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 تمهيد  )1(

 هو هذا االجتاه وانعدام. ستذهب حيث إىل سيوصلك تسلكه طريق أي فإن مقصدك، تعرف ال كنت إذا نكإ يقال
، يف املقام الشروع هو اإلدارةيف  نهجذا ال املقصودف. جتنبه على تعمل أن النتائج على القائمة اإلدارة يف فرتضيُ  ما

 لبلوغ متهيداً  إليها الوصول يتعني اليت الوسيطة واحملطات املسار تحديدبمث القيام  واملقصد، االجتاه اختياريف  األول،
 وإدخال املعتمد للمسار خبارطة ذلك يف االستعانةمع  تقدم، من ُحيرز ما راجعةواالضطالع بعدئذ مب ،املبتغى املقصد

 .ودةشاملن األهداف حتقيق أجل من احلال ىملقتض وفقاَ  املسار هذا على تعديالت

 على عرضها اليت لإلصالح" "برنامج املعنونة الوثيقة يف نان،ع كويف املتحدة، لألمم السابق العام األمني اقرتح وقد
 التخطيط عمليات يف النتائج على أكرب بقدر املتحدة األمم تشدد أن ،1997 عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 إىل املدخالت سابح على يقوم نظام من املتحدة األمم برنامج ميزانية حتويل" أجل من وذلك ،التقارير وإعداد وامليزنة
 على وُحيكم احملددة، النتائج إجناز مدى عن مسؤولة األمانة وتكون ]...[. النتائج إىل باالستناد املساءلة على يقوم نظام
 التقارير تقدميو واإلدارة والرصد  وامليزنة التخطيط عمليات يف الرتكيز موضع فإن وبذلك، 1".األساس هذا على أدائها

 القائمة اإلدارة مفهوم أصبح الوقت، ذلك ومنذ. حتقيقه يتم ما حتديد إىل موراأل أداء كيفية حتديد نم ينتقل واإلشراف،
 تعززه الدولية، املنظمات بنيساريًا  عاماً  هاً واجتا املتحدة األمم منظومة مساعي يف رئيسياً  جانباً  يشكل النتائج على

  .جديدة التزامات

 أو األنشطةو أالربامج  وتنفيذ اخلدمات تقدمي على عديدة سنوات منذ ملتع الدولية املنظمات أوساط فتئت وما
 ومل ،التنفيذية نشطةواأل املدخالت إدارة على العادة يف يقع الرتكيز كان فقد. الطرق بأجنع النتائج وحتقيق املشروعات

 من وغريهم واملاحنني الضرائب يدافع متاماً  يرضيو  باملصداقية تسمي على حنو احملرزة النتائج عرض دائما باإلمكان يكن
م إذ ومشروعة، واضحة هؤالء شواغل فإن. املعنية اجلهات  والتغري مواردهم، ا ستخدمتُ  اليتأن يعرفوا الكيفية  يريدون إ
 إعالن يف جرى النتائج، أساس على املساءلة حنو التوجه هذا مع ومتشياً . الناس حياة يف االستخدام هذا عن ينجم الذي
 جرى كما "،النتائج أجل من اإلدارة" مبادئ على التأكيد بوجه خاص، املعونة فعالية بشأن 2005 لعام سباري

مث يف شراكة بوسان من أجل التعاون اإلمنائي  ،2008 عام يف أكرا أعمال جدول يف جمدداً  املبادئ هذه ىعل التأكيد
 البلدان قدرات لتعزيز تشاركي ج وفق معاً  العمل لأج من تُبذل اليت اجلهود إطار يف وذلك، 2011الفعال، يف عام 

  .النتائج حتقيق إىل السعي إطار يف الرئيسية املعنية اجلهات مجيع بني املساءلة وتشجيع

 بطبيعتها تتسم عمليات وهي االجتماعي، التحول تحقيقب تتعلق مثال، كالتنمية املعقدة، العمليات نإ يقال ما وعادة
ا كاملة، سيطرة عليها السيطرة إمكانية وبعدم وبالصعوبة فيها اليقني بانعدام  يعترب أن ميكن ال عمليات - بالتايل - وبأ
ة املهني األوساط جانب من الئمةامل جراءاتاإل اختاذ تتطلب الصعبة املسائل هذه فإن ذلك، ومع. عنها مسؤوالً  املرء

                                                 
 .19، بعنوان "جتديد األمم املتحدة: برنامج لإلصالح"، ص 1997متوز/يوليو  14اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الصادرة عن  A/51/950الوثيقة   1
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 نية،املع اجلهات إىل املناسب بالشكل عنها تقارير رفع ميكن كي األطراف، املتعددة املنظمات جانب من وخباصة ،املعنية
  .فيها حتسينات إجراء ميكن اليت اجملاالت وفهم دةياجل املمارسات وحتديد التجربة من التعلم ميكن وكي

 نتائج حتديد خالل من الشواغل هلذه االستجابة إىل اليونسكو تطبقه الذي النتائج على القائمة اإلدارة ج ويهدف
، واألنشطة واملشروعات الربامجهلذه  ذههل أداء مؤشرات بوضع وذلك ،شروعاتاملو  ألنشطةللربامج وا واضحة نشودةم

ذه املؤشرات أو نوعية/باإلضافة إىل حتديد أهداف كمية و  النتائج حتقيق يف تقدم من ُحيرز ما وتقييم رصد بغية ،مرتبطة 
 عن اإلجابة يف يساعد النهج هذا أن كما. املسؤولني بني فيماو  ككل نظمةامل يف املساءلة حتسني خالل ومن املنشودة،
 بالضرورة يعين لربامجالتنفيذ الناجح ل أن افرتاض نستطيع ال بأننا عرتافاك وذلك "،؟بعد "وماذا يف املتمثل السؤال
  .اإلمنائي الوضع يف فعلية حتسينات حدوث

 اإلدارة ج ومبادئ مفاهيم واستخدام فهم يف اليونسكو موظفي مساعدة هو التوجيهية املبادئ هذه من إن الغرض
 بصرف املنظمة أعمال جيمع على واملبادئ املفاهيم هذه وتطبق. اليونسكو يف طبقامل على النحو النتائج على القائمة
  .امليزانية) عن اخلارجة املوارد وأ العادي الربنامج (موارد هامتويل مصدر عن النظر
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  تاريخيةال خلفيةالنبذة عن   )2(

 فقد. املاضي القرن من اخلمسينيات إىل ترجع، إذ إن أصوله متاماً  اً جديد اً مفهوم النتائج على القائمة اإلدارة مفهوم ليس
 "The Practice of Management" املعنون كتابه يف مرة ألول لألهداف" وفقاً  "اإلدارة ومبادئ مفهوم دروكر بيرت قدم

  :التايل النحو على وذلك ، 2اإلدارة) ممارسة(

 تعاقبياً، ترتيباً  التنظيمية واألهداف الغايات ترتيب  

 املنظمة، يف فرد لكل حمددة أهداف وضع  
 تشاركية، بصورة القرارات صنع  

 واضحة، زمنية فرتة حتديد  
 قدمي تعليقات على التنفيذوت األداء تقييم.  

 ج خدماستُ  وقد. النتائج على القائمة اإلدارة ج مع حد كبريإىل  ماشىتت املبادئ هذه فإن الحقا، لنا سيتبني وكما
قد و . العام لقطاععلى صعيد ا 'للعمل منطقياً  إطاراً ' ليصبح رتطوَّ  مث اخلاص القطاع إطار يف أوالً  لألهداف' وفقاً  'اإلدارة

 التنمية وكالة اعتمدته مث نطقي،اإلطار امل يف األصل، بإعداد هذا األمريكية، املتحدة بالواليات الدفاع وزارةاضطلعت 
الربامج  ختطيط يف مستخدتُ  حتليلية أداةوهو  ؛املاضي القرن من الستينيات أواخر يف املتحدة للواليات التابعة الدولية

 تخطيطب القائمون حيددها اليت املنطقية الروابط من امسه اإلطار هذا ويستمد. وتقييمها ورصدها واملشروعات ألنشطةوا
  .غاياته املتاحة له وبني وسائلال بني لربطا أجل منأو نشاط أو مشروع ما،  برنامج

 اقتصادية لضغوط استجابة واسعة إصالح لعمليات ،املاضي القرن من التسعينياتفرتة  يف ،خضع القطاع العاموقد 
 ،العامة اتيانامليز  يف العجز حاالتتمثل يف ت ذلك يف أسهمت اليت العوامل نت بعضوكا. وسياسية واجتماعية
 أفضل خبدمات املطالبة وتزايد ،احلكومات يف اجلماهري ثقة وتناقص العوملة، وتزايد ،التنافس واشتداد ،بنيويةال واملشكالت

 القطاعممارسات  يف املنطقي اإلطار ج اعتماد تدرجييا جرى ذلك، غضون ويف. املساءلة من باملزيد املطالبة مع ،وأسرع
 هذا واختذ. االقتصادي) امليدان يف والتنمية التعاون منظمة يف األعضاء الدول يف رئيسية (وبصورة ةكثري  بلدان يف العام
 وهي اجلديدة، العامة اإلدارة جوانب من جانبا باعتباره النتائج على القائمة اإلدارة ج شكل نفسه العقد يف اإلطار
  .النتائج حتقيق بشأن املساءلةتوافر  ضرورة وعلى املستهلك أو املواطن على تركز إدارية ثقافة لوصف خدمتاستُ  تسمية

 ملنظومة التابعة املنظمات معظم كانت فقد. الدولية املنظمات يف النتائج على القائمة اإلدارة ج إدخال ذلك وأعقب
 أكثر وتصبح يةاإلدار  نظمها هذه املنظمات تصلح لكي األعضاء الدول من مماثلة وضغوطاً  حتديات تواجه املتحدة األمم

                                                 
 .Peter F Drucker: The practice of management, Harper & Row, New York, 1954 انظر:  2



 

BSP 2014-2017 
6 

 يشكل النتائج على قائمة ثقافة إىل االنتقال أن غري. النتائج حنو توجهاً  وأكثر للمساءلة، خضوعاً  وأكثر شفافية،و  فعالية
 بناء يف االستدامة تأمنيو  جديدة وممارسات مواقف استحداث وتستدعي التعقيد كتنفهايو  طويالً  وقتاً  تستغرق عملية
 . املوظفني قدرات

 النتائج على القائمة اإلدارة في ونهجها كواليونس

 من ذلك خترس وقد. املنظمة إصالح عملية يف احملورية العناصر من النتائج على القائمة اإلدارة ج وتطبيق عتمادا كان
 قيامل أساسيا جا باعتباره النتائج على القائمة اإلدارة ج حتدد اليت ،)4م/37( األجل املتوسطة االسرتاتيجة خالل
 الرتكيز من الرتكيز موضع نقل إىل اإلصالح ويهدف. املنشودة تأثرياتوال لنتائجل بيانيف شكل  تتجسد لمساءلةل ثقافة
 واضحة منشودة نتائج حتقيق على الرتكيز إىل عام، بشكل اليونسكو برسالة ذات الصلة واملشروعات األنشطةالربامج و  على

  .الرسالة هذهإىل الصياغة وتستند 

 أوالتنفيذية  األنشطة من عدد إىل تنقسم فرعية جماالت إىل ما جمالبتفصيل  املاضي يفالقيام  يكفي كان حني ويف
إطار  يف حتقيقها املنظمة تستطيع اليت املادية لنتائجا بتحديد بعناية االضطالع يتطلب األمر بات املشروعات،و  املبادرات

  .الغرض هذاتحقيق ل الوسائل نسبأ حتديد مع بينها، فيما تتنافس ما كثرياً  أخرى عديدة فاعلة أطرافاً  تضم بيئة

 التزام عن ّرب تع اليت التطورات البارزة من اً عدد اليونسكو يف النتائج على القائمة اإلدارة ج إدخال عملية وشهدت
  :، وذلك على النحو التايلالنتائج على القائمة اإلدارةممارسة  إىل التدرجيي بالتحول املنظمة
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 اليونسكو في النتائج على القائمة اإلدارة نهج إدخال التطورات البارزة في مسيرة - ألف الجدول

الوقائعالسنة

1997 
 نظام لتصميم متهد اليت اليونسكو، يف املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية اخلطة إعداد من االنتهاء

 .(sister) النتائج وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات

1998 
 نظام إعداد يف االسرتاتيجي) التخطيط مكتب سلف (وهو والتقييم التخطيط مكتب شروع

 والرصد واإلدارة الربجمة ج تطبيق ليواكب النتائج، وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات
  .النتائج على القائم ،التقارير تقدميو 

1999 
 تاالسرتاتيجيا عن املعلومات نظام باعتماد منصبه، ملهام هتولي فور رمسيا، العام املدير قيام

 على القائمة اإلدارةج  ثلمي لإلصالحات شامل برنامج باستهاللو  ،النتائج وتقييم واملهام
 .اهلامة دعائمه إحدى النتائج

2000 
 يف )5م/30( 2001-2000 عامي وميزانية بربنامج املتعلقة براجمها ميعجل اليونسكو إدراج

  .النتائج وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات ظامن

2000-2001 

أطر و  للعمل املنطقية األطر صياغة على مهين موظف 300 من ألكثر ساسيأ تدريب تقدمي
. فولفرهامبتون) جامعة بضمنها عديدة، جهات هميتقد يف اشرتكت تدريب (وهو النتائج

 التابع احلوكمة بقضايا املعين واملركز والبحث بالتدري مراكز خبدمات اليونسكو واستعانت
 مصمَّمة أدوات ولتوفري ،النتائج على القائمة اإلدارة لنهج اليونسكو تطبيق لتقييم أوتاوا، جلامعة
 .للمنظمة الداخلية اتالقدر  لتحسني

2001-2002 
 استخداماً  لنتائجا وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات نظام باستخدام مرة ألول القيام

 العامني فرتة وميزانية ربنامجب اخلاصة عملال خطط واعتماد إلعداد منهجياً 
 .امليزانية عن اخلارجة املوارد من تنفذ اليت املشروعات وإلدخال ،)5م/31( 2002-2003

2003-2007 

 دادبإع ليعىن االسرتاتيجي التخطيط كتبم داخل النتائج على القائمة لإلدارة فريق تشكيل
 لضمان مسبق كشرط وذلك كلها اليونسكو يشمل النتائج صياغة على للتدريب برنامج وتنفيذ
 املقر يف التدريب هذا الفريق قّدم وقد. جمدياً  تطبيقاً  النتائج على القائمة اإلدارة ج تطبيق
  .امليدانية واملكاتب املكاتب خمتلفو  القطاعات الحتياجات ذلك يف مستجيباً  وامليدان

 وما -2006
 بعدها

 .املشرتكة القطرية الربجمة عمليات يف اليونسكو إسهام على تدريبلأنشطة ل ميوتقد إعداد

 وما -2008
 بعدها

 النتائج على القائمة اإلدارة ج جوانب مجيع ليشمل النتائج صياغة على التدريب نطاق توسيع
 ومعاهد امليدانية واملكاتب املقر وظفيمل التدريب هذا توفريو . اليونسكو يف طبقعلى النحو امل

 .الوطنية واللجان الدائمة للوفود الطلب وعند ،1 الفئة

  .5م/37استخدام أطر النتائج لصياغة النتائج املنشودة وإعداد خطط العمل اخلاصة بالوثيقة   2013
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  اليونسكو في اإلدارة نظم

 ستخدم عن طريقتُ  رئيسية أدوات 3 إعداد مت النتائج، على القائمة اإلدارة ج تطبيق إىل املنظمة انتقال إطار يف
 ،(FABS) وامليزانية املالية ونظام ،(SISTER) النتائج وتقييم واملهام االسرتاتيجيات عن املعلومات نظام وهي اإلنرتنت،

. املساءلةو  الشفافية مبادئ مع متشيا وذلك ،)MyTalent(نظام  (STEPS) باملوظفني املتعلقة اخلدمات حتسني نظامو 
األداة اإلدارية القائمة على استخدام تكنولوجيا  النتائج وتقييم والمهام الستراتيجياتا عن المعلومات نظام عدوي

ج اإلدارة القائمة على اليت داة األاملعلومات واخلاصة بإدارة املعلومات وصنع القرار يف املنظمة، وهي  تتابع وتدعم تطبيق 
ج امليزنة ال (أي، عمليات الربجمة  )5م/( وامليزانية الربنامجنظام إعداد هذا الويشمل قائمة على النتائج. النتائج و

 العمل خطط برجمة وينظم ،(أي، عمليات اإلدارة والرصد وتقدمي التقارير والتقييم) العمل خططوإعداد وتنفيذ  وامليزنة)،
 اخلاصة اتالتقييم لتبادل املنظمة يف استخدامه ميكن الذي الوحيد السبيل النظام هذا ويُعد. 'النتائج سلسلة' مفهوم حول

 العمليات لتسجيل ستخدمفيُ  ،والميزانية المالية نظام أما. هلا املخطط النتائج إىل بالقياس النتائج حتقيق يف احملرز بالتقدم
 تحسين نظام ويغطي. يزانيةوامل املالية الشؤون عن التقارير إلعداد الالزمة البيانات وتوفري احلسابات ومسك املالية

 هذه فإن وبذلك،. الرواتب وكشوف البشرية املوارد إدارة) MyTalent(نظام  (STEPS) بالموظفين المتعلقة الخدمات
 املوارد وإدارة النتائج إدارة يف تنيواملتمثل النتائج على القائمة لإلدارة تنيالرئيسي امتنيالدع يف أساسي جزء هي األدوات
 .لبشريةوا املالية
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 ؟النتائج على القائمة اإلدارة هي ما  )3(

 اإلدارة أن هو لذلك البسيط والتفسري. واملنظمات األشخاص باختالف النتائج على القائمة اإلدارةب املقصود خيتلف
 خالل منوذلك  املؤسسات، ا تعمل اليت الطريقة تغيري إىل رميت لإلدارة عامة اسرتاتيجية هي النتائج على القائمة
ا كما. الربنامج تنفيذ وحتسني الربناجمي والرتكيز األداء حتسني  العمليات املنظمة ا ستخدمتَ  اليت الطريقة عن تعّرب  أ
 .من أجل حتقيق نتائج مبتغاة تنفيذية بأنشطة الضطالعل واملوارد

على حنو  الربنامج تخطيطل ويستخدم قالفري بروح العمل على يقوم لإلدارة تشاركي ج هي النتائج على القائمة واإلدارة
فعالية ال وتعزيز الربامج تنفيذ حتسني هو اإلدارة يف النهج هذا من والغرض .حمددة تأثرياتو  ائجنت حتقيقاألداء و  على يركز
  .اإلدارة جمال يف المساءلةوالكفاءة و

 املدخالت على الرتكيز من القرارات، صنعو  دارةواإل الربجمة يف الرتكيز موضع حتويل يف النتائج على القائمة اإلدارة وتساعد
ا كما. حتقيقها زمعامل نتائجال على الرتكيز إىل ،العملياتو   من والكايف الالزم القدر وجود ،البرمجة مرحلة يف تضمن، أ
  .نشودةامل النتيجة لتحقيق التنفيذية نشطةاأل

 العمل لدعم واملؤسسية والبشرية املالية املوارد مجيع ة توافرياستمرار  ورصد ضمان يف ساعدت افإ ،التنفيذ مرحلة يف أما
 .املستهدفة النتائج حتقيق على

  القدر وجود النتائج على القائمة اإلدارة ج يضمن الربجمة، مرحلة يف  
 نشودةامل نتيجةال لتحقيق التنفيذية نشطةاأل من والكايف الالزم

  يجب  معالجة  الظروف الثالثة

  في حالة وجود مشكلة ناتجة عن ثالثة ظروف
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 ضمان يف النتائج على القائمة اإلدارة ج يساعد التنفيذ، مرحلة يف

  املستهدفة النتائج لتحقيق املتاحة املوارد مجيع استثمار

 وبرامج وحدات مجيع على النتائج على القائمة اإلدارة ج تطبيق جيب ممكن، حد أقصى إىل اجلدوى ضمان أجل منو 
 بطريقة تسهم واليت عمله، من املنشودة النتائجأن حيدد  العناصر هذه من عنصر كلاملطلوب من  ف. استثناء بدون املنظمة
 أو اإلسهام هذا نطاق عن النظر بصرف ككل، للمنظمة املستوى الرفيعة أو املنشودة اإلمجالية النتائج حتقيق يف جامعة
  .فيه التعقيد درجة أو حجمه

 اليومية املهام خضم يف االستغراق اي النشاط"، "مصيدة بـ يُدعى ما على التغلب إىل النتائج على القائمة اإلدارة وتسعى
 يصف ما كثرياً  إذ ،منظمات عديدة يفتنتشر  املشكلة هذهفإن . الغاية املقصودة أو الغرض املرءمعها  ينسى درجة إىل

مو  ألنشطتهم املنشودة النتائج ربامجال مشروعاتأو  أنشطة ومدير  ا الربناجمية مشروعا  املشورة إسداءب" ،مثالً علق، تت بأ
 جمال يف حبوث إجراءب" أو التعبري"، حرية دعم أجل من الصحفيني تدريبب" أو الرتبية"، اراتوز  إىل السياسات بشأن
 الرتكيز من بدالً  ا، املضطلع التنفيذيةنشطة أل نوع على أكرب بقدر مرّكزين يف وصفهم ذلك، إىل وما العذبة"، املياه إدارة
 املستفيدين من معينة جمموعة إىل بالنسبة التنفيذيةنشطة أل هذه إليها تؤدي أن فرتضيُ  اليت النهائية رياتلتغا على

  .املباشرين

  

