانات : 

 متى جرى التقييم ؛ 

 من شارك ؛ 



 المسائل الرئيسية ؛ و 

 والنتائج والكفاءة والفعالية(الصلة  الخمسة التقييم معايير تطبيق ذلك في بما - هجيةمنال 

 ؛ )واالستدامة

o ؛ األخرى النفقاتو مرفق البيئة العالمي ل الحالية النفقات ذلك في بما البرنامج، أو للمشروع األساسية البيانات 

o الدروس ذات اإلنطباق األوسع ؛ و 

o اختصاصات التقيين (في ملحق.( 

 في تقدير، أبعد وعلى ،جاهزاً  صبحي عندما الفور علىمرفق البيئة العالمي  تقييم مكتب إلى التقييم تقرير إرسال يتم •

 .البرنامج أو المشروع تنفيذ من االنتهاء من شهراً  12 غضون

 مركز تنسيق العمليات إشراك:  4 رقم األدنى المتطلب

 : التالية المتطلبات تطبق. والتقييم بالرصد المتعلقة األنشطة في عملياتمركز تنسيق ال برامجالو  مشاريعال تشرك سوف

ذي  كز تنسيق العملياتمر أن يبقي  البرنامج أو لمشروعلكيف يمكن ل تحديد الرصد والتقييم خطة تتضمن سوف •

ترام استقاللية التقييم على إطالع، وعندما يكون ذلك مناسبًا وممكنًا، إشراكه، مع احمرفق البيئة العالمي التابع ل صلةال

 ؛

الرصد  أنشطة عن وكاالتال قبل منمرفق البيئة العالمي التابعة ل مركز تنسيق العمليات إبالغ سيتم التنفيذ، خالل •

 ؛ الوطنية محافظها إلى تنتمي التي والبرامج المشاريع فيوالتقييم 

 النهائية والتقييمات المدة ةمنتصف ستعراضاتاال نعمرفق البيئة العالمي التابعة ل كز تنسيق العملياتامر  إبالغ سيتم •

 مشروع ستتلقى. التقييم مهام ونهاية بداية في المعلوماتتزويدها ب ،ممكناً عندما يكون ذلك و  االقتضاء عندسيتم، و 

 التقييم تقرير على تحصلوس ،)في حال وجودها( اإلدارة استجابة في للمساهمة وستتم دعوتها ،عليه للتعليق تقرير

 ؛ البرنامج أو المشروع انتهاء من شهراً  12 غضون في لنهائيا

مرفق البيئة  من الممولة هاوبرامج هامشاريع في هنا المحددة الشروط تطبيقمرفق البيئة العالمي  وكاالتستتبع  •

 .العالمي  



 دراسة الحالة

مرفق البيئة  يدعمها التي المشاريع حافظةب يتعلق في ما "أ" لبلد وهمي) M & E( تقييمعمليات رصد و  الحالة هذهتصف 

 .بلدان عدة في الحياة واقع من أمثلة أساس على تم تطوير الحالة وقد. العالمي  

 الحافظة مستوى الرصد والتقييم على

ال . مرفق البيئة العالمي  ل الوطنية المشاريع على ويركز البيئة وزارة من قبل القطريةالعمليات  حافظة مستوى على الرصديتم 

 نظام يتضمن. فيها البلد "أ" شاركي التيمرفق البيئة العالمي ل والعالمية اإلقليمية المشاريع عن معلومات أيةب االحتفاظ يتم

 : المشاريع لجميع التالية البيانات الرصد

 األساسية البيانات

 ؛ مشروعفي ال االتصال جهاتو مرفق البيئة العالمي من قبل  استمارة تحديد المشروع مع المشروع اسم •

 ؛ االتصال جهات ذلك في بما ،مرفق البيئة العالمي   وكالة •

 ؛ التركيز مجال •

 ؛ )والتمويل المشتركمرفق البيئة العالمي  منالمنح ( المالية المعلومات •

 )الفعلي والمقترح –اإلنجاز  البدء، المجلس، موافقة ،مرحلة تطوير المشروع( المشروع دورة مواعيد •

 ةالمهم البيانات

 ؛ المشروع أهداف •

 المتوقعة النتائج •

 للغاية المفيد من سيكون أنه "أ" إلى البلد فيمرفق البيئة العالمي  تقييم مكتب أجراه قطريةعمليات  لحافظة حديث تقييم أشار

 ومنع ؛ شاريعلمل التكيفية اإلدارة ودعم ؛ التنفيذ والتأخيرات في مشاكلال تحديد بما أن ذلك من شأنه إضافية، معلومات توثيق

أهداف و  الوطنية بشأن األهداف اإلبالغ في والمساهمة ؛ المانحة والجهات ةيالحكوم الوكاالت تبذلها التي الجهود ازدواجية