 إىل شيء كل قبل حيتاج نهإ إذ جديدة، وتنفيذية إدارية نظم عتمادا جمرد من أكثر هو ما وجود النتائج على الرتكيز يتطلبو 
 والرئيسي األول الغرض يُعد حني ويف. جديدة إدارية وج استخدام وتشجع تدعم األداء حنو موجهة إدارية ثقافة وجود

  نتيجة

  نتيجة

  نتيجة
 نتيجة

 نتيجة

  النتائج

  الموارد
الموارد
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 أجل من والتأثري األداء عن معلومات واستخدام تكوين هو املؤسسية، النظر وجهة من النتائج، على القائمة اإلدارة لنهج
 صنعمن أجل استخدامها يف و  ،املساءلة ألغراض مراعاةً  اخلارجية املعنية اجلهات إىل تُرفع اليت التقارير إعداد يف ااستخدامه

م إذ أنفسهم، املديرون هم النهج هذا من املستفيدين أول فإن ؛القرار الربامج أو  يف أكرب بقدر تحكمال من سيتمكنون إ
ذلك  نهميمكّ س كما مستنرية، قرارات الختاذ أفضل وضع يف وسيكونون مبسؤوليتها، يضطلعون اليت شروعاتامل أو نشطةاأل
م من التعلم من م جناحا   .املعنية اجلهات وسائر زمالئهم مع اخلربات هذه وتبادل وإخفاقا

 :اليونسكو يف طبقعلى النحو امل النتائج على القائمة اإلدارة ج جوهر التالية الرئيسية المفاهيم ومتثل

 االسرتاتيجية األهداف بيان من تنازلية بصورة اليونسكو، خيص يماف النتائج، سلسلة تتدرج: النتائج سلسلة 
 وامليزانية الربنامج يف احملددة املنشودة النتائج بيان إىل ،)4(الوثيقة م/ األجل املتوسطة االسرتاتيجية يف املنشودة

(مبا يشمل الربنامج  ةاألربع ألعواما يف خطط العمل اخلاصة بفرتة املنشودة النتائج إىل هاومن ،)5(الوثيقة م/
 برنامج مستوياتخمتلف  بني السلس االنتقال يضمن حنو على وذلك ،ادي واألنشطة اخلارجة عن امليزانية)الع

كيف" /"ملاذا فينبغي أن يكون كل مستوى من مستويات الربنامج مرتبطًا باملستوى الذي يليه، ويبني. املنظمة
على املستوى األعلى، ليشكل  املنشودةإىل بلوغ النتائج  على صعيد املستوى األدىن النتائج املنشودة تفضي

على  حتقيق نتيجة ما. وبعبارة أخرى، فإن قائم على مبدَأي االتساق والتجميع ذلك سلسة النتائج على حنو
وعامًال يسهم يف حتقيق النتيجة املندرجة يف املستوى األعلى الذي يليه، ضروريًا  يكون، صعيد مستوى معني

 ج املنشودة على مستويات خمتلفة للربنامج تركيزئبني النتايكفل هذالربط و وذلك من خالل عالقة سببية. 
 وافق عليها املؤمتر العام.يتسخري موارد املنظمة من أجل بلوغ النتائج املنشودة احملددة يف أعلى املستويات اليت 

 معايري (وفق للنتائج ةناجعال الصياغة SMART( :ظرف ما ائج هي تغريات جتري يف وضع أو يفالنت إن 
 بيان . وقد تكون هذه النتائج مقصودة أوغري مقصودة، وإجيابية و/أو سلبية. ويعّرب يةعالقة سبب تنجم بفعلو 

التغري "املرغوب" املنشود حتقيقه عن طريق تنفيذ برامج أو أنشطة أو مشروعات يف إطار النتيجة املنشودة عن 
ا وضع وينبغي أن تعّرب  .)5الربنامج وامليزانية (الوثيقة م/  النتيجة املنشودة عن الكيفية اليت يُتوقع أن يصبح 

 االختالف هذا جوانبالنتيجة املنشودة معني خمتلفًا عما هو عليه يف حالته الراهنة. ولذلك ينبغي أن تبني 
دين عوضًا عن بيان ما ينبغي القيام به. وكثرياً ما تتعلق النتيجة املنشودة باستخدام مستفيدين مباشرين مقصو 

ا ال ختضع متاماً لسيطرة الفريق املعين بالتنفيذلنواتج حمددة . وجيري قياس األداء يف التنفيذ بواسطة ، ولذلك فإ
 مؤشرات كمية ونوعية.
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 وقابلة ،(specific) حمددة تكون أنأي  - SMART(وفق معايري  ةناجع صياغة النتائج تصاغ أن فيجب
نة ،(relevant) ومالئمة ،(attainable) قللتحقي وقابلة ،(measurable) للقياس  حمدد زمين بإطار ومر

(time-bound) .وهي اإلجنليزية، باللغة الصفات هذه من األوىل احلروف [وُتستخدم S وM وA وR وT 
 عن للتعبري كمصطلح ستخدميُ و  "ذكي"تعين  إجنليزية الذي ميثل أيضًا كلمة SMART املختصر الستخالص

 أن ،املنشودة النتائج صياغة عند املفيد فمن .املنشودة] للنتائج الناجعة الصياغة تكفل اليت رياملعاي هذه جمموع
 يف ذلك يفيد ما وغالبا. جدواها ومدى النتائج هذه حتقيق إمكانية مدى الختبار املعايري هذه تطبيق جيري
 هذه باستخدام ودصواملق. املنشود قعيوالوا اجلوهري التغري بيان يف لتنحصر املنشودة النتائج صياغة نطاق تضييق
  :املنشودة النتائج تكون أن هو املعايري

 الغامضة أو  تعابرياستخدام الإن ميز وواضح. فتدقيق وم بشكل اغةمصجيب أن تكون إذ  :محددة
أن حتقيقها، و  نشودلصياغة عن طبيعة التغريات املينبغي أن تعرب هذه او . منشودة  عن نتائجالتعميمات ال يعّرب 

لة بقدر املستطاع دون ، وما إىل ذلك؛ كما ينبغي أن تكون مفصَّ ةاملعنياملباشرين أو املنطقة  املستفيدين حتدد
 إسهاب.

 أو نوعية/و كمية خصائص على تشتمل أنو  ما، بشكل للقياس قابلة تكون أن جيبو  :للقياس قابلة. 

 املتاحة واملؤسسية البشريةالية و امل املوارد إىل بالقياس واقعية تكون أن جيبو  :للتحقيق قابلة. 

 وأن ،هي فيه الذي املستوى من األعلى املستوى يف املنشودة النتائج حتقيق يف تسهم أن جيبو  :مالئمة 
 .املنظمة رسالة إطار يف ا واملعرتف احملددة التحديات أو لالحتياجات تستجيب

 حمدد زمين إطار نطاق ضمن التحقيق كنةمم املنشودة النتائج تكون أن بجيو  :محدد زمني بإطار مرتهنة. 

  التحويلية العمليةاإلطار املنطقي للعمل (أو(: 

 .نتائج  نواتج  تنفيذية أنشطة  مدخالت

اية املطاف.  بية اليت تربط املدخالت بالنواتج وبالنتائج وحىت بالتأثرياتللعالقات السب هذا اإلطار هو صيغة يف 
 العمل الذي جيري يف سياق برنامج أو نشاط أو مشروع ما، ويتمثل غرضه يف وهو أداة إلضفاء املغزى على

من مراحل اإلطار املنطقي الذي جيري فيه  األخرية املرحلة هياملنشودة  فالنتيجة. معني تغّري حتقيق  التوصل إىل
التدابري ( تنفيذيةأنشطة  اءجر إل )واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية لبشريةملالية واا املواردمن ( مدخالتاستخدام 

 يف حتقيقه أمولامل تغّري ال حتقيق يف تسهم نواتج إىل تفضي )ا االضطالع اليت جيري لاعماألاليت يتم اختاذها و 
 وهو ما ميثل النتيجة املنشودة. - معنيأو يف ظرف  وضع
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 اليونسكو إدارة إطار في النتائج على القائمة اإلدارة نهج  )4(

 يف والرصد واإلدارة للتخطيط احملدد اإلطار ضمن النتائج على القائمة اإلدارة ج تطبيق كيفية على لالفص هذا يركز
 .اليونسكو

  األجل املتوسطة االسرتاتيجية وثائق: ومها املؤسسي، التخطيط وثائق من رئيسيني نوعني اليونسكو فتستخدم
 واملفاهيمي الربناجمي اإلطار معاً  الوثائق من النوعان هذان لكويش ،)5م/ (الوثيقة وامليزانية الربنامج ووثائق )4م/ (الوثيقة
للربنامج العادي واألنشطة ( أربعة أعوام فرتة تغطي تنفيذية عمل خطط إىل 5م/ الوثيقة موترتجَ . اليونسكو أعمال جلميع

  .اخلارجة عن امليزانية)

  أعوام) 8( 4م/ - األجل المتوسطة اليونسكو راتيجةاست - ألف

 دوحتد أعوام 8 فرتة تغطي للتطوير قابلة وثيقة وهي. لليونسكو الشامل التخطيط وثيقة هي األجل املتوسطة سرتاتيجيةاال
 األجل املتوسطة االسرتاتيجية بنية نتظمتو . االقتضاء عند العام املؤمتر يعّدهلا أن ميكنو  ،للمنظمة الشاملة االسرتاتيجية

 حتقق أن اليونسكو تستطيع اليت واجملاالت املوضوعات على يرّكز والذي نصه ايلالت اليونسكو رسالة بيان حول 4م/37
استنادًا إىل  اليونسكو، تسهم": ع جماالت اختصاصهايضمن مج واسرتاتيجية هادفة أنشطة خالل من ملموساً  تأثرياً  فيها

 الفقر، على والقضاء السالم، ناءب يف املتحدة، األمم منظومةإىل  تنتمي متخصصة وكالة بوصفهاو  ميثاقها التأسيسي،
 مت وقد 3"تواملعلوما واالتصال والثقافة والعلوم الرتبية خالل من ،الثقافات بني واراحل وإقامة املستدامة، التنمية وحتقيق
  .اجلنسني بني املساواة وأولوية ألفريقيا األولوية: ومها اتيجية،االسرت ب املشمولة للفرتة عامتني أولويتني حتديد

دد اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية لألولوية املتمثلة يف أفريقيا رؤية استشرافية للقارة، من خالل االهتمام باالجتاهات وحت
 اليت األولويات أفريقيا لصاحل ا ُيضطلع اليت األنشطة وتراعيوببذور التغيري اليت تؤثر يف تنمية القارة خالل العقد املقبل. 

ا أفريقيا تقررها  إىل باإلضافة )نيباد( "فريقياأ لتنمية اجلديدة "الشراكة وبرناجمه فريقياأل االحتاد خالل من ذلك يف مبا ،ذا
  .خرىاأل نظماتامل من جمموعة

 القمة مؤمتر إبان القضية هلذه العامل قادة أواله الذي القوي لاللتزام تأكيد فإنه اجلنسني، بني املساواة على شديدالت أما
 إصالح عملية إطار يف املتحدة األمم منظومة وكاالت مجيع عن صدرت اليت الالحقة وللمقرتحات ،2005 لعام العاملي
 شقني ذي ج إىل اليونسكو اختصاص جماالت مجيع يف اجلنسني بني املساواة حتقيق إىل السعي ويستند. املتحدة األمم

سياسي واالقتصادي وعلى تغيري املعايري املرتبطة بالذكورة يركز على تعزيز قدرات النساء والرجال على الصعيد االجتماعي وال
ا. وتوفر خطة العمل الثانية  واألنوثة، وتعميم اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف مجيع سياسات املنظمة وبراجمها ومبادرا

                                                 
 .13، ص 2021- 2014، االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 4م/37، 2014اليونسكو،   3
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لصدد يف شكل أنشطة  هذا اخارطة طريق لتجسيد التزام املنظمة يف 2021- 2014لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفرتة 
  لتحقيق املساواة بني اجلنسني.  منسَّق ومنهجي حمددة بالنسبة إىل كل برنامج وذلك من خالل اعتماد منظور وخمَرجات

ا على اهتمامها 4م/37 الوثيقة فرتة خالل نظمةامل وتركز   ما يلي: يف اإلسهام أجل من األساسية اختصاصا

  حبلول عام لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية األهداف بلوغاإلسراع يف ،
 ؛2015

  ؛2015التقدم يف صياغة خطة التنمية ملا بعد عام 

 .حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

ا يف املتحدة األمم منظومة داخل اليونسكو ا تتمتع اليت النسبية امليزات إحدى وتتمثل  شاملة ةبطريق االستجابة على قدر
 بنية فإن ولذا. التخصصات بني وجامعاً  القطاعات بني مشرتكاً  جاً  ذلك يف متبعة املعقدة، املعاصرة للمشكالت وسديدة

 ةددحم عاملية تحدياتل التصدي يرميان إىل ،بأسره املنظمة ربنامجلهدفني شاملني  حول نتظمت األجل املتوسطة االسرتاتيجية
  :، وهذان اهلدفان الشامالن مهااألطراف املتعددة العمل منظومة ضمن لليونسكو األساسية االختصاصات درج يف إطارتن

  اإلسهام يف توطيد سالم دائم؛ -السالم 

  اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر. -التنمية املنصفة واملستدامة 

 متلك اليت اجملاالت انعيِّنيو  اليونسكو اختصاص جماالت يف عامليةال تحدياتهم الأل ان اهلدفان الشامالنهذ ستجيبيو 
 مبيزة فعالً  املنظمة فيها تتمتع جماالت وهي ،العمل املتعدد األطراف منظومة ضمن فريدة وكفاءات قدرات ليونسكوا فيها
 أهداف 9 - للربنامج االسرتاتيجية ألهدافا من حمدود عدد خالل من بعدئذ، جيريو . الدويل املستوى على نسبية
بني  جتمع الربنامجب خاصة اضيعيةمو جماالت و  إىل عناصر نيلالشام هذين اهلدفنيترمجة  - اليونسكو برنامجمل جمل

وميثل كل هدف من األهداف . لتصدي لتحديات عاملية حمددةات قطاعية ومشرتكة بني القطاعات من أجل ااستجاب
 بنيت األجل املتوسطة االسرتاتيجية فإن ،بذلكو .نينية ومهام تنفيذيةيف هذا السياق صيغة للربط بني مهام تقاالسرتاتيجية 

  :يف املتمثل املزدوج لمطلبل اليونسكو ا تستجيب اليت الطريقة

 مع واتساقه لعملها الدائم التأثري ضمانمن أجل  األولوية جماالت من حمدود عدد على املنظمة جهود تركيز 
 ؛املتحدة األمم منظومة إصالح يف دورها

 حتقيقها إىل تسعى اليت واألهداف للمنظمة العامة االسرتاتيجيات اتساق ضمان. 

  )عامنييشتمل على مزانييت برناجمني عاديني لفرتيت  أربعة أعوام، برنامج( 5م/ - اليونسكو وميزانية برنامج -  باء
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 لربنامج، يف شكل وثيقتني متعاقبتني لاألجل ةاملتوسط االسرتاتيجية وثيقة يف الواردة التوجهات االسرتاتيجية التعبري عن ريجي
  تغطي كل واحدة منهما فرتة أربعة أعوام وختصص فيهما اعتمادات امليزانية على أساس فرتة عامني.  )5(م/ وامليزانية
ا اليونسكواليت تعتزم  نشطةاأل لبيان 5م/ الوثائق وُتصاغ  تيجيةاالسرتا واألهداف نيالشامل هدفنيلل ستجابةً ا القيام 
 إىل بالنسبةحماور العمل  من حمدودة جملموعة األساس وتشكل األجل، املتوسطة االسرتاتيجية وثيقة يف احملددة للربنامج

 وأولويات األجل املتوسطة اليونسكوبرنامج  أولويات بني سلسة بصورة االنتقال بذلك وتكفل رئيسي، برنامج كل
. األجل املتوسطة واألهداف احملددة الربناجمية املشروعات أو األنشطة بني قتسااال وتضمن ،أربعة أعوام لفرتة الربنامج
 اجملاالت بذلك فتحدد ،4م/ الوثيقة أهداف حتقيق يف املعين القطاع إسهام 5م/ الوثيقة يف ترد اليتحماور العمل  وحتدد
  .للتخصصات واجلامع القطاعات بني املشرتك العمل صعيد على والتزامه القطاع ملشاركة اهلامة

  :هي ،للربنامج مستويات ثالثة اليونسكو يف توجدو 

  الرئيسي البرنامج :1 المستوى

  النتائج المنشودة :2 المستوى

 امليزانيةلربنامج العادي واألنشطة اخلارجة عن خطة العمل: ا :3 املستوى

 قدرة فإن. للتخصصات امعواجل القطاعات بني املشرتك العمل على يف برنامج اليونسكوجيري التشديد بشكل خاص و 
 املنظمة عمل أمهية من تزيدس املختلفة والتخصصات القطاعات ماتإسها بني اسرتاتيجية بطريقة اجلمع على اليونسكو
  .وتأثريه

 األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية األهداف إىل حمدد بشكل اإلشارة على رئيسي برنامج كل نص ويشتمل
وإىل اإلسهام يف جدول أعمال األمم املتحدة اإلمنائي ملرحلة ما بعد عام وأهداف التنمية املستدامة،  لفية،لأل اإلمنائية

 ذلك يف ادستنباال االسرتاتيجية، األهداف لبلوغ استخدامها يُزمع اليت الرئيسية االسرتاتيجية النهوجكذلك إىل و ، 2015
 النهوج هذه وتوفر. الصلة ذات الدولية العقود أنشطةو  املؤمترات من املعتمدة العمل خطط بضمنها أمور، مجلة ىلإ

  .العمل حماور خمتلف تنفيذ يف اتّباعهما يتم اللذين العمل وإطار املنطقي األساس االسترياتيجية

وعلى  ائجالنت على القائمة اإلدارة مبادئ أساس على وامليزانية الربنامج وثيقة بناء جيري العام، املؤمتر طلب ما حنو وعلى
، إدراج 5بالنسبة إىل كل نتيجة منشودة يف الوثيقة م/ ،ويتم. أساس التطبيق التدرجيي للميزنة القائمة على النتائج

 الربنامج مستويات من املستوى هذا يف جيري كمايُعتزم تطبيقها من أجل بلوغ النتيجة املنشودة املعنية.   اليت سرتاتيجيةاال
ا باإلضافة إىل أهداف كمية و نات خط األساسوبيا األداء، مؤشرات حتديد  تواصل وسوف. أو نوعية/املرتبطة 

 هذه تكون كي( SMARTمعايري وفقاملنشودة،  للنتائج الناجعة الصياغة بنهج العمل برناجمها، تنفيذ لدى اليونسكو،
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ن ،ومالئم ،للتحقيق وقابل ،للقياس وقابل ،حمدد بشكل مصاغة النتائج  هذا توضيح يتم وسوف. )حمدد زمين بإطار وير
 .7 الفصل يف أكرب بتفصيل النهج

ا يف الوثيقة م/ على نتيجةمثال    5منشودة ومؤشرات األداء واألهداف املرتبطة 

  : دعم وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف وصون الرتاث الثقايف غرياملادي وتنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية2حمورالعمل
ي، مبا يف ذلك صون لغات السكان األصليني واللغات قدرات وطنية معززة ُتستخدم لصون الرتاث الثقايف غري املاد توافر: 6النتيجة املنشودة 

  2003املهددة باالندثار، عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية عام 

  2017- 2014أهداف الفرتة   مؤشرات األداء
  (خطط اإلنفاق)

 ٢٠٠٣التفاقية عام  ةالرئاسي اتتوافر إدارة سليمة يف اهليئ 
  هلذه اهليئات الجتماعات النظاميةلبفضل التنظيم الفعال 

 أو دعماً مالياً لتنفيذ االتفاقية/اختاذ قرارات تتيح توجيهاً اسرتاتيجياً و - 

خطة لصون  200أو تنفيذ /اضطالع الدول األعضاء بإعداد و - 
الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك لغات السكان األصليني 

 واللغات املهددة باالندثار

باً اللتماس املساعدة الدولية طل 60اضطالع الدول األعضاء بتقدمي  - 
ذه املساعدة بالفعل، وتقدمي الدول األعضاء  10وانتفاع  دول منها 

ترشيحاً ومعاجلة هذه الرتشيحات، مع ترويج ونشر ترشيح  130لـ 
  واحد منها بوصفه مثاالً على أفضل املمارسات يف جمال الصون

  ارد عدد الدول األعضاء املنتفعة بالدعم واليت تستخدم مو
بشرية ومؤسسية معززة لصاحل الرتاث الثقايف غري املادي وتُدرج 

ا الوطنية ذا الرتاث يف سياسا   االهتمام 

دولة وتعزيز املوارد البشرية واملؤسسية  30رسم أو تنقيح سياسات يف  - 
 دولة 55يف 

املتكامل  ربنامجلاضطالع منطقتني إقليميتني بصورة رائدة باستخدام ا - 
 ١النتائج املنشودة أنشطة  بالتعاون مع ي مت إعدادهذال لتعليم الرتاث

 (موارد خارجة عن امليزانية) 4و 3و ٢و

من املهنيات يف جمال الثقافة املنتفعات بتدريب من  ٪15مسامهة  - 
اليونسكو، يف عمليات لصنع القرار يف جمال الثقافة على املستوى 

  الوطين
  األطراف بشأن تنفيذ قدمها الدول تعدد التقارير املرحلية اليت

درسها اللجنة، وعدد تاالتفاقية على الصعيد الوطين واليت 
قضايا اجلنسني وتشرح السياسات  تطرق إىلالتقارير اليت ت

  املعزِزة للمساواة يف االنتفاع باحلياة الثقافية واملشاركة فيها

  اجلنسني قضايا تتطرق إىل تقريراً  ٥٠ منها تقارير ١٠٥ - 

 أفريقية دول 4 منها األطراف، الدول إىل جديدة دولة ١٥ انضمام -   األطراف يف االتفاقية ازدياد عدد الدول  
  داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، من عدد املنظمات

اجملتمع املدين، ويف القطاع إطار يف املنظمات العاملة و 
  اليت تسهم يف تنفيذ الربامج ،اخلاص

 منظمة غري حكومية جديدة ٣٠اعتماد  - 

 منظمة غري حكومية ٤٠يد اعتماد جتد - 

إسهامًا تامًا يف دعم  ٢مراكز من الفئة  7إسهام ما ال يقل عن  - 
  تنفيذاً فعاالً  ٢٠٠٣برنامج اليونسكو لتنفيذ اتفاقية عام 
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  العمل خطط -  جيم

ا املنظمة أنشطةاإلشارة إىل  اليونسكو يف العمل" "خطة صطلحمب قصديُ   يفاليت ترد  العمل حماور مُترتجَ ف. ومشروعا
  .ا االضطالع املزمع واملشروعات التنفيذية األنشطة لبيان )3 (املستوى عمل خطط إىل )2 (املستوى 5م/ الوثيقة

  
  األجل املتوسطة االسرتاتيجية من انطالقا ،اليونسكو املنشودة يف إطار ائجنتوال ربنامجال بني السلس االنتقال

 العمل خبطط وانتهاءً  )،5/م (الوثيقة وامليزانية الربنامج بوثيقة ومرورا )،4م/ (الوثيقة
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  اليونسكو في "نتائجال سلسلة"  )5(

 من مستوى كل يرتبط أن فينبغي. الربنامج مستويات خمتلف على املنشودة النتائج بني روابط وجود النتائج سلسلة تكفل
 يف األدىن املستوى املنشودة على نتائجال " تسهمكيف/ملاذا" يبني حنو على وذلك ،ذي يليهال باملستوى الربنامج مستويات

و يكون كل برنامج أو نشاط أ ينبغي لكولذ. النتائج سلسلة يشكل ماو وه األعلى، املستوىاملتشودة على  نتائجال حتقيق
البنية جممل ضمن  مالءمته يف حد ذاته، وإمنا يكفل أيضاً  الداخلي اتساقهليس فقط  يكفل حنو على ماً مشروع مصمَّ 

  .العامة

 من حمور لكل منشودة نتائج حتديد جيريو . الربنامج مستويات باختالف وشكلها ونطاقهااملنشودة  النتائج طبيعة وختتلف
 ائج املنشودة ضمنوينبغي أن يتم حتقيق النت. خلطط العملكذلك و  وامليزانية ربنامجال وثيقة أو لكل فصل يف العمل حماور

  .احملدد بأربعة أعوام الزمين اإلطارنطاق 

ا حد يف العملية عن وليس معني، تغري عن املنشودة النتيجة صياغة تعّرب  أن ينبغي ،الربنامج على مجيع مستوياتو  . ذا
 نتيجة حتقيق أن أي سببية، عالقة خمتلفني مستويني على واردتني منشودتني نتيجتني بني العالقة تكون أن ينبغي كما

 العالقة تكون أن وينبغي. حتقيقها يف ويسهم األعلى املستوى على املنشودة النتيجة لتحقيق الزم أمر هو معينةمنشودة 
 لفهم إضافية وسيطة منشودة نتائج ض حتقيقفرتاال ضرورة هناك تكون ّال وأ مباشرة، عالقة منشودتني نتيجتني بني السببية
 من النتقالا أجل من عامة أو كثرية افرتاضات لقبول ضرورة هناك تكون ّال أ ينبغي كما. املنشودتني النتيجتني بني العالقة
  ."أعلى" منشودة يف مستوى نتيجة إىل "أدىن" منشودة يف مستوى نتيجة

 ّال أ ينبغي األدىن املستوىاملنشودة يف  نتائجال أن أي تعريفية؛ أو فئوية عالقة شودةاملن النتائج بني العالقة تكون ّال أ ينبغيو 
  .على"األ" ستوىامل يف تندرج اليت املنشودة لنتيجةل نةمكوِّ  لعناصر وصفجمرد  كونت

 "،امةاهل يكولوجيةاإل النظم يف البيولوجي التنوع ازدياد": التالية املنشودة النتيجةصياغة  يف املثال سبيل على نظرنا فلو
 يف البيولوجي التنوع ازدياد": التاليتنياملنشودتني  النتيجتني صياغيت بني عالقة شكل يف الفئوية العالقة تتمثل أن ميكن
يف صياغة  السببية العالقةبيان  أما. احلرجية" اإليكولوجية النظم يف البيولوجي التنوع ازدياد"و البحرية" اإليكولوجية النظم

  ."اهلامة اإليكولوجية النظم على السكاين الضغط اخنفاض": التايل شكلبال مثالً  التعبري عنه فيمكن ،نشودةاملجة نتيال

ا يتمثل يف اليونسكو يف نتائجال سلسلة إطار يف 'املنشودة النتائج' تعريف فإن الصدد، هذا ويف  من تتجه عملية أ
 من األعلى باجتاه األسفل من يتم الذي املالئم اإلسهام عن وتنجم األدىن املستويات إىل الربجمة يف األعلى املستوى
 التفكري عندف. 5وم/ 4م/ الوثائق إعداد أثناء امليدانية واملكاتب األعضاء الدولاليت ُجترى على صعيد  شاوراتامل خالل
اوالنواتج و  املنشودة النتائج يف بالنظر املرء يبدأ أن جيب ما، مشروع أو نشاط صياغة يف  يرد اليتو  املعلومات املرتبطة 
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ا يف بنية  مشروعه أو نشاطهبعدئذ  "جدِر "يُ  وأن ،الذي يسبق مستوى هذا النشاط أو املشروع األعلى املستوى يف بيا
  .أعموالنواتج بوجه  املنشودة النتيجة حتقيق يفإسهاماً تاماً  همنجزات خالل من يسهم كي املناسب النحو علىالربنامج 

  
  ،إىل األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  اإلشارة تشملاليونسكو يف نتائج الحملة شاملة عن سلسلة 

  الوطنية واألهداف واألولوياتمبا فيها اإلهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة، 

 سلسلة النتائج في نهج اإلدارة القائمة على النتائج في اليونسكو

  المدخالت
  
  الموارد
  المالية

والبشرية 
والتكنولوجية 

  معلوماتيةوال
 المستخدمة

  النشاط
  

إجراء تنفيذي أو 
عمل يتم 

االضطالع به 
وجتري من خالله 
تعبئة مدخالت 

  إلنتاج 
 نواتج حمددة

  النواتج
  

املنتجات والسلع 
واخلدمات 
املادية وغري 

املادية الناجتة من 
األنشطة. وهي 
ختضع لسيطرة 
املنظمة وتُعترب 

 نتاجاً هلا.

  النتيجة المنشودة
  

ريات تنجم يف تغ
وضعِ أو يف ظرف 
معني بغعل عالقة 
سببيةِ . وتعرب عن 
التغري 'املرغوب' 

الذي يؤمل حتقيقه 
من جراء تنفيذ 
برامج أو أنشطة 
 أو مشروعات.

  االستراتيجية
  المتوسطة
 األجل

، ثمانية أعوام)4(م/  

  )5وثيقة البرنامج والميزانية (م/
  نامجين عاديين لفترتي عامين)أعوام، يشتمل على ميزانيتي بر  4برنامج 

  (بما يشمل مصادر التمويل من البرنامج العادي ومن الموارد الخارجة عن الميزانية)

الهدف 
  االستراتيجي

  
  هو جتسيد للهدفني

  الشاملني يف 
  شكل أنشطة

  وموضوعات  
  خاصة بالربنامج 

  جتمع بني 
  استجابات قطاعية

  ومشرتكة بني 
  القطاعات من 

 
 

  األولويات واألهداف اإلنمائية الوطنية،
 االلتزامات الوطنية باالتفاقيات واللمعاهدات الدولية

 البرمجة القطرية المشتركة لألمم المتحدة

 
  األهداف 
  اإلنمائية

 المتفق عليها دوليا،
 بما فيها

األهداف اإلنمائية 
لأللفية وأهداف التنمية 

  التأثير
يتضمن التأثري التغريات 
اليت حتدث يف حياة 
الناس، مبا يف ذلك 

التغريات يف املعارف أو 
املهارات أو السلوك أو 
الصحة أو الدخل أو 
يف ظروف معيشتهم. 

وقد تكون هذه 
التأثريات إجيابية أو 
سلبية طويلة األجل 

تنجم بصورة مباشرة أو 
غري مباشرة وبشكل 

و غري مقصود مقصود أ

 التنفيذ

 التخطيط
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 يف نتائجال لسلسلة التنازيل التتابع مسار يعرضان وارد فيما يليال التخطيطي والشكل أعاله الوارد التخطيطي الشكل إن
 موارد يشمل مبا وذلك العمل، خبطط وانتهاء ،5م/ وامليزانية الربنامج بوثيقة مروراو  ،4م/ الوثيقة من انطالقا اليونسكو
ما كما. امليزانية عن اخلارجة واملوارد العادية امليزانية  الوطنية التنمية خطط تفيذتاليت تُبذل ل اعيسامل مع العالقة يبينان أ
 للمساعدة املتحدة مماأل عمل إطار (مثال، املتحدة لألمم املشرتكة القطرية الربجمةأدوات وأطر النتائج اخلاصة ب خالل من

  .واحد)ال ربنامجال نتائج مصفوفات/اإلمنائية

 التابعة القطرية األفرقة تعتمده الذي االسرتاتيجي ةالربجم إطار اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار ويشكل
 مصفوفة باستخداموذلك  ،الوطنية اإلمنائية لألولويات اجلماعية االستجابة يف األفرقة هذه عمل زُيربِ  والذي املتحدة لألمم
ط العمل من خالل خط وبوجه أخص يف مستوى املخَرجات الذي كثريًا ما جيري استكماله، النتائج ختلفمل ةمشرتك

توي يف بعض مم املتحدة للمساعدة اإلمنائية حتنتائج إطار عمل األ بأن مصفوفة علماً املشرتكة على مستوى النواتج (
  .على نواتج) فعالً  األحيان

 اإلمنائي العمل إطار أهداف أو أولويات بني من أكثر أو واحد هدف أو واحدة أولوية هو الوطنية باألولويات واملقصود
وأهداف التنمية  لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية باألهداف ليت هلا صلة أيضاً ا الوطين

ذه  الوطنيةوالغايات األولويات إىل  اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار نتائج سلسلة ستندوت. املستدامة وترتبط 
 إطار عمل ويعّرب الفريق القطري التابع لألمم املتحدة يف حتقيقها. تفاصيل إسهام وترمي إىل بيان  والغايات األولويات

 إطار خمَرجات ومتثل. املعنية الوكاالت من وكالة كل يف العمل تقسيم عنو  املساءلة مقتضياتاألمم املتحدة هذا عن 
يف  الثالثة املختلفة املستويات كل وكالةا  والنواتج األخرى اليت حتققه املخرجاتو  اإلمنائية، للمساعدة املتحدة األمم عمل

  .4النتائج مصفوفة

على املستوى  املشرتكة لربجمةبا اخلاصة شبيهةال وثائقالو  اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار إىل النظر وميكن
وحدة من أجل توحيد يف إطار إجراءات التشغيل امل أشكال العملوثائق "الربنامج الواحد"، مبا يشمل (مثل،  القطري

. املتحدة ماألم ملنظومة ماعيةاجل سرتاتيجيةاال نتائجمتثل  باعتبارها اآلداء، اخلاصة مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائية)
 يف وباإلسهام ام رسالتهامه بأداء واحد آن يف اليونسكو ا تقوم اليت الطريقة الصدد هذا يف التخطيطي الشكل ويوضح

  .والقطري العاملي املستويني على املتحدة لألمم عاألوس ر العملإطا

 األنشطة كلللربجمة مصممة يف شكل وثيقة جتمع يف متنها   جديدة أداة القطرية للبرمجة اليونسكو وثيقة وتُعد
ايف املاضي  اليونسكو ا تضطلعا اليت واملشروعات  شاملة بطريقة وذلك معني، بلد يفيف املستقبل  أو أو ستضطلع 

                                                 
تني أو أكثر من بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وجهود تسهم إجنازات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف حتقيق األولويات أو األهداف الوطنية، من خالل جهود وكال  4

يتمثل اإلجناز الذي ينبثق عن إطار األمم املتحدة شركائها. وتستند هذه اإلجنازات إىل افرتاضات هامة بالنسبة ألدوار الشركاء العاملني خارج إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. و 
و السلوكية غري مؤسسي وسلوكي على املستويات الوطنية أو دون الوطنية. أما اإلجناز الناجم عن عمل وكالة ما، فيتمثل يف حدوث التغريات املؤسسية أللمساعدة اإلمنائية يف حدوث ت

من جراء التعاون مع الوكالة. ولالطالع على تعريف  املنشودة من التعاون مع الوكالة املعنية. واملقصود بالنواتج هو املنتجات أو اخلدمات أو التغريات احملددة اليت حتدث يف عمليات
موعة األمم املتحدة اإلمنائية واملنشور على مصطلحات اإلدارة القائمة على النتائج، ذات الصلة بإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، يرجى الرجوع إىل نص الكتيب الصادر عن جم

 pdf-RBM%20Handbook-http://www.undg.org/docs/12316/UNDG.2012العنوان التايل على اإلنرتنت: 

http://www.undg.org/docs/12316/UNDG-RBM%20Handbook-2012.pdf
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ذات الصلة . ويبدأ هذا النوع من الوثائق بعرض حملة عامة موجزة عن قضايا التنمية الوطنية النتائج حنو موجهةو  جزةومو 
، مث تقرتح اخلطوط العامة ملستقبل التعاون مع البلد باالستناد إىل تعاون يف البلد املعين مبجاالت اختصاص اليونسكو

والربجمة باالشرتاك  للتعاون ممكنة عرض مداخلوتيف املاضي البعيد والقريب،  اليونسكو معه وما مت حتقيقه من منجزات فيه
نتائج وثيقة اليونسكو للربجمة القطرية أيضاً  مصفوفة عرضألمم املتحدة ومع شركاء آخرين. وتمع وكاالت شقيقة تابعة ل

نتائج املنشودة [لالطالع على مزيد من بيان املوارد املتاحة وجوانب النقص القائمة يف التمويل الالزم من أجل حتقيق ال
  ].http://www.unesco.org/new/index.php?id=61877التفاصيل، يرجى االطالع على العنوان التايل على اإلنرتنت: 

  
  القطري املستوى علىو  العاملي املستوى علىاملنشودة  النتائج بني الرتابط عن عامة صورة سكواليون يف نتائجال سلسلة توفر

 القائمة اإلدارة ج ا يطبق اليت الطريقة ويبينان اليونسكو برنامج إلدارة العام اإلطار يعرضان عالهالواردين أ الفصلني إن
 املنهجية، وجوانبه النتائج على القائمة اإلدارة ج أدوات لىع التالية الفصول تركز وسوف. اليونسكو يف النتائج على
 مع يتماشى حنو على التقارير تقدميو  والرصد واإلدارة الربجمة عمليات يف املطبقة والتقنيات األمثلة من جمموعة وتقدم
 .النتائج على القائمة اإلدارة ج مبادئ
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 النتائج على ئمةالقا اإلدارة نهج تطبيق في الرئيسية المراحل  )6(

 الطريقة بشأن أي - والنواتج املدخالت بشأن املساءلة ستعاضة عناال يف النتائج على القائمة اإلدارة ج جوهر يتمثل
 إدارة النهج هذا ويشمل. املوارد استثمار من حتققت اليت النتائج على الرتكيزب - عمله مت وما املوارد إنفاق ا مت اليت

 ُيضطلع عملية من جزءا التنفيذ واسرتاتيجية املنشودة النتائج صياغة وتُعد. البشرية املواردو  املالية لشؤونا وإدارة الربنامج
 بينهما فيما وثيقة بعالقة التنفيذ) اسرتاتيجية إعدادو  املنشودة النتائج (صياغة ناملفهوماهذان  ويرتبط. متكررة بصورة ا
 اإلدارة ج تصوير وميكن. ممكن حل أفضل على احلصول أجل من الربجمة مرحلة طوال عليهما تتعديال إجراء نبغيوي

 نحو الموجهة بالبرمجة منها األوىل األربع املراحل تتعلق مراحل، سبع شكل يف اليونسكو، يف النتائج، على القائمة
 :النتائج

  السبع المراحل - ألف

خمتلف  على املنشودة النتائج بني االتساق ضمانبغية  األعلى املستوى املنشودة يف نتائجال يف اإلسهام حتديد  -  1
 تأمني هو النتائج سلسلة من الغرضفإن . النتائج من ومتسقة منطقية سلسلة تشكيل إىل يفضي مبا الربنامج مستويات
 وللمزيد .مستوى أعلى على املنظمة تنشدها اليت النتائج حتقيق إىل سعيا املوارد مجيع فيه ُتستثمر شامل برناجمي اتساق
  .7و 5 الفصلني إىل الرجوع يرجى ،يف هذا الصدد املعلومات من

ا والقضايا اليت اليت الحتياجاتا حتليل  -  2  فاالضطالع. وآثارها اأسبا ديدوحت ،معاجلتها يتعني ينبغي االهتمام 
 اإلطار ضمن للمنظمة ةاالسرتاتيجي األولويات حتديد أجل من حمدد لسياق الدقيق التقييم يكفل معني وضع بتحليل
 اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية واألهداف الوطنية واألولويات املنظمة اختصاصات فيه تلتقي الذي
 اليت العديدة قضاياال بني من قضاياال أهم حتديد هو معني وضع حتليل من واهلدف. وأهداف التنمية املستدامة لأللفية
 وباإلضافة. املعين سياقال ضمن لليونسكو النسبية للميزة الشامل الفهم خالل من وذلك معني جمال يف تهامعاجل ميكن
 أو النشاط تنفيذ قبل السائد للوضع أساسي توثيق لتوفري أيضا املعين الوضع حتليل ُيستخدم ،القضايا هذه حتديد إىل

لتيسري الشعور  فرصة يشكل أنه كما. الشواهدباالستناد إىل  نفيذالت أثناء تقدم من ُحيرز ما تقييم ييسر ما وهو املشروع،
 وذلك ،)واملستفيدين الشركاء(من  الرئيسية املعنية اجلهات وإشراك تعبئةالعمل وتيسري استدامته من خالل  باملسؤولية عن

ج تشاركي الرئيسية الواجب  قضايالااالحتياجات و حتديد  يف ومطالبتهم باإلسهام العملية، تنفيذ مدة طوال باتّباع 
م تليب اليت املنشودة النتائج وحتديد التنفيذية نشطةاأل تصميم ويف ،معاجلتها  من انطالقاً  منطقي وكاستطراد. احتياجا
 والشركاء املباشرين املستفيدين عن واضحة رؤية العملية، تنفيذ مدة طوال هناك، تكون أن املهم من املعين، الوضع حتليل

 ميكن اليت (أو املتاحة املوارد يف النظر من بد ال أنه كما. منهم كل والتزامات أدوار وعن نخرطني يف العململا الرئيسيني
 اخلارجة واملوارد العادي الربنامج موارد من( املالية املوارد من كال املوارد وتشمل. حتقيقها املراد النتائج صياغة عند تعبئتها)
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 بعبارة أيضا إليها يشاراليت  عناصرال هيو التكنولوجية واملعلوماتية)، و (املادية ية واملؤسسية البشر واملوارد  امليزانية)، عن
 الالزمة للمدخالت تقديريةال التكاليف جمموع يف ما مشروع أو نشاط لتكاليف مجايلاإل التقدير تمثلوي. "املدخالت"

 املوارد على الرتكيز فقطليس  املهم من املطلوبة، رداملوا حساب وعند. املنشودة النتائج نواتج والتوصل إىلال لتحقيق
  .والتقييم التقارير تقدميو  والرصد واإلدارة للربجمة الالزمة املوارد إدراجب أيضا االضطالع وإمنا للتنفيذ، املطلوبة

 .حتقيقها املراد املنشودة النتائج نطاق حتديد هوالتقدير اإلمجايل  هذاإجراء  من والغرض

 على فبناءً . للقياس وقابلة واضحة عبارات يفوذلك  املنشودة ، وخصوصًا صياغة النتائجالنتائج طرأ صياغة  -  3
 يف حدوثه املتوقع االختالف يبني حنو على املنشودة النتائج صياغة تتم املعين، الوضع حتليل من املستخلصة االستنتاجات

العمل  طريقة عن مفصلة معلومات 7 الفصل يف وترد. قائمةال باحلالة مقارنة التنفيذية االضطالع باألنشطة بعد الوضع
  .يف هذا الصدد

أو /واألهداف الكمية ووبيانات خط األساس  األداء مؤشرات حتديد يتم أن منشودة، نتيجة بكل يتعلق فيما ،نبغييو 
 بُعد إىل بالنسبة وأ معني مقياس نطاق ضمن قياسه يتعني ما الدقة وجه على حيدد حنو على وذلك ،ذات الصلة النوعية

اخلاصة  األداء مؤشرات أن حني يف ،التنفيذيةنشطة ألا عنه تسفر أن املفرتض التغري عن تعبري هياملنشودة  النتيجةف. ما
هو وحدة  ءومؤشر األدا. اإلجناز درجة أو مستوى تقييم املنشودة النتيجة وتتيح. التغري تفاصيل عن تعّرب بالنتيجة املنشودة 