 : المعلومات التي تم تتبعها إلى التالية المعلومات إضافة ويمكن. مرفق البيئة العالمي  االستراتيجية لاالهداف و  االتفاقية

 ؛مرفق البيئة العالمي  تركيزنتائج مجاالت  بأطر / استراتيجياتو  الوطنية، األهدافب المشروعأغراض و  أهداف عالقة •



 ؛ هدافاأل تحقيق واحتمال التنفيذ في المحرز التقدم ذلك في بما ،اتتقييمال •

 ؛ البيئية اإلنجازات ذلك في بما المحققة، الفعلية والنتائج المخرجات •

 .المستفادة الدروس •

  المشروع مستوى علىلتقييم الرصد وا

مرفق البيئة  وكاالت وينفذ من قبل المشروع مستوى على في معظمه "أ" البلد فيمرفق البيئة العالمي  دعم وتقييم رصد يتم

 ةالمرحلي التنفيذ تقارير إعدادب وكاالتتقوم  ،مرفق البيئة العالمي  الرصد والتقييم الخاصة ب لسياسة وفقاً . العالمي  

 إعداد يتم ال .الحجم متوسطة والمشاريع الحجم كبيرة الوطنية المشاريع لجميع ةالنهائي اتوالتقييم المدة ةمنتصف اتعراضستواال

 .سهيليةالت لألنشطة إنجاز تقارير أي

 فتقرت تزال ال المشاريع من العديد إال أن. تقييمو  رصد وخطط ومؤشرات) logframes( منطقية أطر لديها األخيرة المشاريع إن

 بمرور البيئية االتجاهات لتقييم المنهجي الرصد بياناتكما وأنها تفتقر إلى  البيئية الموارد بشأن سليمة أساسية بيانات إلى

 .صعوبة أكثر األجل الطويل األثر تقييم تجعل القيود هذه؛ إن  الوقت

 على. ضروريةال تعديالتال إلجراء والتقييم الرصد نتائج بنشاط البلد في الحجم كبيرة المشاريعاستخدمت على األقل نصف 

رفع و  مؤشراتهل خفيضت ذلك في بما كبيرة، هيكلة عادةإل مشروع خضع المدة، منتصف هاستعراض إلى استناداً  المثال، سبيل

 .مرضية مشروع نتائج تحقيق إلى التغيرات هذه أدت ؛ المشروع مكونات بعضلمستوى 

 القطري المستوى وعلى المشروعييم على مستوى التق في كز تنسيق العملياتمر  إشراك

 دورل مناقشة الجديدة المشاريع بعض شملتسبق و  ،2010لعام  مالرصد والتقيي سياسة في الدنيا األربع متطلباتال إدخال بعد

تنسيق  مركز مسؤوليات يحدد أحد المشاريع المثال، سبيل على. ابه الخاصة والتقييم الرصد خطط في مركز تنسيق العمليات

 توصيات وتطبيق ومتابعة استخدام في) CBD( البيولوجي التنوع اتفاقية ومركز تنسيقمرفق البيئة العالمي التابع ل العمليات

 .للمشروع التوجيهية اللجنة ضمن أيضاً  مركز تنسيق العمليات إدخال يتم. المشروع تقييم

 مشاريعال مجملوقّدمت تقييمًا ل ،"أ" البلد في قطريةال عملياتال ةتقييم حافظ مؤخراً مرفق البيئة العالمي  تقييم مكتب استكمل

العمليات تقييم حافظة ل الرئيسية واالستنتاجات النتائج تم عرض. دالبل فيمرفق البيئة العالمي التي يمولها  الممولة والبرامج

مركز تنسيق  ساعد ،القطريةالعمليات حافظة إجراء تقييم  أثناء. األخيرة دورته خاللمرفق البيئة العالمي  مجلس القطرية على

 وقد شمل ذلك. معهم جتماعاتنّسق االو  الرئيسيين المصلحة أصحاب تحديدعلى مرفق البيئة العالمي  تقييم مكتب العمليات



مركز تنسيق قام و . التقييم نتائج لمناقشة المصلحة أصحاب من كبير عدد إلى مركز تنسيق العملياتالتي وجهها  دعوةال

 .القطريةالعمليات القطرية لتقييم حافظة  االستجابة أيضًا بتنسيق العمليات

 الخاصة بالرصد والتقييم المعلومات تبادل

الخاصة  المعلومات تبادل يتم ال ،مرفق البيئة العالمي   تقييم مكتب القطرية الذي أجراهالعمليات فظة اوفقًا للتقيم األخير لح

مرفق البيئة العالمي  وكاالت من دائماً  تتدفق ال"أ"، كما وأنها  البلد فيمرفق البيئة العالمي  شراكة عبر دائماً  بالرصد والتقييم

 ينوي. مرفق البيئة العالمي   أنشطة في المشاركة المختلفة الوزارات بين دائماً  عممت ال. بالعكس والعكس وطنيينال شركاءال إلى