مبؤشر لألداء يتعلق قياس عنصر لل أما اهلدف، فهونطاق أو بُعد معني. بالنسبة إىل من عمل ما يتحقق قياس حلساب 
ؤشرات مب اخلاصة ويتيح حتديد قيم خط األساس واألهداف. وينبغي بلوغه خالل مدة حمددة وباستخدام موارد متاحة

 عن املعلومات من مزيد 8و 7 نيالفصل يف ويردة. األداء االضطالع برصد التقدم حنو حتقيق النواتج والنتائج املنشود
 .األداء مؤشرات

 يف ملوصوفا الوضع إىل قائم وضع من االنتقال كيفية بنيي نظري إطار توفري خالل من لتنفيذا اسرتاتيجية إعداد  -  4
  ما يلي: حتدد أنو  العمل حنو موجهة االسرتاتيجية هذه تكون أن وينبغي. املنشودة )النتائجالنتيجة ( بيان

ا والقضايا - خط األساس اخلاصة  بياناتو  معاجلتها املراد الرئيسية االحتياجات الرئيسية اليت ينبغي االهتمام 
 ؛ذه االحتياجات والقضايا

اليت يقوم عليها العمل املزمع مع  االفرتاضات املبدئيةأي، بيان املسوغات و  ؛)(للعمل املزمع املنطقي طاراإل -
نشطة، والنتائج املنشودة اليت ينبغي حتقيقها وأشكال حله؛ وحتديد النواتج الرئيسية لألطقي ملرابيان التعاقب املن

 بعد انتهاء أن تتحقق نشودة الطويلة األجل املتوقع، والنتائج اململتابعة التقدم يف حتقيقها اليت ُتستخدم القياس
أن بعبارة أخرى،  أوآلفاق الوضع املعين. مدة اإلطار الزمين احملدد للنشاط وذلك على ضوء الصورة العامة 

تفضي مبوجبها نواتج رئيسية معينة إىل حتقيق النتيجة (النتائج) املنشودة سالكيفية" اليت /د "األسبابحتد
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الكيفية" اليت ستسهم مبوجبها هذه النتيجة (النتائج) ، ومن مث "األسباب/للربنامج أو النشاط أو املشروع املعين
 ؛املنشودة املراد حتقيقها يف األجل الطويل النتيجةسهام يف بلوغ املنشودة يف اإل

 املستفيدين املباشرين والشركاء الرئيسيني واألدوار املتوقعة لكل منهم. -

 كذلك تتناول أنو  ،اليونسكو من املقدمة املساعدة توقف بعد االستمرارية مسألة االسرتاتيجية تتناول أن ينبغي كما
 أو فرص) شكل (يف إجيايب بشكل إما الربنامج تنفيذ أداء يف تؤثر أن ميكن اليت(املخاطر)  منها املتيقن غري األحداث
ديدك( سليب بشكل  ومن. السلبية التأثريات هذه خفيف منللت اختاذها ميكن اليت التدابري إىل اإلشارة مع )،عوامل 
 العمل فائدة ونطاق والنتائج، املزمعة، االسرتاتيجية بني التوازن تأمنيأن جيري  التنفيذ، اسرتاتيجية إعداد عند املهم،

 تعديالتال بعض إجراء األحيان من كثري يف ذلك ويتطلب. املتاحة واملوارد ،الرئيسية) املعنية واجلهات غرايفاجل (النطاق
 املعين. املشروعأو  نشاطربنامج أو اللل ومتوازن حمكم تصميم إىل التوصل أجل من

 واتجالن عن بياناتال إىل باالستناد والتأثري لألداء املالئم الرصد خالل من املنشودة النتائج حتقيق حنو التقدم رصد  -  5
مع املعلومات املربجمة اليت مت  قارنة' باملالفعليةتقييم احلالة ' هو الرصد من والغرض. والنتائج اليت يتم حتقيقها احملرزة الفعلية

 كما. اللزوم عند التصحيحية التدابري واختاذ املنشودة النتائج حنو التقدم تنفيذ متابعةحتديدها يف األصل وذلك من أجل 
 بني احملتملة للفروق ةمكنامل الشروح ويصوغ املعلومات يفسر الذي املسؤول املوظف جانب من الذايت التقييم يشمل أنه

تيسري الشعور ل الفرصة الرصد يتيح اً،أيض وهنا. املستفادة الدروس حتديد إىل وصوالً  وذلك ز"،"املنجَ  و "املنشود"
 تشاركي ج باتّباعاملباشرين  واملستفيدين الرئيسيني الشركاء وإشراك تعبئةق يالعمل وتيسري استدامته عن طر  باملسؤولية عن

 يف ويرد. الرصد ألغراض قدمي تعليقات على التنفيذ بغية استخدامهاوت املعلومات مجع يف باإلسهام مبطالبتهم وذلك
  .الرصد عن املعلومات من مزيد 9 الفصل

احملرزة  باإلجنازات املنشودة النتائج مقارنة مع احملرز، التقدم بشأن الرئيسية املعنية اجلهات عالمإل التقاريرتقدمي   -  6
القائم  التقارير تقدمي من الغرض يتمثلو . املستثمرة واملوارد نخرطني يف العملامل والشركاء ناملتأثري املستفيدين بشأنو  ،فعالً 

حيلل  على حنو الشواهدوالتأثري تستند إىل  األداء عن مبعلومات الرئيسية املعنية اجلهاتهذه  تزويد يفعلى حتقيق النتائج، 
 كيغراض اإلدارة الداخلية وإعالم اجلهات املاحنة، و أل وذلك ،زة"بني النتائج "املنشودة" والنتائج "املنجَ الفروق احملتملة 

 يف السياساترسم و  الربامج تصميم حتسنيو  الالزمة)، التصحيحية(مبا يف ذلك عن التدابري  القرار صنع عملية يف تفيد
ش هذا اجلانب من ناقَ وي. متكررة وبصورة بالشفافية يتسم حنو على املستفادة والدروس النتائج ومناقشة ونشر املستقبل؛

 .10 الفصل يفجوانب العمل مبزيد من التفصيل 

تأثريها وفعاليتها أو املشرروعات ومدى الربامج أو األنشطة  دى مالءمةمل تقديرات مفيدة التقييم اتعملي فرتو   -  7
ا واستدامتها. ا تتيح  وكفاء  األنشطة ومن الناجحة والربامج واملشروعات األنشطة منلليونسكو التعلم  كما أ
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وتُوجهها  والفعالية والشفافية باملسؤولية تتسم إدارة ملمارسة يةاألمه بالغة أداة شكلتو  ،جناحا األقل والربامج واملشروعات
ويستفاد فيها من الدروس املستخلصة من التجربة واليت ُتستخدم يف املستقبل يف  الشواهدقرارات تُـتخذ على أساس 
 همشعور  تعزيز أجل من نواملستفيدي الشركاء وإشراك لتعبئة الفرصة التقييم يتيح أيضاً، وهنا. عمليات التخطيط والربجمة

وتعد مراعاة آراء ووجهات نظر مجيع اجلهات املعنية . تشاركي ج باتّباع االستدامة وتعزيز لعملباملسؤولية عن ا
 عن املعلومات من مزيد ويرد من معايري اجلودة يف أي تقييم. حتقيقها مت اليت النتائج عن ارضاه مدى عنواالستفسار 

  .11يف الفصل  التقييم

 المستعرضة النهوج -  ءبا

 بني املساواة منظور مراعاة ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق مراعاة على قائما جا تطبق اليت بالربامج اليونسكو تلتزم
 نأ ينبغي كما. النتائج على القائمة اإلدارة ج تطبيق مراحل مجيع يف االعتبار يف الربامج هذه وضع يتعنيف. اجلنسني
 يف نظر االعتبار. والتنفيذ الربجمة مرحليت يف املخاطر وإدارة حتليليؤخذ 

  الجنسين بين بالمساواة المتعلقة العامة واألولوية اإلنسان حقوق مراعاة على القائم النهج

 هذا يف الزم جوهري شرط هو املسألة هذه حتليل فإن وبالتايل، اإلنسان، حقوق نم أساسي حق اجلنسني بني املساواة
 هلذه املناظرة االلتزامات دحتدي مع احلقوق أصحاب مطالب حتديد يتم أن معني، وضع حتليل عند م،امله منف. النهج
 والكامنة املباشرة األسباب حتديد إىل باإلضافة وذلك بالواجبات، تنهض اليت اجلهات عاتق على تقع واليت احلقوق

 بني املساواة حتقيق دون حيول القدرات يف نقص أو راتثغ أي حتديد املهم من فإن وباملثل،. احلقوق ممارسة لعدم ةبنيويوال
 ،وممارستها محبقوقه ملطالبةا على احلقوق أصحاب قدرة تقييم ينبغي حتديدها، يتم اليت االحتياجات على وبناء. اجلنسني

م الوفاء على الواجبات عليهم تقع نمَ  قدرةتقييم و   الثغرات هذه من للحد اسرتاتيجيات إعداد أجل من وذلك ،بالتزاما
ا األداء ومؤشراتاملنشودة  النتائج صياغة عملية يف التحليل هذا فيدوي. الالزمة القدرات ولبناء . واألهداف املرتبطة 

 فرصال ولتأمني ،حلقوقهم احلقوق أصحاب ممارسة لضمان حتقيقه املطلوب التغريعن  املنشودة النتائج هذه عّرب تُ  أن ينبغيف
متثيل النساء  على مثال بالرتكيز التغري هذا األداء مؤشرات تتناول أن وميكن. فتياتوال والصبيان لنساء،وا للرجال تساويةامل

 اجلنس نوع حبسب املوزعة البيانات واستخدام ،قضايا اجلنسني مراعاة مدى وعلىوالرجال وعلى مشاركتهم النشيطة، 
 مبصفته ات،فتيوال والصبيان والنساء، الرجالمن ، احلقوق أصحاب تعبئة ينبغي الطريقة، وبنفس. التقدم لقياس

 اجلنسني بني املساواة ودعاة النسائية اجلماعات مع الشراكات فإن املثال، سبيل وعلى. واحد آن يف وشركاء ستفيدينم
 والسياسات القوانني يف اجلنسني بني باملساواة خلاصةا األبعاد تطبيق جمال يف التخصصية اخلربات توافر تكفل
 بني واملساواة اإلنسان حبقوق املتعلقة لالعتبارات املنطقي األساسب االهتمام ينبغي كما. الوطنية سرتاتيجياتواال
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 اجلوانب هذه تظلينبغي أن و . التنفيذ اسرتاتيجية من يتجزأ ال جزءوإدراجهما ك هذه االعتبارات ، وخبالصةاجلنسني
  .التقارير تقدميو  والرصد التنفيذ عمليات أثناء تفكريتشكل مادة لل

نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وفيما خيص املساواة بني اجلنسني على وجه التحديد، مت إدراج أداة جديدة يف 
ومتثل نظامًا للرتميز أو التصنيف يرمي إىل قياس مدى ما  ُتدعى "مؤشر املساواة بني اجلنسني" (SISTER) وتقييم النتائج

أو يف تعزيز /املشروعات، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، يف تشجيع املساواة بني اجلنسني و تسهم به األنشطة أو
ما قدرات الفتيات والنساء، وهو ما يشكل خطوة أوىل حنو تطبيق امليزنة على أساس مراعاة قضايا اجلنسني. وبالنظر إىل 

عناصر مدخالت األنشطة أو املشروعات املختلفة يف أن عملية التحديد الدقيق لإلسهام املايل لكل عنصر من ثبت من 
ميثل عملية معقدة، فإن مؤشر املساواة بني اجلنسني يستند إىل نظام  حتقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيز قدرات النساء

. تمادات خمصصةتُعترب أرقامًا دقيقة الع ّال ينبغي أ ملوارد املخصصةفإنه ال يقدم سوى أرقام إرشادية عن اللرتميز. ولذلك 
وعلى الرغم من هذا التقييد، فإن استخدام املؤشر يعد حتسنًا كبريًا باملقارنة مع الوضع السابق الذي مل نكن منلك فيه 

  بيانات أو كانت فيه البيانات تقديرية إىل حد كبري.

  5المخاطر إدارة

على الصعيد االسرتاتيجي، ُيستخدم تدرجيياً  نسكو، الذي جرى إعداده يف البدايةأصبح إطار إدارة املخاطر يف اليو لقد 
ؤثر، أما بصورة إجيابية قوع حدث قد ييف ممارساتنا اإلدارية على الصعيد التنفيذي. واملقصود بكلمة 'خماطرة' هو احتمال و 

ديداً. وإدارة املخاطر هي عملية تساعد يف حتأو سلبية، يف  ا قد تشكل فرصة أو  ديد حتقيق النتائج. ولذلك، فإ
تساعد دعم حتقيق هذه النتائج)، كما وتقدير العناصر اليت ميكن أن حتول دون حتقيق النتائج املزمع الوصول إليها (أو أن ت

، واختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من املخاطر آثارهاا، وحتديد يف فهم أسباب وجود هذه العناصر ومدى احتمال وقوعه
والرصد  د التعبري عن حتليل املخاطر ضمن إطار خطة العمل يف مجيع عمليات الربجمةوينبغي أن يتجسواغتنام الفرص. 

  ، إىل حتسني أداء الربنامج ضمن حدود امليزانية واإلطار الزمين احملدَّدين للعمل املعين.بغية التوصل، عند اإلمكان

 

                                                 
يرجى الرجوع إىل الدليل التدرييب اخلاص بإدارة املخاطر واملتاح على العنوان التايل على اإلنرتنت:   5

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190604e.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190604e.pdf
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 ؟"نتيجة" بكلمة المقصود ما  )7(

ا النتيحة تعريف ميكن ، وقد يكون مقصوداً أو غري سببية عالقة  وضع او يف ظرف معني، وينجم بفعليف حيدث َتغريُّ  بأ
واملتوقع أن يتم   عن التغري"املراد" حتقيقههي مربر وجود برنامج أو نشاط أو مشروع ما، وتعّرب  املنشودة والنتيجة .مقصود

 فينبغي أن تعّرب ). 5نظمة (الوثيقة م/برامج أو أنشطة أو مشروعات يف سياق تطبيق برنامج وميزانية امل فيذمن جراء تن
، ولذلك ينبغي أن تبني جوانب حالته الراهنةمع االختالف املتوقع حدوثه يف وضع معني باملقارنة النتيجة املنشودة عن 

بأشكال استخدام  املنشودة وكثريًا ما تتعلق النتيجةاالختالف املتوقع أن يتحقق عوضًا عن بيان ما سيتم عمله. 
ا ال ختضع خضوعًا تامًا لسيطرة  املباشرين ديناملستفي  وتتحقق التنفيذ.ب املعين فريقالاملستهَدفني للنواتج، ولذلك فإ
 املرحلة تشكل وهي. تنفيذيةال نشطةألا من املتوخى غرضال نطاق إنتاجها يتم اليت النواتج تتجاوز عندمااملنشودة  النتيجة
 البشريةو  املالية املواردمن ( مدخالت فيه دمُتستخ يذال )،التحويلية العملية يف (أو اإلطار املنطقي للعمل يف األخرية

 يف املنشود التغري حتقيق يف تسهم نواتج عن تسفر تنفيذية بأنشطة الضطالعا أجل من )واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية
  .وهو ما ميثل النتيجة املنشودة – املعين أو يف الظرف الوضع

  
  تستند سلسلة النتائج إىل اإلطار املنطقي للعمل (العملية التحويلية)
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   اليونسكو في المتبعة نتائجال سلةلس إطار في مشروعك أو نشاطك تحديد - ألف

 إطار طبيقيف ت املنشودة نتائجه ا ستسهم اليت الطريقة حتديد يف ما مشروع أو لنشاط اإلعداد عند ةالبداي نقطة تتمثل
 بني العالقة على اليونسكو يف معينة نتائج سلسلة تشكيل ا يتم اليت اآللية وتعتمد. اليونسكو يف املتبعة نتائجال سلسلة

متثل نقطة البداية يف تصورك ينبغي أن اليت تندرج يف املستوى األعلى للربنامج  املنشودة فالنتائج. الصلة ذات املستويات
 وجيب ِأن تكون لكل نتيجة من هذه النتائج املنشودة صلة مالئمةأو املشروع الذي تزمع القيام به. للربنامج أو النشاط 

 يف كامال إسهاما ،بالذات امنجزا خالل من ،من أجل أن تسهممن املستوى الذي هي فيه بعناصر املستوى األعلى 
  . األعم املستوى على املنشودة النتيجة حتقيق

 فينبغي أن يوافق. متتابعني مستوينيالعاملني يف  املسؤولني املوظفني بني عليه متفق ترتيب ناكه يكون أن جيب لك،ولذ
 ،األدىن املستوىاملنشودة يف  نتائجال على نشودةامل لنتائجه حتقيقه يف يعتمد والذي األعلى املستوى يف املسؤول املوظف
نواتج هذا  جمموع أن من يتيقن أن بعد ستوى األدىن وذلكالربنامج أو النشاط أو املشروع الذي ينفذ يف امل متويل على

 الذي يتوىل هذا املوظف الربناجمي للعنصر املنشودة النتائج حتقيق يسرسي املنشودة نتائجهالربنامج أو النشاط أو املشروع و 
 أن ميكن اليت املخاطر عتباراال يف توضع أنللربنامج  املختلفة املستويات بني العالقة هذه حتديد عند املهم ومن. مسؤوليته

 حتليل أن إىل وبالنظر. األعلى وىتاملس املنشودة يف نتائجالنواتج وال حتقيق يف اإلسهام يف وبالتايل التنفيذ، أداء يف تؤثر
 هلذه السليب تأثريال من التخفيف أجل منعلى أساس من املعارف  اإلدارة ممارسة يف يساعد فإنه الوعي، يستثري املخاطر

  .خاطرامل

 يف ا املرتبط عنصرلل املنشودة نتائجال حتقيق إىل تفضيكي   ،معني ربنامجب املرتبطة لعناصرل املنشودة نتائجال تجمعتو 
 من انطالقاً يف جممل بنية الربنامج  تصاعدية بصورة اآللية هذه مفعول ويسري. يف الربنامج التايل ملستواها املستوى األعلى

أن  إىل اإلشارة وجتدر. الربنامج مستويات بني االتساق تكفل أن أجل من مصمَّمة آلية هيو  األعلى، باجتاه األسفل
املنشودة للعناصر اليت يتم حتقيقها يف  نتائجال جمموعأنه ميثل ب يوصف ينبغي أّال  ما عنصراملنشودة ل نتيجةال حتديد

 النتائج من قائمة جمرد 5يف الوثيقة م/ ُحترز ليتا املنشودة النتائج ألصبحت كذلك، األمر كان لو إذ ؛املستويات األدىن
 5يف الوثيقة م/ ما عنصراملنشودة ل نتيجةحتقيق ال فإن ولذلك،. املعين املشروع أو النشاط مستوى على احملرزة املنشودة

هذه النتائج  يتمثل يف حتقيق ال هولكن ،تندرج يف املستويات األدىن تنفيذية لعناصراملنشودة  نتائجحتقيق ال على عتمدي
  .املنشودة يف املستوى األدىن
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 األدىن املستوياتائج املنشودة يف الوثيقة م/ه و النت -  اليونسكو يف املتبعة نتائجال سلسلة

  
  :العملية هذه عليها تنطوي اليت الصعوبات

 واحدة تكون أن ميكن ال ومعناها وحجمها املنشودة" "النتائج طبيعة أن الواضح من :املنشودة النتائج طبيعة  -
 من سلسلةاملنشودة  النتائج هذه كل تشكل أن مهيةغاية األ املهم من فإن ذلك، ومع. املستويات مجيع يف

 من فعليا املنظمة حتققه وما األجل املتوسطة وأهدافها اليونسكو رسالة بني بذلك لرتبط اجملدية، املنجزات
ا خالل   .اليومية عمليا

 وعلى املنشودة النتائج على يشدد النتائج على القائمة اإلدارة ج إن: واحمللي امليالع البعدين بني التوفيق  -
 بالالمركزية بالتزامها أو العاملي الصعيد على املنظمة مبهام التضحية بدون ذلك يتم أن وينبغي الرتكيز؛ زيادة

 العاملي الصعيد على العمل ج بني جيد توازن إجياد ينبغيف: القطرية واألولويات لالحتياجات واالستجابة
ج  التنفيذي العمل عن لليونسكو والتقنينية واألخالقية الفكرية الوظائف فصل ميكن وال. امليداين العمل و

  .والتطبيق النظرية بني للتفاعل فعالة حلقة وجود لضمان وذلك وامليداين

  النتائج المنشودة
  5في الوثيقة م/
 2المستوى 

نتائج 
  منشودة

  5في الوثيقة م/ مستوى النتائج المنشودة

  األنشطة/المشروعات
 3المستوى 

 ... تسهم في تحقيق ...

 ... يؤدي إلى تحقيق ...

 ... تتيح تنفيذ ...

 نشاط نشاط مشروع نشاط أو مشروع نشاط أو وعمشر  نشاط أو

 موارد موارد موارد موارد موارد

نتائج 
  منشودة

نتائج 
  منشودة

نتائج 
  منشودة

نتائج 
  منشودة
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 امليدانية املكاتب يف املوظفون يتلقى أن ثحيد ما كثريا :احمللية املعنية اجلهات من حمددة لطلبات االستجابة  -
 بأن التذكري جيدرو . البلد يف تنفيدها يُزمع ومشروعات بأنشطة تتعلق األعضاء الدول ممثلي من رمسية طلبات
 بني التوفيق جيري أن املهم من بأنو  املنظمة، نشاط جماالت حتددان اللتان مها لليونسكو الرئاسيتني اهليئتني

النتائج و  اليونسكو ولوياتأ وبنياملعين  املشروع أو النشاط العمل يف إطار املسؤولية عنب الشعور منيأت
 على الشرعية يضفي ال القطري املستوى على حمدد طلب صدور نفإ. املنشودة اليت تعمل على حتقيقها

 للمنظمة اسيتنيالرئ اهليئتني وافقةظ مبحت ملومن أجل أولويات ونتائج منشودة  جماالت يف املوارد استخدام
 .عليها

  المنشودة النتائج صياغة -  باء

 أو لفعله طخيطَّ  ما على وليس املنشودة التغريات على الرتكيز املباشرين املستفيدين منظور من املنشودة النتائج صياغة تيسر
 االستجابة إىل نسكواليو  تسعى حيث القطري، املستوى على خاصة بأمهية األمر هذا ويتسم. نتاجهاإ املراد النواتج على

 والشركاء املباشرين املستفيدين مجاعات فيهم مبن املعنية، اجلهات مشاركة ُتعدف. البلد يف الوطنية التنمية ألولويات
 عامل هي فاملشاركة. والتقييم الرصد إىل التنفيذ إىل التخطيط من بدءاً  العملية جممل يف األمهية بالغ أمراً  ،نو الرئيسي
ا  وفعاليتها األنشطة التنفيذية وعيةن لتحسني رئيسي  التالية األسئلة يطرح أن للمرء ينبغي فإنه ولذلك،. واستدامتهاوكفاء
 :ا املتصلة املنشودة والنتائج التنفيذية هذه األنشطة حتديد عند

 املنشودة؟ النتائج حتديد يف كشار  َمن 

 واسرتاتيجيات املشروع أو النشاط نطاق حتديد يف والشركاء) (املستفيدون الرئيسية املعنية اجلهات شاركت هل 
 التنفيذ؟

 النتائج حتقيق أجل من بالتعاون والتزام املشروع أو لنشاطباملسؤولية عن ا شعور املعنية اجلهات لدى يوجد هل 
  احملددة؟ املنشودة

  "العمل" على الرتكيز من بدال "التغري" على تركز عبارات استخدم

 على البيان هذا يركز أن ينبغيف. املعينيف الوضع أو يف الظرف  تغري حدوث عن املنشودة لنتيجةا بيان يعّرب  أن ينبغي
 وال. ممكن حد أقصى إىل ملموس بشكل ذلك عن التعبري يتم أنو  عمله، جيب ما على وليس سيتحقق الذي االختالف

 يتم اليت املشروعات أو لألنشطة الفعلية اآلثار أو الفوائد هي النتائج إن إذ نتائج، املنَجزة املشروعات أو األنشطة تُعد
  .إجنازها
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 .. رالتغيّ  على تركز التي والعبارات  .. العمل على تركز التي فالعبارات

  :، مثلالنشاط منفذ منظور من النتائج عن تعّرب ... 
 املدارس توفري خالل من األمية حمو تعزيز 

 .التعليمية واملواد

  :، مثلاملستفيدين أحوال يف التغريات تصف... 
 هموَتعّلم املدرسية باملرافق الصغار األطفال انتفاع 

 . والكتابة لقراءةل

  :، مثلأشكال بعدة فهمها ميكن ما كثرياً و ... 
 احلواسيب استخدام تعزيز. 

  :، مثلللنجاح دقيقة معايري حتددو  ...
 نقص من تعاين اليت ناطقامل سكان معرفة ازدياد 

 استخدام من فادةاالست بكيفية ،اإلمداد
 . فعالً  ا االنتفاع من نهمكّ ومتَ  احلواسيب

  :، مثلواملشروعات األنشطة إمتام على تشددو ... 
  

 التشاركي التعليم على معلمني تدريب. 

 

 اخليارات اخلاصة وترتك ،املنشودة النتائج على تشددو ... 
 الطريقة توضحس التنفيذ اسرتاتيجية إن إذ( حتقيقها كيفيةب

  :ذلك) حتقيق ا سيتم اليت
  بطريقة التعليم بكيفية املعلمنيتوافر املعرفة لدى 

 عملهم يف االساليب ذههل هماستخدامو  تشاركية
 .اليومي

  

  )SMART معايير (وفق ناجعة بطريقة مصاغة المنشودة النتائج أن من تأكد

 تفي أن ينبغي املنشودة النتيجةصياغة  فإن كبريا، تبايناً  تتباين ومعناها ونطاقها املنشودة النتائج طبيعة أن من الرغم على
  :)SMART مبعايري تفي أن (أي التالية باملعايري

  الغامضة أو  تعابرياستخدام الإن ميز وواضح. فتدقيق وم بشكل اغةمصإذ جيب أن تكون  محددة:أن تكون
 حتددالتغريات املتوقع حتقيقها، وأن  ينبغي أن تعرب هذه الصياغة عن طبيعةو . منشودة التعميمات ال يعرب عن نتائج

 لة بقدر املستطاع دون إسهاب.، وما إىل ذلك؛ كما ينبغي أن تكون مفصَّ ةاملعنياملباشرين أو املنطقة  املستفيدين

 خصائص على وتشتمل ما، بشكل للقياس قابلة املنشودة النتائج تكون أن يجبف :للقياس قابلة تكون أن 
 .أو نوعية/و كمية

 املتاحة واملؤسسية البشريةاملالية و  املوارد إىل بالقياس واقعية تكون أن يجبف :للتحقيق قابلة تكون أن. 

 من املستوى الذي هي فيه األعلى املستوى يف املنشودة النتائج حتقيق يف تسهم أن يجبف :مالئمة تكون أن، 
 .املنظمة ةرسال إطار يف ا واملعرتف احملددة التحديات أو لالحتياجات تستجيب وأن
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 حمدد زمين إطار نطاق ضمن التحقيق ممكنة تكون أن جبيف :محدد زمني بإطار مرتهنة تكون أن. 

 الصياغة معايري ضوء على باستعراضه صياغته اختبار جيري أن املنشودة، ةجيالنت نبيا مشروع صياغة بعد املفيد، فمن
 املنشودة، النتيجة صياغة تشذيب يف تساعدو  حتقيقه، إىل نسعى ما فهم من تزيد العملية هذه فإن. )SMART( الناجعة

 .جدواها حيث ومن للتحقيق قابليتها مدى حيث من

  )SMART معايير (وفق للنتائج الناجعة الصياغة: المنشودة النتائج صياغة تحسين

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  
نوعية  نسُّ حَ تَ " على ينص منشودة لنتيجة بيان على تشتمل ما بلد يف تنفيذها املزمع العمل خطة أن افرتضنا إذا: مثال

  :التايل النحو على هي )SMART( مبعايري الوفاء ضمانل اليت ميكن أن تطرح األسئلة فإن "،االبتدائي التعليم

   "حمددة"؟ صياغة مصاغة املنشودة النتيجة هل  -  1

 التعليم نوعية يف ملموس بشكل ن""التحسُّ  يتخذه أن ميكن ذيال الشكل ما السياق؟ هذا يفبالفعل  "نوعية"ال تعين ماذا
 أو معينة منطقة على نركز أننا أم العاملي الصعيد على عملنا جيري هل ؟ةاملشارك الرئيسية املعنية اجلهات هي ام االبتدائي؟

  معني؟ بلد

  استخدام المعلمين وموظفي المدارس في البلد المعني، للمواد الجديدة للتعليم االبتدائي
  مؤشرات األداء:

، على أن متثل النساء ٪50؛ اهلدف: ٪علمني يتبعون املنهاج الدراسي املعد على أساس اخلطة التعليمية اجلديدة (خط األساس: صفر كذا نسبة مئوية من امل  - 
  على األقل). ٪25نسبة 

 ).٪90، اهلدف: ٪10كذا نسبة مئوية من املدارس تستخدم امواد تعليمية جيدة (خط األساس:   - 

 تحسين نوعية التعليم االبتدائي

 قابلة للقياس
  

هل أستطيع أن 
أجد مؤشرات 

ا  أداء ميكن إدار
وتبني املستوى 
الذي حيرز يف 

 اإلجناز؟

 قابلة للتحقيق
 

هل أملك املوارد 
الكافية لتحقيق 
 النتيجة املنشودة؟
 

 مالئمة
 

هل تسهم النتيجة 
املنشودة يف حتقيق 
النتيجة املنشودة 
على املستوى 

األعلى وتستجيب 
لبلد ألولويات ا

 املعين واحتياجاته؟

مرتهنة بإطار 
 زمني محدد

 
هل ميكن حتقيق 
النتيجة املنشودة 

خالل مدة 
اإلطار الزمين 

 احملدد؟

  محددة
 

ماذا تعين 
"النوعية"؟ وهل 
جيري عملنا على 
الصعيد العاملي أم 

أننا نركز على 
منطقة أو على 
  جمتمع حملي؟
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ا ميكن أن تصاغ على ال حمددة، املنشودة النتيجة تكون أن لضرورة واستجابة خطة عمل إلصالح وجود "نحو التايل: فإ
 البلد في التعليم بوزارة االستراتيجي التخطيط وحدة في العاملين الوطنيين الموظفين من إعداد التعليم االبتدائي

 ".المعني

  أو

 ".االبتدائي للتعليم الجديدة لموادباستخدام ا المعني، البلد في المدارس وموظفي المعلمين اضطالع"

 .املعين املشروع أو النشاط تنفيذ قبل معني سياق ضمن القائم الوضع على دائما تعتمد املنشود تغيريال صياغةإن ف

   للقياس؟ قابلة املنشودة النتيجة هل  -  2

ا وا ميكن قياس مؤشرات أجد أن أستطيع هل   اإلجناز؟الذي ُحيرز يف  ستوىامل ملعرفة منها الستفادةإدار

  :التايل النحو على، الثانية أعاله نشودةامل يجةلنتل أداء يمؤشرَ  صياغة يمكنف

: األساس (خط اجلديدة التعليمية اخلطة أساس على املعد الدراسي جا املنه يتبعون املعلمني من مئوية نسبة كذا  -
  .األقل) على ٪25 نسبة النساء متثل أن على ،٪50: اهلدف ؛٪ صفر

 .)٪90: اهلدف ،٪10: األساس (خط جيدة تعليمية مواد تستخدم املدارس من مئوية نسبة كذا  -

 للتحقيق؟ قابلة املنشودة النتيجة هل  -  3

 وإذا. الالزمةواملؤسسية  والبشرية املالية املوارد أدرس أن ينبغي إذ املنشودة؟ النتيجة لتحقيق املوارد من يكفي ما أملك هل
 .إضافية موارد بتعبئة أقوم أن أو ،املعين املشروع أو النشاط نطاق وأعّدل النظر أعيد أن إما فينبغي بالنفي، اإلجابة كانت

   ؟مالئمة املنشودة النتيجة هل  -  4

 ومع ليونسكوا يف املتبعة نتائجال سلسلة يف األعلى املستوىاملنشودة يف  )نتائجال( التيجة مع متسقة املنشودة النتيجة هل
 إطار/املشرتك القطري التقييم يف يرد ملا املثال، سبيل على (وفقاً، حتقيقها يف وتسهم اإلقليمية أو القطرية االحتياجات

 أو الفقر، من احلد اسرتاتيجيات دراسات يف أو الواحد، الربنامج ثائقو  يف أو ،اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل
 حتديدها؟ مت اليت والقضايا الحتياجاتل املنشودة النتيجة تستجيب وهل اإلقليمية)؟ االسرتاتيجيات

 .املشروع أو بالنشاط القيام عن التخلي ينبغى ،بالنفي اإلجابة كانت وإذا
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نة املنشودة النتيجة هل  -  5  حمدد؟ زمين بإطار مر

 وامليزانية للربنامج الزمين لإلطار وفقا أربعة أعوام هو اليونسكو يف العادي الربنامج ألنشطة املفرتض الزمين اإلطارإن 
 النتيجة تكون أن هو واملهم. حبسب احلاالت يتباين امليزانية خارج من ممول ملشروع زمينال اإلطار أن غري )،5(م/

  .حمدد زمين إطار نطاق ضمن للتحقيق قابلة املنشودة

  الثالثة المتغيرات بين توازنال تأمين على حرصا

 آخر،إضايف  مفهوم ضوء على تصميمه وحتسني فحص املفيد من يكون قد املشروع، أو النشاط صياغة من االنتهاء بعد
 )،سببية عالقة بفعل والناجم املعين أو يف الظرف الوضع يف (التغري النتائج: هي متغريات، ثالثة بني توازنال إقامة وهو
 املعنية اجلهات مع التعاون ونطاق التأثري، وعمق اتساع ومدى اجلغرايف، الصعيد على واهلدف (النطاق التغري نطاقو

 غري أو مباشر بشكل ستخدمتُ  اليت واملؤسسية البشريةاملالية و  (املوارد والموارد والشركاء)، ستفيدينامل أي - الرئيسية
  .)املعين االضطالع بالنشاط التنفيذي يف مباشر

 

  الثالثة املتغريات بني توازن تأمني على حرصا

 

 املفيد منو . الثالثة الرئيسية املتغريات هذه بني التوافق بعدمو املشروعات ألنشطة أل الواقعية غري ططاخل تصطدم ما فغالبا
 بالتنقل وذلك الثالثة املتغريات هذه من التحقق خالل من املعين املشروع أو النشاط تصميم فحص جيري أن عام وجهب

 النتائج بني املنطقية الروابط احرتام من التأكد خالل ومن املعين املشروع أو النشاطتصميم  بنية يف األمام وإىل اخللف إىل
  .املوارد والنطاق

 الموارد

 النتائج

 النطاق
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 ميمالتصعناصر  تتجمع ما فعادة. واحدة جلسة يف النتائج على قائم تصميم وضعأن يتم  ما حد إىل الصعب ومن
  .العملية طوال مستمرة وبصورة بعناية واملخاطر االفرتاضات املبدئية فحص جيبإضافة إىل أنه  متدرجة، بصورة

أو النوعية /األهداف الكمية وتحديد و  األساس خطما يرتبط بها من تحديد و  األداء مؤشرات تحديد -  جيم
  الخاصة بالنتائج المنشودة

سائل التحقق ا، تتسم و  املالئمة وخطوط األساس املرتبطة األداءتحديد مؤشرات عند االضطالع، يف مرحلة الربجمة، ب
فسوف تكون هذه . املعنية املنشودةالنتيجة  نطاق حتديدبالنسبة إىل  أمهية بالغةواألهداف اخلاصة بكل نتيجة منشودة ب

  .التنفيذ أثناء الرصد عملية توجيهالوسائل واألهداف أموراً أساسية ل

ذه املفاهيم.  أو بُعد  ستخدم للمقارنة مع نطاقتُ هو وحدة قياس  فمؤشر األداءولعل من اجلدير أن نستعرض املقصود 
ما بغية حتديد مستوى أداء برنامج أو استثمار  ج أو إجنازٍ وسيلة كمية أو نوعية لقياس نات ثل مؤشرات األداءمعني. ومت
ا وتدل مؤشرات األداء اخلاصة بنتيجة منشودة حمددة على معني.  جوانب االختالف يف الطريقة اليت سيتصرف 

ا تتيح حتديد مدى ما مت حتقيقه يف الوصول إىل مجاعات كما أ  املستفيدون املباشرون من النشاط املعين بعد تنفيذه.
حتقيقه، وهو ما يتيح درجة ما مت  مستوى أو ، أو على، وتوفر بالتايل دالئل على التغريفني املباشريناملستهدَ /املستفيدين

تبعاً وضوعية غري مموضوعية أو صياغة مؤشرات األداء صياغة . وميكن أن تكون تقييم مستوى أو درجة اإلجناز املعين
ا تصورها.   للطريقة اليت يتم 

فيد كنقطة يبتنفيذ برنامج أو مشروع معني، و ، فإنه ميثل نقطة البداية أو حالة مؤشر األداء عند البدء "خط األساس"أما 
  تج.التقدم أو اإلجناز الذي يتم يف حتقيق النتائج املنشودة أو على مستوى النوامدى تقدير على ضوئها  مرجعية جيري

ا هو مصادر املعلومات  "وسىائل التحقق"واملقصود بعبارة  مع البيانات، أو جلوثائق، أو أساليب من (اليت سُيستعان 
يف حتقيق أشخاص أو منظمات) لتحديد خطوط األساس األولية وقياس مدى التقدم الذي حيرز كميًا و/أو نوعيًا 

  األهداف.

مبؤشر لألداء وينبغي بلوغه خالل مدة حمددة وباستخدام موارد متاحة تعلق عنصر للقياس ي هو "هدف"واملقصود بكلمة 
على  "مؤشر القياس"وخطط العمل باالستناد إىل مجيع املوارد املتوافرة)؛ بينما تدل عبارة  5أعوام للوثيقة م/ 4تتمثل يف (

  .زجناز احملر أو اإلالتقدم نقطة مرجعية أو معيار أو قواعد نظامية ميكن على ضوئها تقدير مدى 

ا حملات خاطفة تعّرب عن أحد أبعاد املشكلة. وينبغي أن يتيح اجلمع بني  لك وتشبه مؤشرات األداء واملعلومات املرتبطة 
ا من أهداف أو النتيجة املنشودة، ورصد حتقيقه املقصود الوقوف على جوهر الناتج  ،جممل مؤشرات األداء وما يرتبط 
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 حتقيق ذلك، وإما إمكانية التأكد منإىل إما والتوصل  ة املنشودة،النتيجهذه قيق هذا الناتج أو مدى التقدم احملرز حنو حت
  .إمكانية حتقيقهعدم فهم أسباب  إىل

  األداء مؤشرات وصياغة اختيار

 أو نشاط أو برنامج تصميم عند ،املسؤول املوظف ضطلعي أن ينبغيف. مالئمة داءأ مؤشرات باستخدام الرصد يتم
األنشطة  فعالية مدى وتقييم التقدم متابعة تتيح مالئمة داءأ مؤشرات بتحديد املنشودة، نتائجهصياغة و  ما وعمشر 

ا  عمليات يف تنفيذ لفعاليةا األداء تدعم مؤشرات إنف. املقصودة النتائج حتقيق مت قد كان إذا ما تبني أن أي ،املضطلع 
 .والتقييم تقاريرال تقدميو  والرصد واإلدارة والتنفيذ الربجمة

 ما تقدير عليك يتعني ،خط األساس واألهداف الكمية و/أو النوعية ما يرتبط به من عناصرو  ألداءا مؤشر دحتدي وعند
 كان إذا وما ،يجة املنشودةلنتا حتقيقتقدمك أو عدم تقدمك يف  مدى لقياس الالزمة البيانات مجع السهل من كان إذا

ويتمثل السؤال األول الذي جيدر طرحه يف هذا . األساس طاخلاصة خب بياناتلا على احلصول يمكنكس أو ميكنك
  ؟اليت سيجري استخدامها التحقق وسائل هي ما أخرى، وبعبارة ؟الالزمة البيانات مصادر هي ما يلي: فيماالصدد، 

 أو املدخالت توىسواء على مسأي ، اإلطار املنطقي للعمل سارم ضمن نقطة أي عندلألداء  مؤشرات استخدام وميكن
 من معني عدلمب االلتزامرصد  فقط يشمل ال النتائج على القائم الرصد لكن. النتائج أو النواتج أو التنفيذية األنشطة
 اليت الفعلية الفوائديتجاوز ذلك باالهتمام ب وإمنا ؟")،املهمة أجنزنا "هل: السؤال عن (باإلجابة التنفيذ طةخب أو اإلنفاق
 استخدام من اهلدفولذلك، فإن . بعد؟") فماذا ،املهمة أجنزنا لقد ": السؤال عن (باإلجابة نللمستفيدي حتققت
 مت اليت األنشطة إليه أفضت أو بتهسبّ  تغري حدوث على تدل إشارات توافر هواخلاصة بالنتائج املنشودة  األداء مؤشرات

 تدل ا موثوق إشارات وجود وإمنا معقدة، إحصائية أدوات وجود األساسي الغرض هذا يتطلب وال. ا االضطالع
 بني مناسب توازن إجياد على رصاحل وجيب. ملرءأن يستند إليها ا ميكن ةيواقع حقائق على مباشر غري أو مباشر بشكل
 عن التعبري على املعلومات هذه قدرة وبني املطلوبة، املعلومات جلمع– واألموال الوقت حيث من–الالزمة  التكلفة
 قليل سيظل ،بوضوح حتديدهوجرى  بدقة اختياره حىت إذا كان قد مت ،مؤشر لألداءإن أي ف. املبتغاة غرياتالت حدوث
. العملية الناحية من رصده إمكانية مدى هو لألداء مؤشر ألي اهلامة االختبارات ومن. فعال إن مب يتم استخدامه النفع
 التعامل فينبغي. آخر شيء وه ،بالفعل وعرضها وتسجيلها اناتالبي على والعثور شيء، األداء مؤشر يف التفكري أن غري
 .نظرية ممارسة جمرد وليس عملية، أداة باعتبارهااألداء  مؤشرات مع

 أو الربنامج يسعى اليت التغريات دوثح من التحقق من متكننا فهي. التغري على تدل عالمات هي األداء ومؤشرات
 تقدميو  وإدارته للربنامج التخطيط يف ةاملساعد هواألداء  مؤشرات من والغرض. حتقيقها إىل املعين املشروع أو النشاط
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 وللتشاور القرار وصنع للرصد بتوفري نقطة مرجعية النتائج عرضاألداء  مؤشرات تتيحو . فعال حنو على عنه التقارير
  .املعنية اجلهات صعيد على والتقييم