 اقترح وقد. المستقبل في المشاريع مقترحات في التقييمات من التوصيات اجإدر  لضمان إجراءات وضع مركز تنسيق العمليات

 . الشركاء مع سيتم تبادله المشاريع دارةإل يمعلومات نظام وضع أيضاً  مركز تنسيق العمليات مكتب



 الموارد من أجل المزيد من التعلم على صعيد الرصد والتقييم

 على الفيديو وأشرطة التدريبية والدورات األدوات من العديد تتوفر. لرصد والتقييما لموارد شاملة هذه الالئحة الئحةال تشّكل 

 الويب صفحة عبر متاحة وجعلها دورية بصورة بتحديث الالئحةمرفق البيئة العالمي  تقييم مكتب سيقوم. اإلنترنت شبكة

 . www.gefeo.org، به الخاصة

 مرفق البيئة العالمي  والمبادئ التوجيهية للرصد والتقييم الخاصة ب السياسات

 ) باللغة االنجليزية واللغة الفرنسية واللغة اإلسبانية :2010(مرفق البيئة العالمي سياسة الرصد والتقييم الخاصة ب •

gef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010http://www.the ؛ 

باللغة اإلنجليزية : مرفق البيئة العالمي المبادئ التوجيهية األخالقية الخاصة بمكتب تقييم  •

http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines ؛ 

بشأن إجراء التقييمات النهائية باللغة اإلنجليزية (سيتم تحديثها في عام مرفق البيئة العالمي ية لالمبادئ التوجيه •

2013: ( 

http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations  

(بما في ذلك مرفق البيئة العالمي القطرية التي يعدها العمليات ر التقييمات النهائية وتقييمات محافظ أمثلة عن تقاري

 اختصاصاتها) :

: مرفق البيئة العالمي القطرية التي يجريها العمليات تقييمات ودراسات محافظ  •

Ehttp://www.thegef.org/gef/CP ؛ 

(يمكن اإلطالع على العديد من التقييمات النهائية من خالل البحث مرفق البيئة العالمي الموقع اإللكتروني الخاصة ب •

 عن ملف البلد) :

http://www.thegef.org/gef/country_profile ؛ 

 ") : مرفق البيئة العالمي  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (ابحث عن "تقييمات مركز موارد التقييم الخاص ب •

http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002  
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 باللغة( التدريبية والمواد الفيديو وأشرطة ، بما في ذلك القوائم المرجعية والكتيباتMy M&Eلتقييم على مجموعة أدوات ا

 . page-recomm-http://mymande.org/howto:  )اإلسبانيةاللغة و  اللغة الفرنسيةو  اإلنجليزية

 أخرى : مواضيع عديدةيع التالية، من بين تغطي الموارد المواض

 كيف يتم التخطيط لتقييم ما ؛ •

 كيف تتم إدارة تقييم ما ؛ •

 كيف يتم إجراء تقييم ما ؛ •

 كيف يمكن ضمان نوعية تقييم ما ؛ •

 كيف يتم استخدام نتائج التقييم. •

سات للحاالت وأدوات وأساليب وأشرطة فيديو موارد الرصد والتقييم الخاصة بالبنك الدولي، بما في ذلك أمثلة عملية متعددة ودرا

 وأدلة تفسيرية (العديد منها متاحة بلغات األمم المتحدة الستة) :

://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~phttp
iPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html 

 تغطي الموارد المواضيع التالية، من بين مواضيع عديدة أخرى : تصميم إطار نتائج لتحقيق النتائج ؛ •

 دليل تفسيريصياغة اإلختصاصات إلجراء تقييم :  •

 التدريبات وجهًا لوجه :

   /IPDET : (http:/www.ipdet.orgالتدريب الخاص بتقييم تطوير البرامج الدولية ( •

 شبكات وجمعيات التقييم :

• Climat-Eval) مجتمع ممارسة تقييم تغير المناخ والتنمية ،Community of Practice of Evaluation of 

Climate Change and Development: ( 

eval.org-www.climate  

 ؛ www.cepke.net : المعرفي للتبادل شاملال تقييمال منصة •

http://mymande.org/howto-recomm-page
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://www.climate-eval.org/
http://www.climate-eval.org/
http://www.cepke.net/


 ؛ IDEAS : (t.orgin-www.ideas( لرابطة الدولية لتقييم التنميةا •

 ؛ EEN : (http://www.environmentalevaluators.netشبكة التقييم البيئي ( •

 ؛ http://www.eval.orgرابطة التقييم األميركية :  •

• PREVAL على صعيد التقييم في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (باللغة ، المنصة اإلقليمية لبناء القدرات

 ؛ /http://preval.orgاالسبانية وباللغة االنجليزية) : 

 والعديد غيرها. •

http://www.ideas-int.org/
http://www.environmentalevaluators.net/
http://www.eval.org/
http://preval.org/