  

 "الربهان" متقدأن  وليس ،الذي حيدثتبني التغري  أنفقط  هواألداء  تمؤشرا من قصدال أن اعتبارنا يف نضع أن ينبغيو 
 تقرتن كربى عملية إىل التغري مدى قياس حتويل يف الرغبة نتجنب أن ينبغي كما. حدوثه على املفصلة الشروح أو العلمي
 التغريات توّلد اليت وعاتاملشر /األنشطة تنفيذ على أسبقية التغريمدى  لقياس تكون ّال أ فينبغي. عملكبري من ال بعبء

  . قياسها زمعيت يُ ال

 الدقة أو البيانات حجم وال ،األداء مؤشرات عدد وليس املصداقية، هي جيدةأداء  مؤشرات اختيار عند احلامسة واملسألة
 يف ناسبم هو ما بني باجلمع وذلك الرئيسية بالتغريات جمدية صورةب اإلملام تكمن يف هنا ةالقائم فالصعوبة. القياس يف

  .عمليا رصده ميكن ما وبني جوهره

 أن من بدالً  اهلامة األسئلة بعض عن تقريبية إجابات تعطينا أداء مؤشرات لدينا تكون أن املطاف، اية يف األفضل، ومن
  .اهلامة غري قضاياال من كثري بشأن دقيقة إجابات لدينا تكون

  مالءمة مؤشر األداء:وميكن استخدام املعايري الستة التالية الختبار مدى 

  مع مرور الوقت؟ متسقاً  ؟ وهل يشكل مقياساً جدير بالثقةهل مؤشر األداء الذي اعتمدته 

   من السهل مجع وحتليل املعلومات؟سيكون : هل ؟بالبساطةمؤشر األداء  يتسمهل 

  تندرج ، وهل ةيتصف حتقيق مؤشر األداء بفعالية التكلف : هل؟معقولة كلفةحتقيق مؤشر األداء هي   هل كلفة
يف حدود ميزانيتك املقررة؟ كما ينبغي أن تفكر يف املنهجية والتقنية اللتني ترغب يف  هذه التكاليف

األمم  متطوعو(مثًال، معهد اليونسكو لإلحصاء،  وَمن سيتوىل مجعها. بياناتالاستخدامهما جلمع وحتليل 
 )؟2عاهد ومراكز الفئة احلكومية، مالشباب، املنظمات غري /رابطات النساء ،املتحدة

  هل يقيس مؤشر األداء الشيء املقصود قياسه؟ وما هي، يف رأيك، الوترية  :؟لعمليةل صاحلهل مؤشر األداء
 املالئمة جلمع البيانات؟

  هل سرياعي مؤشر األداء أي تغريات قد حتدث يف الوضع؟: ؟باحلساسيةهل يتسم مؤشر األداء 

  يتيحها مفيدة لصنع القرار والتعلم؟ساملعلومات اليت مؤشر األداء: هل ستكون  فائدةمدى  
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 فهم االختيار هذا قبل يتوافر أن العملية الناحية من للتطبيق وقابلة جوهرها يف صاحلة أداء مؤشرات اختيار عند ويُفرتض
 ألن منطية أو اسلف مصممة أداء مؤشرات باستخدام يوصى ال فإنه ولذا،. للتغري املصاحبة ولآلليات املعين للوضع متعمق
 أن فينبغي. تنفيذ األنشطة املزمعة فيه جيري الذي الوضع خصوصيات يراعي ال ما كثرياً األداء   مؤشرات من النوع هذا
  .تنفيذه فيها جيري اليت والبيئة ونطاقه النشاط املعين ملطامح وفقاً  األداء مؤشرات تصاغ

ا أوسع أ أو واضح بشكل دُحتدَّ  مل املنشودة النتائج أنلى ع جيدة أداء مؤشرات تصميم يف اإلخفاق يدل ما وكثرياً 
يف النشاط املعين، وكثرياً  ةساسياأل قضاياال حتديد يف تساعد أن ميكناألداء  مؤشرات اختيار عمليةإن ف. ينبغي مما نطاقاً 
  .للمالحظة قابلة مادية عناصر إىل نظرية فاهيممل ةترمجثل ما مت

الذي  اإلجنازالتغري أو  هياملنشودة  فالنتيجة. ا اخلاص األداء ومؤشر ،منشودة نتيجة بني اخللط عدم ينبغيكما 
، وأن توفر بالتايل دالئل على التغري (أو على اإلجناز تعّرب عن جوانب أن فينبغي ،واألهداف األداء اتمؤشر  أما. يتحقق

  .تتيح تقدير مستوى/درجة ما حتقق من عملأن ) و احملَرز مستوى اإلجناز

  العامة العمل مجاالت في المساعدة بتقديم الخاصة األداء مؤشرات

ا أنتتمثل يف  الربامج أخصائيو إليها يشري ما كثريا مثة مشكلة ا اليونسكو هي قدر ه إذا كانت أكرب ميزة نسبية تتمتع 
املساعدة التقنية،  وتقدمي ،6قدراتال وتعزيز ،التوعيةجماالت  مثل ،"عامة"ال بـ توصف اليت اجملاالت يف الدعم تقدمي على

 أصعب من النتائج يف هذه اجملاالت يُعد تقييم فإن ذلك، أشبه وما الرتويج، وأنشطة ،السياسات بشأن املشورةوتوفري 
أنه ما مل  النتائج على قائم جاعتماد  إىل االنتقال جمال يف اإلمنائي التعاون وكاالت من عدد جتارب أثبتت وقد. املهام
 فإن. ولذلك، التنبيه، فإن العمليات القطرية قد متيل إىل الرتكيز بصورة أوضح على املبادرات القابلة للقياس الكمي يتم
 القدرات أنشطة تعزيز على الرتكيز وبني بينها حتول قد مثبطة عوامل أي ظهور من اليونسكو حتتاط أن مبكان األمهية من

 منه بكثري أصعب فيهما النتائج تقييم يكون وقد األجل الطويل العمل ويتطلبان بالتعقيد يتسمان جماالن ومها الرتويج،و 
 .أخرى قطاعات يف

  النوعية األداء مؤشرات مقابل في الكمية األداء مؤشرات

 دالئل أو الرتاتيب، التصنيف نظم أو كاألرقام، "اإلشارات" من متنوعة جمموعة على األداء مؤشرات تشتمل أن ميكن
قياس" أو "مستوى" معني ميف " هدف يتمثل شكل يف اإلشارة كونت أن ميكن كما. املنتفعني رضا توىمس يف التغري

                                                 
اد يف ظمات واجلماعات واألفر "قدرات" يف هذا اإلطار هو القدرات واملهارات واملفاهيم واملواقف والقيم والعالقات واملعارف والظروف وأشكال السلوك اليت متّكن املن كلمةاملقصود ب  6

ا تدل على قدرات هذه األطراف الفاعلة على تلبية احتياجات ومطالب اجلهات املعنية اليت أنشئت هذه األ وبلوغنافع امل حتقيقاجملتمع من  طراف من أهدافهم مع مرور الوقت. كما أ
تنظيمية، باإلضافة إىل اخلصائص اإلنسانية والشخصية اليت تساعد الناس التقنية و الة و رمسيالياكل اهلقدرات و المسؤولة أمامها. وتشمل هذه الصفات  هذه األطرافأو اليت تكون  أجلها

 على التقدم.
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، "االبتدائي التعليم من تالميذال من ٪)(كذاَخترُّج نسبة "يقرتن مؤشر األداء التايل:  املثال، سبيل علىف. ميكن مالحظته
  .إليه الوصول املراد ستوىامل يدل على "٪65"دف مقداره 

  أو نوعية./عن معلومات كمية و واملقاييس اإلشارات ميكن أن تعّرب و 

، بينما أو معدالت أخرى يستند التعبري "الكمي" إىل قياسات إحصائية أو أرقام أو نسب مئوية أو معدالت للتواترو 
مستوى إىل رأي أو  يسعى التعبري "النوعي" إىل قياس النوعية ويستند يف كثري من األحيان إىل حكم تقديري أو تصور أو

  الرضا. ويتم حتديد هذا التعبري اعتيادياً عن طريق معيارين أو ثالثة معايري تتيح تقدير نوعية اهلدف املراد الوصول إليه.

ا من أهداف يشكل النوعية" األداء مؤشرات مقابل يف الكمية األداء "مؤشرات مفهوم وقد كان  موضوعا وما يرتبط 
ا  الكميةاألداء  مؤشرات أن هو الشائع واالعتقاد. املاضية القليلة األعوام يف ةواتر مت ملناقشات  هيواألهداف املرتبطة 
 وحقيقتها صدقها يف للتشكيك جمال ال وأنه جامدة، وأرقام ومادية جمردة حقائق عن التعبري على تقتصر قياسات

اواألهداف امل النوعيةاألداء  مؤشرات إىل يُنظر حني يف وموضوعيتها،  ميكن وال موضوعية غري مؤشرات باعتبارها رتبطة 
ا يكون املؤشرات من نوعأي  يوجد ال أنه غري. منها التحقق ويصعب ا، الوثوق  واألهداف أو املالحظات املرتبطة 
 وتشري. يصفها أن املراد بالنتيجة ارتباطه كيفية على يتوقف مناإ ما مؤشر صالحية مدىفإن . نوع آخر من بطبيعته أفضل
ا ذات  األداء مؤشراتتكون  أن لىلقائم عا النهج عن التحول إىل لليونسكو التوجيهية املبادئ واألهداف املرتبطة 
امؤشر  نوع الربامج وأخصائيأن خيتار  املفرتضو . نوعية وليس كمية طبيعة الذي يكون  ات األداء واألهداف املرتبطة 
الكمية والنوعية ويتم حتديده من  ن مؤشر األداء مزجيًا من االعتباراتوكثريًا ما يكو . قياسها املراد للنتيجة مالءمة األكثر

خالل املعلومات اخلاصة باهلدف، إذ بدون وجود بيانات كمية ال ميكننا معرفة مستوى ونطاق ما يتحقق، وبدون وجود 
 استخدام األنسب من أن رئي وإذاة. مغزى البيانات الكمي فهمبيانات نوعية ال يوجد السياق الذي ميكن من خالله 

 يف مستخدم مصطلح كل من املقصوداملرء بشكل واضح  حيدد أن وجب ،لألداء واألهداف املرتبطة به نوعي مؤشر
 للدرجات) مقياس (كاستخدام مكنةامل السبل وجيد التعاريف، كل يتأكد من توثيق وأن ،املقاييسأو /و القياسوحدة 

 .املوضوعية غري التقييم عمليات من لحدل

 لتلبية باستعدادها يتعلق فيما وخصوصاً  احلكومة، داءأ تحسنياملنشودة تتعلق ب النتيجة كانت إذا املثال، سبيل وعلى
 املنتفع ارض اتدرج يف التغري تقيسأداء  مؤشرات باستخدام احملققة النتائج درجة قياس ميكننا احمللية، االحتياجات

  .الزبون) ارض (أو النهائي

  :يلي ما يف تتمثل أن ميكن مكنة يف هذه احلالةامل األداء مؤشرات فإن لذلك،و 

 من متدرج مقياس على السكان، الحتياجات احلكومة من الظاهرة االستجابة معدل متوسط  
 .)6 من أعلى متوسط بلوغ: اهلدف( 10 إىل 1 
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 من النسبة رفع: اهلدف( جدا" ركية"تشا إدارة، يف نظرهم، احمللية احلكومة إدارة تبدو الذين األشخاص نسبة 
 النوع هذا على احلصول وميكن. النوعي التغري لدرجة معينا اسامقتعطينا  الزيادة هذه فإن .)٪65 إىل 40٪
ا مؤشرات خالل من أيضا النوعية االعتبارات عن الرقمي التعبري من  تستخدمو  أداء مرتبطة بأهداف خاصة 

 .الدرجات حبسب الصفات من لفئاتملستويات أو  اتيبالرت  لتنظيمللدرجات تبني ا نظماً 

 م املركزية احلكومة استجابة مالءمة ملدى أكثر أو درجات 6 مينحون الذين األشخاص نسبة  الحتياجا
 )٪60: اهلدف( اخلاصة

  .46الصفحة ولالطالع على مزيد من األمثلة، يرجى الرجوع إىل إطار النتائج الوارد يف 

ا نوعيةالاألداء  ملؤشراتو   أو القدرات تنمية األنشطة تتضمن عندما - مثالً  وذلك - كبرية فائدة واألهداف املرتبطة 
 مطلوبة اخلدمات هذه كانت إذا ما مسألة إىل مباشرة تتجه اخلدمات تقدمي عن النهائيني املنتفعني فآراء. دماتاخل تقدمي
 ميكن إذ فيه، املقارنة إمكانية مبيزة الزبائن) (أو نهائيني"ال املنتفعني رضا" جمال ويتسم. فعال بشكل ومقدمة ومفيدة
  .إخل والوقت، واملوقع اخلدمة لنوع وفقا البيانات توزيع ميكن كما النتائج بني املقارنة

 دراسة إجراء يف املعلومات هذه على للحصول الوحيدة الطريقة تتمثل فقد. مشكالت من خيلو ال النهج هذا أن بيد
 عن همءآرا إضافة إىل أن الزبائن، حتديددائمًا  السهل من يكون ال قد أنه كما التكلفة، باهظة تكون قد استقصائية

ا حد يف املعنية اخلدمة غري أخرى ملؤثرات ختضع اخلدمات عن رضاهم مدى   .ذا

  األداء مؤشرات نواعأ

 :جالنتائ حتقيق حنو التقدم لتقييم األداء مؤشرات من عديدة أنواع استخدام ميكن

 املباشرة اإلحصائية األداء مؤشرات  (أ)

يسهل  تغريات أساس على املنشودة النتائج سبحتُ  عندما احملرز التقدم مدى املباشرة اإلحصائيةاألداء  مؤشرات تبني
 متلكاتاملب اخلاصة الرتشيحات "ازدياد :يلي ما ، علىمثالً مؤشر األداء ينص،  كان فإذا. قصريال األجل يفقياسها 

 الرتاث قائمة يف ممثلة غري أو التمثيل ضعيفة ،الرتاث من بفئات تتعلق اليت أو ،مناطق من املقدمةو طبيعية وال فيةثقاال
 املعنية األعوام األربعة فرتة يف اجلديدة الرتشيحات عدد عن مباشرة كمية بيانات تأمني الصعب من يكون لن العاملي"،

 هذه مجع من النتهاءل مناسبة املعنيةاملنشودة  للنتيجة الزمنية الفرتة تكون أن بضمان االهتمام بوجي. أقل) فرتة يف (أو
 .الوضع استعراض يف استخدامها أجل من البيانات

   املباشرة غري األداء مؤشرات  (ب)
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ا إّال  كمية، مؤشرات العادة يف هي املباشرة غري األداء مؤشرات  ستخدمويُ . املنشودة بالنتيجة مباشرة بصورة تتعلق ال أ
 احلصول يستغرق عندمااألداء  مؤشرات من النوع هذا استخدام وينبغي. تقدم من ُحيرز ما على للداللة املباشر غري املؤشر
 أجل من الالزم الوقت يف الكاملة البيانات على احلصول ميكن ال عندما أو ينبغي، مما أطول وقتا الكاملة البيانات على

. املعنيةاملنشودة  والنتيجة لألداء املباشر غري املؤشر بني مبدئياً  ظاهرة صلة هناك تكون أن بجي أنه غري. الوضع استعراض
 ءوالكيميا ءوالفيزياات الرياضيعلوم  بأمهية عام اعرتافوجود "على ما يلي:  مثال، ،املنشودة تنص النتيجة كانت فإذا

 ملا اإلعالمية التغطية ني"حتس يف املتمثلو  لألداء املباشر ريغ املؤشر شكلي أن ميكن اجملتمعية"، التنميةو  احلياة إىل بالنسبة
 .الصدد هذا يف جيداً  مؤشراً  املسائل" ذه يتعلق

  السردية األداء مؤشرات  (جـ)

 )وأشكال السلوك املواقف تغريب تتعلق جماالت يف مثًال،( املنشودة قياسًا كمياً  النتائج قياس كون من السهلي ال عندما
 من إحصائي غري ج إىل اللجوء ميكن جدا، كبريا املستفيدين عدد يكون وال ،األعوام األربعة فرتةلزمين لاإلطار ا عرب
 .التغري" "عملية على كبرياً  تركيزاً  السرديةاألداء  مؤشرات وتركز. "التقدم" عن مؤشر صياغة أجل

طبوعات، مببعمليات تدريب، أو  هلا املخططالتنفيذية  األنشطة تتعلق اليت احلاالت يف خاص بوجه األسلوب اهذ فيديو 
 الرئيسية، على أن يتم حتاشي املعنية اجلهات مع التعامل عند نبغي احلرص،ي أنه غري طط عمل، وحلقات عمل.خبأو 

 املستفيدون خطط ما على ،األقل على ،(أو حدث ما على ، وإمنا أن جيري الرتكيزفحسب "رضا"ال مستوى على الرتكيز
املنشودة  النتيجة كانت فإذا. العمل يف لمشاركةل نتيجة أو به االضطالع جرى الذي التنفيذي للنشاط نتيجة به) للقيام

توافر فهم علمي معزَّز بشأن احمليطات والعمليات الساحلية واستخدام الدول األعضاء هلذا الفهم "، على مثالً تنص، 
 يف احلالة هذه يف لألداء املناسب السردي املؤشر يتمثل أن ميكن ،إدارة العالقة بني اإلنسان واحمليطات"تحسني ل

 من ذلك غري يف أو مؤمترات يف أو تدريبأنشطة لل يف شاركوا الذين األفراد على توزيعه يتم للمتابعة استبيان استخدام
م يف به) للقيام اخططو  عّما (أو فعلوا عّما منهم االستعالم بغية ،األنشطة اليت نُفذت   .اليونسكو ألنشطة نتيجة بلدا

 اللجوء بدون العوامل بني املعقدة املتداخلة العالقات استكشاف يف البدء من املنظماتلألداء  السردية املؤشرات ّكنومتُ 
 "للنجاح حاالت الطريقة ذه تعرض أن اليونسكو بإمكان فإن وبالتايل،. الكلفة باهظة إحصائية حبوث إجراء إىل

  .وجه عامبإدارة عالقة اإلنسان باحمليطات"  "حتسني دون حالت أخرى عوامل هناك كانت إذا حىت اجلزئي"

 السردية املؤشرات فإن كبري، حد إىل مادية غري تبدو قد اليونسكواملنشودة اخلاصة ب نتائجال من كثريا أن إىل وبالنظر
 البيانات عن للتعويض النطاق واسع داماً استخ ُيستخدم بديالً  تُعترب ّال أ ينبغي نهاولك .ةكبري  فائدة تفيد أن ميكنلألداء 
 إىل حد ما. كمياً  قياسها ميكن اليت

  :األداء مؤشرات تحديد عملية تكتنف أن يمكن التي مخاطرلا
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ا األداء مؤشرات واستخدام حتديد تكتنف اليت املخاطر من عدد مثة   :هي تواتراً  املخاطر هذه وأكثر. واألهداف املرتبطة 

 ؛التكلفة وفعالة سهلة بطريقة الضرورية املعلومات مجع دون حيول مما اناتللبي مصدر وجود عدم 

 باملساءلة يتعلق فيما خلط ووجود اإلمنائية، النتائج ا تتحقق اليت الطريقة فهم وسوء التبسيط يف املبالغة 
 النتائج؛ بشأن

 نتائجالاالهتمام ب حساب ىعل وذلك كميا، قياسها يسهل اليت املنشودة النتائج على الرتكيز يف املبالغة 
 أمهية؛ تقل ال اليت اديةامل غري املنشودة

 االسرتاتيجي التفكري رفدي ال حنو على وذلك التقارير، تقدمي أغراض يفاألداء  ملؤشرات اآليل االستخدام 
 .التنظيمية واملمارسات
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  ار النتيجةوإط ،اإلطار المنطقي للعمل  )8(
  نتائج.  نواتج  تنفيذية أنشطة  : مدخالتاإلطار المنطقي للعمل

اإلطار املنطقي للعمل هو جمموعة عالقات سببية تربط املدخالت باملخرجات والنتائج وعند اإلمكان بالتأثريات. وهو 
أداة ييسر إضفاء املغزى على كيفية سري العمل يف سياق تنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع ما، ويتمثل الغرض منه يف 

  معني. تغّري يق التوصل إىل حتق

 وتشمل املتاحة املوارد هي فالمدخالت. والنتائج والنواتج التنفيذية واألنشطة باملدخالت املقصود فهم يساء ام كثرياو 
اإلجراءات اليت تُتخذ أو العمل  هي التنفيذية نشطةألا أن حني يف ،واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية البشريةو  املالية املوارد

هي منتجات أو  النواتجاالضطالع به وجيري من خالله تعبئة املدخالت من أجل إنتاج نواتج معينة. وهذه الذي يتم 
 فإن سلع أو خدمات تنجم عن نشاط إمنائي وختضع لسيطرة املنظمة ويعزى الفضل يف وجودها إىل املنظمة. وبالتايل،

 شكلالناتج ذا  يكون قدو  ،)النتائجالنتيجة (أو  وغبل يف ويسهم التنفيذي النشاط عنالناجم  ولاألثر األ هو الناتج
ا اليت اجلديدة واملهارات املعارف هي النواتج أن اعتبار ميكن عام، وبوجه. مادي غري أو مادي  وتنشرها املنظمة تكّو

 تكوين يف اشرةمب بصورة نخرطةامل املعنية اجلهات قدرات بناء يف التشارك ضمناً  هذا ويعين. املعنية اجلهات مع بالتعاون
 أدوارحتديد  واضح بشكل ريجي أن املهم من واستخدامها، املعارف تكوين يف النجاح فرص ولزيادة. اجلديدة املعارف

. وبالنظر إىل منوذج مسار العمل يف اليونسكو وجماالت 7هاالتزام من والتأكدالرئيسية  املعنية اجلهات مجيع ومسؤوليات
  مل معظم الربامج واألنشطة واملشروعات على النواتج التالية:ووظائفها اخلمس، تشت اختصاصها

 ؛تزايد الوعي -

تنمية املعارف وتنظيم مؤمترات هامة (مثل املؤمتر التدويل لتعليم الكبار) وإصدار تقارير عاملية (مثل التقرير  -
 العاملي لرصد التعليم للجميع)؛

 تعزيز القدرات واملهارات؛ -

 ورة بشأن السياسات؛املش/تقدمي املساعدة التقنية -

 إقامة الشراكات والشبكات أو تعزيزها أو التشجيع على إقامتها؛ -

  ضمان حتليل السياسات ورصدها وأعداد مؤشرات القياس. -

 املستفيدون ا يستخدم اليت للطريقة وصف اأ أي املستفيدين، من مجاعة يف النواتج أشكال تأثري فهي ،النتائج أما
أو يف  الوضع يف املراد ريالتغ حدوث ىلإ يف كثري من األحيان يؤدي ما وهو خمتلفة بطريقة ما شيء اءألد النواتج املباشرون

                                                 
 اتجتوليد هذه النو بعد أن يتم املباشرين مجاعات املستفيدين من جانب للنواتج الفعلي ستخدام االجيدر التذكري بضرورة االضطالع أيضا بتحديد تدابري املتابعة من أجل ضمان وتيسري   7

 وذلك من أجل حتقيق التغري املنشود.
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من مراحل اإلطار  األخرية املرحلة يشكل املعين الوضع يف فالتغري. املنشودة النتيجة هو التغري وهذا - املعينالظرف 
  املنطقي للعمل. 

 إىل يؤديس تنفيذي)ال النشاط (وهو السياسات رسم جمال يف القدرات تعزيزل عمل حلقة تنفيذ فإن املثال، سبيل وعلى
ا املنشودة، النتيجة أما. النواتج) (هي جديدة وقدرات ومهارات معارف ميتلكون متدربني وجود يف  السلوكي التغري فإ

 غرضال هو التحّسن وهذا .فيها يعملون اليت املؤسسة أداء يف، مثًال، حتّسن حدوث إىل يؤدي الذي املتدربني صفوف
  .من تنفيذ النشاط أو املشروع ااملعين النهائي

 
 املنشودة والنتائج والنواتج التنفيذيةنشطة ألوا املدخالت بني العالقة  *

من جراء  خمتلفة بطريقة شروناملبا املستفيدون يفعله أن نريد ااالهتمام مب إىل نفعل ن االهتمام مبام تركيزنا حّولنا ما إذاو 
 من إضافية بأنواع االضطالع يتطلب قد األمر أن إدراك على ذلك يساعدنا فرمبا ،تنفيذ النشاط أو املشروع املعين

  .املنشودة النتائج حتقيق لضمان التنفيذية نشطةألا

  .النواتج وليس دةاملنشو  النتائج هو املعين املشروع وأ النشاط تنفيذ إىل الدافع يكون أن املهم فمن

  :املنشودة النتائج حتديد نإ

 دقيقاً؛ علماً  ليس 

 والثقايف؛ والسياسي االقتصاديو  االجتماعي للسياق جيد فهم توافر ويتضمن 

 احملتملة؛ املخاطرة عوامل وعلى ،املباشرين املستفيدين إىل التوصل من التمكن ومدى املتاحة، املوارد على ويعتمد 

 والشركاء) املستفيدين أي( الرئيسية املعنية اجلهات مشاركة ويتطلب. 

  :نتيجةالتصميم إطار 

  المدخالت
  
  واردم

  مالية
  وبشرية

ومادية وتكنولوجية 
  ومعلوماتية

  

  *األنشطة التنفيذية
  

تدابري تنفيذية أو 
ا   أعمال ُيضطلع 
وتتم فيها تعبئة 

من أجل  مدخالت
 حمددة إنتاج نواتج

  النواتج
  

املنتجات أو السلع أو 
  املادية اخلدمات
  الناشئة عن وغري املادية

األنشطة تنفيذية. وهي 
املنظمة ختضع لسيطرة 

ويعزى الفضل يف 
 وجودها إىل املنظمة 

  النتائج المنشودة
  

تغريات يف وضع أو يف 
ظرف معني تنجم بفعل 
عالقة سببية وتعرب عن 
تغريات "يراد" حتقيقها 
 ويؤمل أن حندث

من جراء تنفيذ برامج 
 أو أنشطة أو
 مشروعات
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الربجمة والرصد وتقدمي التقارير والتقييم اليت تنفذ يف /بغية االسرتشاد به يف عمليات التخطيط جيري تصميم إطار للنتيجة
وجلميع  5اليت ترد يف الوثيقة م/ مجيع النتائج املنشودةد إطار النتيجة بالنسبة إىل مجيع مستويات املنظمة. ويتم حتدي

املنطق الداخلي للعمل ويكفل اتساقه يف حد ذاته كي ييسر جودة الربنامج  ويوفر إطار النتيجةاألنشطة أو املشروعات. 
هلذين السببني، يعرض أو النشاط أو املشروع املعين من خالل الربط بني النواتج والنتائج املراد حتقيقها عن طريق التنفيذ. و 

ا، مثل بيانات خطوطمؤشرات األداء واملعلوم إطار النتيجة أو النوعية، مما /األساس واألهداف الكمية و ات املرتبطة 
يف سياق العمل حنو حتقيق النتائج أو التأثري، وقياس النواتج اليت يتم إنتاجها أو  اتمدى ما يتحقق من إجناز يتيح قياس 

يف القسم اخلاص ببيان على وجه احلصر، يُدرج  5النتائج اليت ترد يف الوثيقة م/ يتعلق بأطرقياس مستوى اإلداء. وفيما 
جيري فيه بيان اهلدف املزمع بلوغه إذا ما  الربنامج اإلضايف التكميلي""عمود ثالث بعنوان أو النوعية /األهداف الكمية و

حتت العمودين يرد  الذيحتديد اهلدف ر التذكري بأن مت التوفيق يف تعبئة املوارد املزمع استخدامها من خارج امليزانية. وجيد
أو اليت يوجد /ووعلى ضوء املوارد املتاحة ربنامج العادي من الوثيقة جيري على ضوء موارد ال األول والثاين من هذا القسم

  من خارج امليزانية. تعهد أكيد بتوفريها

قدم من مستويات إدىن على صعيد الربنامج، فإنه يكفل يتيحِ أيضًا اإلطار ملسامهات ت وبالنظر إىل أن إطار النتيجة
االتساق والتجانس يف سلسلة النتائج يف سياق عمل املنظمة كما يتيح يف الوقت ذاته تصميم تفاصيل العمل وفقاً 

ولذلك، فإن تصميم كل برنامج أو نشاط أو مشروع ينبغي أن يتم على حنو يكون الحتياجات وقضايا وظروف حمددة. 
إضافة إىل وينبغي، متسقًا يف حد ذاته، وإمنا مالئمًا أيضًا ضمن البنية العامة لعمل املنظمة. ذا العمل ليس فقط فيه ه

ملنشودة اليت يتم اإلسهام ذلك، أن جيري يف كل مستوى من املستويات األدىن اليت تسهم يف عمل الربنامج حتديد النتائج ا
ا هذا اإلسهام يف ليت ترد يف املستويات األعلى يف افيها وا لربنامج وكذلك، وهذا هو األهم، حتديد الطريقة اليت يتم 

استهالل حتقيق هذه النتائج املنشودة. فإن هذا لن يعزز فقط االتساق والتجانس يف سلسلة النتائج، بل ويتيح أيضًا 
ا على صعيد النواتج والنتائج املنشو اجلمع بني  دة الواردة يف خطط العمل، والنواتج مؤشرات األداء واألهداف املرتبطة 

  واليت تسهم تلك النواتج والنتائج املنشودة يف حتقيقها. 5والنتائج املنشودة اليت ترد يف الوثيقة م/

ا، ومن خالل اجلمع بني املوارد املتاحة يف خطط  ومتاشيًا مع آلية اجلمع هذه بني مؤشرات األداء واملعلومات املتصلة 
حتديد امليزانيات والنفقات الالزمة لتحقيق هذه النتائج املنشودة يف ، ميكن 5ئج منشودة يف الوثيقة م/العمل لتحقيق نتا

ج امليزنة القائمة على النتائج.5الوثيقة م/   ، وهذا ما يساعد املنظمة يف التقدم حنو تطبيق 

 املستفيدين/اجلماعات تمد حتقيقها على أنشطةاملنشودة اليت يع )النتائجالنتيجة (حيدد، من ناحية،  وإذا كان إطار النتيجة
(دول أعضاء، مثًال)، وحيدد من ناحية أخرى النواتج املنشودة الرئيسية اليت خيضع حتقيقها بصورة مباشرة املستهَدفة 

ساعد يف لسيطرة املنظمة، فإنه ييسر أيضًا االتصال وتبادل األفكار واآلراء بني مجيع اجلهات املعنية الرئيسية. كما أنه ي
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والنواتج اليت املزمع حتقيقها من أجل بلوغ النتائج،  املزمع بلوغها )النتائجالنتيجة (تأمني التوصل إىل اتفاق واع بشأن 
  ويساعد كذلك يف حتديد مسؤوليات مجيع اجلهات املعنية الرئيسية املشاركة (مبا يشمل مسؤلية أمانة املنظمة).

النواتج والنتائج املنشودة  بني العالقة فهمتعزيز  يف اصة بنشاط أو مبشروع معني،اخل التالية األمثلة تساعد أن وميكن
. بيد أنه ينبغي عدم اعتبار هذه ا هذه العناصر يف إطار النتيجة واملعلومات ذات الصلة، وفهم الكيفية اليت تندرج

  .غريه عن متيزه اليت اخلاصة طبيعته مشروع أو نشاط أو برنامج لكل ألن عام، بشكل للتطبيق قابلة رئيسية مناذج األمثلة
  أمثلة على نتائج منشودة:

) بتنفيذ خطة العمل اخلاصة بتطبيق السياسة واالسرتاتيجية املعنيتني باملعلمني من طات احمللية يف املنطقتني (ص) و(ع) اضطالع السل1(
  أجل تعزيز نوعية التعليم واملساواة بني اجلنسني.

شى مع املعايري األوروبية تتما ة اسراتيجية للعلوم والتكنولوجياخطالوطنية يف البلد (س) بإعداد واعتماد وتنفيذ اضطالع السلطات ) 2(
  .ن االنتفاع بالعلوم والتكنولوجيامدة يف االحتاد األورويب بشأتاملتطلبات املعوتفي ب

ملعنية على صعيد اجملتمع املدين بالتعهد بوضع سياسة اضطالع العاملني يف رسم السياسات ورابطات الشباب واألطراف الفاعلة ا) 3(
  عامة بشأن الشباب تكون شاملة للجميع ومنصفة، وبإعداد هذه السياسة العامة.

إعداد وتطبيق سياسات وخطط واسرتاتيجيات متكاملة بشأن الرتاث يف البلدان (س) و(ص) و(ع) على حنو يتماشى مع االتفاقيات ) 4(
  .الدولية

م التعليمية األساسية.استخدا) 5(   م األطفال ملراكز التعلم اخلاصة باجملتمع احمللي، بغية حتسني مهارا
الرقم 

  (ر)
  مؤشر األداء (م أ)

 (ثالثة مؤشرات أداء كحد أقصى):
  أو النوعي (هـ):/الهدف الكمي و  خط األساس (خ):

2014-2015  2014-2017  
 فيما خيص النتيجة املنشودة األوىل  1

كورة أعاله، ميكن أن يصاغ املذ 
مؤشر أداء على النحو التايل: 
"النسبة املئوية للتوصيات الواردة 
يف خطة العمل واليت تنفذها 

  السلطات احمللية".

ميكن أن يتمثل خط األساس 
يف هذه احلالة يف ما يلي: 

من التوصيات  ٪10تنفيذ "
مع بيان التوصيات اليت 

ا نُفذت والكيفية اليت  مت 
  تنفيذها."

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
يف  2015بالنسبة إىل عام 

 تنفيذ يفهذا الصدد، 
، وأن من التوصات "30٪"

يتمثل هدف نوعي متصل 
بذلك يف "معيارين أو ثالثة 
معايري لتقييم التوصيات اليت 
ا  نُفذت والكيفية اليت مت 

  تنفيذها".

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
 2017بالنسبة إىل عام 
تنفيذ يف يف هذا الصدد، 

، من التوصيات "50٪"
وأن يتمثل هدف نوعي 
متصل بذلك يف "معيارين 
أو ثالثة معايري لتقييم 
التوصيات اليت نُفذت 
ا  والكيفية اليت مت 

  تنفيذها".
 فيما خيص النتيجة املنشودة الثانية  2

املذكورة أعاله، ميكن أن يصاغ 
مؤشر أداء على النحو التايل: 

عدد الشباب املشاركني بصورة "
نشيطة يف الشبكة القائمة"، أو 
"عدد املبادرات اليت يتخذها 
الشباب املشاركون بصورة نشيطة 

ميكن أن يتمثل خط األساس 
يف هذه احلالة يف ما يلي: 

شابًا وشابة متثل  25وجود "
منهم،  ٪50الشابات نسبة 

ن ال يشاركن بصورة  إال أ
  .نشيطة"

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
يف  2015بالنسبة إىل عام 

 50وجود " يفهذا الصدد، 
". وقد يكون شابًا وشابة

جمدياً، إذا كان السياق 
د يسمح بذلك، أن حيدَّ 

هدف نوعي متصل بذلك 

كن أن يتمثل هدف كمي مي
 2017بالنسبة إىل عام 
"وجود  يفيف هذا الصدد، 

وقد شاب وشابة.  100
يكون جمدياً، إذا كان 
السياق يسمح بذلك، أن 

د هدف نوعي متصل حيدَّ 
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ن أو ي"معيار  يتمثل يفو   يف الشبكة القائمة".
ثالثة معايري لتقييم ما إذا  

الشابات "يشاركن كانت 
  فعالً بصورة نشيطة"".

ن ي"معيار بذلك ويتمثل يف 
أو ثالثة معايري لتقييم ما إذا 

الشابات "يشاركن كانت 
  فعالً بصورة نشيطة"".

3          
املذكورة  1على نواتج رئيسية تتعلق بالنتيجة املنشودة رقم أمثلة 
  أعاله:

) ازدياد وعي السلطات احمللية بشأن تنفيذ السياسة 1(
  واالسرتاتيجية املعنيتني باملعلمني، و/أو

) وجود قدرات معزَّزة لدى السلطات احمللية على تنفيذ خطة 2(
  أو/العمل، و

عدة التقنية من أجل حتديد ) حصول السلطات احمللية على املسا3(
  الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ خطة العمل.

  : ازدياد وعي السلطات احمللية بشأن تنفيذ السياسة واالسرتاتيجية املعنيتني باملعلمني1الناتج رقم 
الرقم 

  (ر)
  مؤشر األداء (م أ)

 (ثالثة مؤشرات أداء كحد أقصى):
  وعي (هـ):أو الن/الهدف الكمي و  خط األساس (خ):

2014-2015  2014-2017  
ميكن أن يتمثل مؤشر أداء يف هذا   1

الصدد يف ما يلي: "عدد حلقات 
ها اليونسكو تنظمالتدارس اليت 

ضرها حيمن أجل التوعية واليت 
العاملون يف هيئات السلطات 

  الوطنية".

ميكن أن يتمثل خط األساس 
يف هذه احلالة يف "صفر" 

مببادرة  (إذا كان األمر يتعلق
 5تنظيم جديدة)، أو يف "

حلقات تدارس يشارك فيها 
فرد من اجلماعة  100

  "ألف"".

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
يف  2015بالنسبة إىل عام 

 5تنظيم يف "هذا الصدد، 
يشارك فيها، حلقات تدارس 

فردًا من  150يف اجملموع، 
  .""جيم"و "باء"اجلماعيتني 

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
 2017إىل عام بالنسبة 

تنظيم يف "يف هذا الصدد، 
حلقة تدارس يشارك  15

 450فيها، يف اجملموع، 
  ماعات."فرداً من كل اجل

وميكن أن يتمثل مؤشر أداء يف   2
هذا الصدد أيضًا يف ما يلي: 
"إنتاج وتوزيع كتيبات ومنشورات 

  وتسجيالت فيديو."

إصدار كتيبات ومنشورات 
وتسجيالت فيديو يف لغة 

  .واحدة

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
يف  2015بالنسبة إىل عام 
يف "ترمجة  هذا الصدد، 

كتيبات ومنشورات 
وتسجيالت فيديو إىل لغتني 
حمليتني وإنتاجها مبشاركة 
أعضاء من اجلماعتني "باء" 

  و"جيم"."

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
 2017بالنسبة إىل عام 
يف "ترمجة  يف هذا الصدد، 

كتيبات ومنشورات 
يالت فيديو إىل مجيع وتسج

اللغت احمللية وإنتاجها 
مبشاركة أعضاء من كل 

  اجلماعات."
3          

  السلطات احمللية على تنفيذ خطة العملوجود قدرات معزَّزة لدى : 2الناتج رقم 
الرقم 

  (ر)
  مؤشر األداء (م أ)

 (ثالثة مؤشرات أداء كحد أقصى):
  ):أو النوعي (هـ/الهدف الكمي و  خط األساس (خ):

2014-2015  2014-2017  
ميكن أن يتمثل مؤشر أداء يف هذا   1

الصدد يف ما يلي: "عدد حلقات 
العمل التدريبية اليت تنظم 
م  للمشاركني، وبيان مواصفا

س ميكن أن يتمثل خط األسا
 5تنظيم يف هذه احلالة يف "

تشكل النساء حلقات عمل 
من املشاركني  ٪50نسبة 

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
يف  2015بالنسبة إىل عام 

 5يف "تنظيم ذا الصدد، ه
، يف حلقات عمل تضم

ميكن أن يتمثل هدف كمي 
 2017نسبة إىل عام بال

يف "تنظيم يف هذا الصدد، 
حلقات عمل تضم،  10
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(موزعني حبسب نوع اجلنس)" 
 "النسبة املئوية للمشاركني و/أو
االنتفاع حبلقة بيوصون  الذين

  العمل".

حتديد فيها بدون 
هلؤالء  الئمةللمواصفات امل

أن يتمثل  أو/و ،"املشاركني
من  ٪80" نسبة حتديديف 

متاماً يوصون املشاركني 
  باالنتفاع حبلقة العمل".

مشاركاً  50 اجملموع،
 ٪50تشكل النساء نسبة 

منهم"، و/أو حتديد نسبة 
من املشاركني  90٪"

يوصون متامًا باالنتفاع حبلقة 
، جمدياً العمل". وقد يكون 

باإلضافة إىل ذلك وإذا كان 
السياق يسمح بذلك، أن 

هدف نوعي يتمثل  يتم إيراد
رين أو ثالثة معايري "معيا يف

لتحديد املواصفات املالئمة 
  بشأن املشاركني".

مشاركاً  120 يف اجملموع،
 ٪50تشكل النساء نسبة 

أو حتديد نسبة /منهم"، و
من املشاركني  90٪"

حبلقة  يوصون متامًا باالنتفاع
، جمدياً العمل". وقد يكون 

باإلضافة إىل ذلك وإذا كان 
السياق يسمح بذلك، أن 

هدف نوعي يتمثل يتم إيراد 
"معيارين أو ثالثة معايري يف 

لتحديد املواصفات املالئمة 
  بشأن املشاركني".

وميكن أن يتمثل مؤشر أداء يف   2
هذا الصدد أيضًا يف ما يلي: 

ة يف "إنتاج ونشر ممارسات جيد
جمال تنفيذ السياسة واالسرتاتيجية 

  املعنيتني باملعلمني."

لصاحل املعنيني من اجلماعة   (ال يوجد)
  "ألف".

لصاحل املعنيني من اجلماعتني 
  "ألف" و"باء".

3          

  
  ينبغي طرحها عند القيام بعملية البرمجة أسئلة رئيسية

  وأفرقتهم يف تصميم برنامج أو نشاط أو مشروع معني.ترد يف ما يلي أسئلة هامة ستساعد املوظفني املسؤولني 

 هذا الفصل الذي سوف يسهم الربنامج أو النشاط أو املشروع يف تنفيذه؟ وهل سيساهم/و حمور العملما ه 
األولوية املتمثلة يف حتقيق املساواة  يف تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع يف تنفيذ األولوية اخلاصة بأفريقيا أو

اجلنسني؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتيجة (النتائج) املنشودة اليت سيساهم الربنامج أو النشاط أو  بني
 املشروع املعين يف حتقيقها؟

  ما هي القضايا اليت سينبغي معاجلتها خالل تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين؟ وهل مت حتديد
تأمني هذه احلقوق، وهل مت عن اظرة اليت تقع على عاتق املسؤولني دعاوى أصحاب احلقوق والواجبات املن

 حتديد أي ثغرات أو أشكال للقصور يف القدرات حتول دون بلوغ املساواة بني اجلنسني؟

 ما هي الفرص اليت ستيسر تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين؟ 

 هل توجد فرص للتعاون بني القطاعات؟ 



 
 
 
 
 

BSP 2014-2017 
49 

 يت قد تتم مواجهتها عند تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين؟ وكيف سيتم التغلب ما هي املخاطر ال
 عليها؟

 هل هم أفراد أو مجاعات أو  -  َمن هم املستفيدون املباشرون من الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين
 إشراكهم يف عملية التخطيط وهل ميثل املستفيدون املباشرون جزءاً من أولويات اليونسكو؟ وهل متمنظمات؟ 

م علىوكلعمل؟ بغية تشجيعهم على الشعور باملسؤولية عن ا التنفيذ  يف سيجري مجع وحتليل تعليقا
م للعمل فيما خيص التقدم حنو حتقيق النواتج والنتيجة (النتائج) املنشودة؟  وتقييما

  لربنامج أو النشاط أو املشروع املعين؟ وهل مباشرة من تنفيذ اغري َمن هم املستفيدون الذين سينتفعون بصورة
 يوجد مستفيدون ميكن أن يشعروا بتأثري سليب للربنامج أو النشاط أو املشروع املعين عليهم؟

 ما هو البلد املستفيد أو البلدان املستفيدة من الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين؟ 

 منظمات غري حكومية أو منظمات دولية أخرى، أو  –ل َمن هم الشركاء الرئيسيون الذين سيسامهون يف العم
ا هؤالء ؟ 2، أو معاهد ومراكز الفئة للشباب/جامعات، أو رابطات للنساء وما هي الطريقة اليت سيساهم 

 الشركاء يف النشاط أو املشروع املعين؟

 وهل سيشارك ين؟ أعضاء الفريق الذي سيشاركون يف تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع املع َمن هم
موظفون آخرون (على سبيل املثال، من قطاعات أو من مواقع عمل أخرى) وخرباء استشاريون أو غري ذلك، 

 يف العمل؟ وهل سيتطلب العمل االستعانة خبربات خارجية حمددة؟

 تعني تعبئة ما هي املوارد الالزمة لتحقيق النتيجة (النتائج) املنشودة؟ وهل توجد موارد مالية كافية؟ وهل سي
 أموال إضافية؟

  حتديد خط  وهل ميكن حتديد مؤشر واحد على األقل لألداء معإنتاجها؟  هي النواتج الرئيسية املزمعما
اية فرتة األعوام األربعة و  ،يتعلق بهأو نوعي /حتديد هدف كمي واألساس اخلاص به و  ينبغي حتقيقه يف 

 ن الرد بالنفي، فلماذا؟بالنسبة إىل كل ناتج من هذه النواتج؟ وإذا كا

 ت هذه النتيجة ما هي النتيجة (النتائج) اليت ينبغي حتقيقها؟ وما هي األمور اليت ستيسر تقييم ما إذا كان
حتققت جزئياً أو بشكل كامل؟ وهل ميكن حتديد مؤشر واحد على األقل لألداء مع حتديد خط قد (النتائج) 

اية فرتة األعوام  اوينبغي حتقيقه ا،ي واحد يتعلق أو نوع/وحتديد هدف كمي و ااألساس اخلاص  يف 
 ؟ وإذا كان الرد بالنفي، فلماذا؟نتيجة منشودة األربعة بالنسبة إىل كل
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 َمن سيضطلع جبمع البيانات وحتليلها، ومىت سيجري ذلك وكيف؟ 

  املزمع،  ر املنطقي للعملأو بعبارة أخرى، ما هو اإلطاكيف ستيسر النواتج بلوغ النتيجة (النتائج) املنشودة؟
النواتج الرئيسية ، و تنفيذه التعاقب املنطقي ملراحلت املبدئية اليت يقوم عليها و واالفرتاضاأي ما هي مسوغاته 

 ، والنتيجة (النتائج) املنشودة املراد حتقيقها، وتدابري متابعتها؟اليت ستنجم عنه

  (النتائج) املنشودة؟ما هي االسرتاتيجية اليت سوف تـُّتبع لتحقيق النتيجة 

 ميكن استخدام ا ضمن جمال االختصاص املعين و هل توجد أنشطة أو مشروعات أخرى جيري تنفيذه
 تنفيذ النشاط أو املشروع ية وغري ذلك من املواد اخلاصة به يفاملمارسات اجليدة واملطبوعات واملواد التدريب

 ؟املزمع

 وأنشطة  نامج أو النشاط أو املشروع املزمعكامل بني الرب هل توجد عالقة منطقية أو أشكال للتضافر أو للت
 أومشروعات أخرى تُـنفذ ضمن جمال االختصاص ذاته؟

  جزءًا من مواد وثيقة للربجمة القطرية املشرتكة؟ وإذا كان األمر كذلك،  سيشكل النشاط أو املشروع املزمعهل
 فما هي هذه الوثيقة؟

 خروج أو لالنفكاك من العمل يف إطار النشاط أو املشروع دد للهل مت حتديد اسرتاتيجية بشأن األجل احمل
 ؟أو لنقل املسؤولية عنه إىل الغرياملزمع 

  أو  نامج أو النشاط أو املشروع املزمعالرب ما هي الشروط اليت سينبغي توافرها لتحقيق الفوائد املبتغاة من تنفيذ
 قدمها املنظمة؟ (االستدامة).للمحافظة على هذه الفوائد بعد انتهاء املساعدة اليت ت

  من البرمجة إلى التنفيذ: سلسلة المسؤولية

تحديد املعلومات بأوًال  جيري بالقيام ،عمليات التنفيذوحىت مرحلة الربجمة /التخطيطمرحلة من  انطالقاً  ،إن عمل املنظمة
ملعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام نظام ااملتعلقة بكل برنامج أو نشاط أو مشروع، وبإدخال هذه املعلومات بعدئذ يف 

وبعد إمتام هذه العملية تبدأ دورة عمليات اإلقرار، وهي عملية جتري انطالقًا من القاعدة باجتاه . sister)( وتقييم النتائج
 تبدأ بطلب االقمة فتبدأ من مستوى خطط العمل لتنتهي يف مستوى الربامج الرئيسية واملكاتب واملرافق، مما يعين أ

وتتألف هذه العملية من املراحل . ةالعام ةاملوافقة من املوظفني املسؤولني عن خطط العمل لتنتهي بطلب موافقة املدير 
  الرئيسية التالية وتضم اجلهات التالية كأطراف فاعلة:
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 ستوى يقوم املوظف املسؤول بتصميم النشاط أواملشروع الذي يعتزم تنفيذه، ويعرضه على املوظف املسؤول يف امل
شروع املعين، األعلى الذي يلي مستوى املوظف األول. ويف حالة اضطالع مكتب ميداين بتنفيذ النشاط أو امل

ليكفل بذلك  يف البداية موافقته على هذا النشاط أو املشروع رئيس املكتب امليداين أو مديرينبغي أن يعطي 
 وضمان العمل بنهج اإلدارة القائمة على النتائج.توافر االتساق يف التخطيط الربناجمي اخلاص بالبلد املعين 

 يتأكد املوظف املسؤول من التزام النشاط أو املشروع 5يف الوثيقة م/ لى مستوى النتيجة املنشودة الواردةوع ،
 .5املزمع بنهج الربجمة القائمة على النتائج، ومن إسهامه يف بلوغ النتيجة الواردة يف الوثيقة م/

  عن املوظف املسؤول عن حمور العمل أو طلب، ي5يف الوثيقة م/ الواردة نشودةالنتيجة امل علىوعند املوافقة 
ومدير املكتب أو املرفق املعين املوافقة على النشاط أو للقطاع املعين من مساعد املديرة العامة الفصل املعين 
 املشروع املزمع.

  تحليل هذه الطلبات بواملكاتب واملرافق املعنية ن يف املكاتب التنفيذية للقطاعات ويضطلع الزمالء العاملو
ا إىل مساعدي املديرة العامة املسؤولني عن هذه القطاعات وإىل مديري  ويقدمون توصيات بشأ

 املرافق املعنية. ويديل مساعدو املديرة العامة مبوافقتهم بناء على هذه التوصيات./املكاتب

 التخطيط االسرتاتيجي وإدارة أفريقيا وقسم املساواة بني  وبعد صدور هذه املوافقة، يتوىل كل من مكتب
م إىل املديرة العامة.  اجلنسني ومكتب اإلدارة املالية حتليل خطط العمل، ويقدمون توصيا

 على خطط العمل باالستناد إىل هذه التوصيات. وتوافق املديرة العامة 
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  وافقةامل                  

  

  

  )5مستوى الربنامج وامليزانية (م/االتساق على  تأمني  

  

  

  /الرئيسي االتساق على صعيد الربنامج تأمني                      
  املعين املرفق/املكتب                      

-  

  5اتساق النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ تأمني                

  

  
  ن خارج امليزانية املوافقة على مشروع ممول من خارج امليزانية: تأمني اتساق املشروع املمول م -
الربناجمي اخلاص بالبلد  االتساق يف التخطيطموافقة مدير أو رئيس املكتب امليداين املعين: تأمني  -

  املعين
  إعداد خطط العمل -

  من الربجمة إىل التنفيذ: سلسلة املسؤولية

، الشفافية وذلك على أساس بني املوظفني املسؤولني التشارك في المسؤوليةوعليه، فإن دورة عمليات اإلقرار تتيح 
وتكفل اخنراط مجيع األطراف املناظرة على خمتلف املستويات يف العمل ابتداًء من مرحلة التصميم وطوال عملية 

  .البرمجة/التخطيط

 الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين، بالنسبة إىل هاتساقو جودة العمل داخلياً إن سلسلة املسؤولية هذه ال تكفل فقط 
، وإمنا تكفل أيضاً توافر ذا الربنامج أو النشاط أو املشروعتيجية التنفيذ اخلاصني امن خالل إطار النتائج واسرت  وال سيما

  خاص، صالحية ما يلي: هبعبارة أخرى وبوج تكفل، يف سلسلة النتائج، أو تساقواال تماسكال

 املديرة العامة

مكتب التخطيط االسرتاتيجي، 
قسم املساواة بني إدارة أفريقيا، 

 اجلنسني، مكتب اإلدارة املالية 

 مساعدو املديرة العامة
 (املكتب التنفيذي واملوظفون اإلداريون)

املوظفون املسؤولون عن النتائج 
املنشودة على مستوى حماور العمل 

5وعلى مستوى الوثيقة م/  

املوظفون املسؤولون عن األنشطة 
 أو املشروعات املزمعة
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  ويات الربنامج.الروابط املنطقية بني النتائج املنشودة على خمتلف مستتوافر 

 بني أنشطة الربنامج العادي واملشروعات املمولة من خارج امليزانية. التوازن واالتساق 

 .االتفاق بني املوظفني املسؤولني واملسؤولني اإلداريني وأفرقتهم، بصرف النظر عن مواقع عملهم 

زانية العامني إتاحة األموال الالزمة يف نظام بعد موافقة املديرة العامة على خطط العمل، تتم يف اليوم األول من فرتة ميو 
اية مرحلة الربجمة وبداية مرحلة التنفيذ. وتشتمل هذه املرحلة على مهام الرصد، FABSاملالية وامليزانية ( )، وهو ما ميثل 

  وإعادة الربجمة، وتقدمي التقارير، والتقييم.
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 الرصد  )9(

 هاتاجل وأهمّ  دارةاإل لتزويد بعينها مؤشراتٍ  عن للبيانات املنتظم جلمعا من متواصلةٌ  عمليةٌ " بأنه الرصد وصف ميكن
 8."يف سياق نشاط قيد التنفيذ خمصَّصة أموال من ُصِرف وما أهداف من حتقق وما تقدُّم من ُأحرِز عّما مبعلومات املعنّية

ج الربجمة ا ا عنصرًا أساسيًا يف  يتيح تفسري  فهو لقائمة على النتائج.وميثل رصد برامج املنظمة وأنشطتها ومشروعا
، أو أنه جيري "جزئياً يف املسار الصحيح"، املعلومات اليت يتم مجعها وحيدد ما إذا كان التنفيذ جيري يف "املسار الصحيح"

 أو أنه "غري جار يف املسار الصحيح"، كما يتيح تقدير ما إذا كان حتقيق النتائج جاريًا بشكل سليم أو ما إذا األمر
  يتطلب توافر إسناد ودعم.

 على تنفيذتقييم ال عن دارةلإل املعلومات تقدمي يف يتمثل مزدوج غرض حتقيق يف املنشودة النتائج حنو التقدم رصد ويفيد
 إىل لتقدميها املنشودة النتائج بلوغ حنو احملرز التقدم عن التقارير إعداد ويف ،العمل خطة ومستوى 5م/ الوثيقة مستوى
. وييسر الرصد على حنو  واجلهات املاحنةواهليئتني الرئاسيتني للمنظمة الداخلية دارةإلا يشمل مبا ،الرئيسية عنيةامل اجلهات

الالزمة) ويفيد رسم السياسات  التصحيحيةه حنو حتقيق النتائج عملية صنع القرار (مبا يشمل اختاذ التدابري شفاف وموجَّ 
نه عملية أساسية من أجل أن تواصل املنظمة بذل اجلهود يف سبيل حتسني وتصميم الربامج يف املستقبل. ولذلك، فإ

 ع على حنوبغية االضطال وموجه نحو تحقيق النتائج الشواهدالرصد وتقديم التقارير على نحو قائم على عمليات 
 عرضه للعيان.عن ذلك و  التقدم وحتقيق النتائج وباإلعالم أفضل بتنظيم مسار

اختاذ يف تقييم الوضع "الفعلي" القائم باملقارنة مع املعلومات املربجمة اليت مت حتديدها يف األصل، و  يف الرصد وظيفة وتتمثل
عند اللزوم. وميكن التمييز بني رصد التنفيذ (أي رصد التقدم يف تنفيذ نشاط أو مشروع معني) ورصد  تصحيحيةتدابري 

  .باملقارنة مع اخلطط املقررةع معني) النتائج (أي رصد النتائج احملرزة يف تنفيذ نشاط أو مشرو 

 تصميم عند والموارد نطاقوال النتيجة بني سليم توازن وجود أمهية ة علىالسابق ولالفص يفجرى تسليط الضوء  وقد
 املسؤول، ملوظفأن يضطلع ا نبغيي ،بالتايلو . التنفيذ لرصد رئيسية عناصر أيضاً  الثالثة املتغريات هذه عتربتُ و . ما برنامج

بغية تقييم األداء والتأثري.  الشواهد على والقائمة الصلة ذات واملعلومات البيانات باستعراض ،وبصورة روتينية التنفيذ ناءأث
  :ويتضمن ذلك تقييم األمور التالية على األقل

 ا والكيفية اليت أسهمت إنتاجها يتم اليت نواتجال ا  على أساس مؤشرات األداء احملددة واألهداف املرتبطة 
 هذه العناصر يف بلوغ النتائج املنشودة؛

                                                 
8  OECD/DAC RBM Glossary  ،جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان (مسرد املصطلحات األساسية يف التقييم واإلدارة القائمة على النتائج

  .2002)، االقتصادي
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 ) واألهداف  األداء مؤشرات أساس علىاليت يتم حتقيقها النتائج) هذه (أو أجزاء املنشودة  )النتائجالنتيجة
ا؛  املرتبطة 

 :اسرتاتيجية التنفيذ 

o ألدواراب اضطالعها مدىو  ،والشركاء) املستفيدين (مجاعات الرئيسية املعنية اجلهات تقدير مدى 
 ؛هلا املخطط واملسؤوليات

o ؛بالعمل املشمولة اجلغرافية املنطقة 

o املخاطر وإجراءات احلد منها؛ 

o أو لنقل املسؤولية  املشروعات أو األنشطة العمل يف أو االنفكاك من لخروجألجل احملدد لا اسرتاتيجية
 ؛عنه إىل الغري

 واملؤسسية البشريةاملالية و  املوارد استخدام أوجه. 

 املوظفويتعني على  .األعلى املستويات وعلى املشروع أو النشاط مستوى على أمهيته النتائج على القائم صدللر و
 كانت إذا ما ،روتيين بشكلباإلضافة إىل ذلك و  ،، أن يستعرض5النتائج املنشودة على مستوى الوثيقة م/ عن املسؤول

. وبالتايل، فإنه 5املنشودة يف الوثيقة م/ نتائجال حتقيق يف فعال همتس املعين املشروع أو النشاط مستوى على احملققة لنتائجا
أن يستعرض بصورة روتينية ما إذا  الفصل املعين  ظف املسؤول على مستوى حمور العمل أو على مستوىيتعني على املو 

كي يكفل بذلك تسهم بالفعل يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية   5كانت النتائج اليت تتحقق على مستوى الوثيقة م/
 5ومن مث، فإن من األمهية مبكان أن جيري ضمان الرصد املالئم لتنفيذ الوثيقة م/ .النتائج سلسلة يف االتساقوجود 

 .9ومجيع خطط العمل

ا  لعملباملسؤولية عن ا هاشعور الرئيسية  املعنية اجلهات إشراك ييسرو   جيب ، ولذلك،النتائج استدامة يدعمو وتعزيز قدرا
ا إىل إضافة ،منتظمة املشاركةهذه  تكون أن   :يلي ما طريق عن الرصد يتم عندما خاصة أمهية تكتسب أ

 والتقييمات  على التنفيذ التعليقاتومجع وحتليل  راضعستضطالع بصورة روتينية بااال خالل من التقدم متابعة
 طة بالنتائج املنشودة؛بشأن التقدم حنو حتقيق النواتج واإلجنازات املرتب هذه اجلهاتاليت تصدر عن 

 ومتفقا مفهومة اإلجراءاتكي تكون هذه  االقتضاء، عند مشرتكة بطريقة التصحيحية اإلجراءات حتديد 
 ؛عليها

 ؛التنفيذية التجارب يف النظر عند مالئمة احملققة النتائج أو املنشودة النتائج بقاء ضمان 
                                                 

  واملشروعات اخلارجة عن امليزانية. 1هد الفئة تشمل خطط العمل أنشطة الربنامج العادي ومعا  9
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 او  اودعمهالرئيسية  املعنية اجلهات اركةمش يعزز مبا املعنيني بني الفعال االتصال على احملافظة  ييسرو  مبادرا
 .املستجدة قضاياال حتديد

لذلك ينبغي أال يُعترب إدارة الربنامج. ويعد مجع وحتليل املعلومات اليت يتيحها الرصد جزءًا ال يتجزأ من عملية التنفيذ و 
د على عاتق املوظف املسؤول وجيب ِأن يتم رى ألغراض تقدمي التقارير. وتقع مسؤولية الرصالرصد مهمة إضافية جتُ 

 املرتبطة لتكاليفأن االعتمادات املخصصة ل االضطالع به يف حدود امليزانية املقررة. فينبغي أن يكفل املوظف املسؤول
صد ال توجد اعتمادات خمصصة لعملية الر للعمل املعين تُنفق هلذا الغرض، وذلك بالنظر إىل أنه بالوقت واملوارد الالزمة 

وهلذه الغاية، جيدر التذكري بأن نوعية  .الغرض) هلذا املوارد منتقريبًا  %5 نسبة ختصيص ،ينبغي، كقاعدة عامة(
  وتكاليف رصد النتائج املنشودة تعتمد على ما يلي:

 ا؛  اختيار مؤشرات األداء واألهداف املرتبطة 

 املصادر احملدَّدة للبيانات؛ 

 أسلوب وتقنيات اجلمع والتحليل؛ 

 وترية مجع البيانات؛ 

 واملسؤوليات احملددة ألداء كل مهمة من هذه املهام. األدوار 

  :الرصد عند طرحها ينبغي رئيسية أسئلة

أو مشروع ترد فيما يلي قائمة أسئلة رئيسية ستساعد املوظفني املسؤولني وأفرقتهم عند اضطالعهم برصد برنامج أو نشاط 
اتج وإجنازات ذات صلة بنتيجة أو بنتائج منشودة، ينبغي أن يتأكد املوظف معني. فعند رصد التقدم حنو حتقيق نو 

اليت اسُتخدمت يف الربجمة أصًال ال تزال صاحلة. وإذا مل يكن األمر كذلك، وجب إعادة النظر املسؤول من أن املعلومات 
  يف املعلومات املالئمة.

  فعال؟اجلَ اليت تعفهل القضايا اليت مت حتديدها يف األصل هي القضايا  

  ؟تصحيحيةيف املسار الصحيح أم أنه يتعني اختاذ تدابري  جارهل التنفيذ 

  وهل ظهرت أي صعوبات يف مجع البيانات عن مؤشرات األداء حىت اآلن؟  إنتاجهاما هي النواتج اليت مت
لوغ وكيف ساعدت يف باملخطط له وبصورة فعالة؟  وذات الصلة؟ وهل يتم إنتاج هذه النواتج على النح

 ؟)النتائج( النتيجة
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  اليت يقوم عليها  االفرتاضات املبدئيةفيما خيص اإلطار املنطقي للعمل، هل مسوغات إجراء النشاط املزمع و
 االرئيسية اليت تنجم عنه والنتائج املنشودة املزمع بلوغها وإجراءات متابعته ، والنواتجالتعاقب املنطقي ملراحلهو 

 ؟التزال صاحلة

  هل مت إشراك أي شركاء و  ؟عاً زمما كان معلى حنو  إشراكهم يف التنفيذ جيري؟ هل الرئيسيني كاءوماذا عن الشر
 ما كان خمططا؟ على حنو شراكهم؟ وهل هناك أي شركاء مل يتم إشراكهم إ من املخططمل يكن 

  َاالهتمام كان خمططا املباشرون هم نفس املستفيدين الذين  ن يستفيد فعال من التنفيذ؟ وهل املستفيدون م
م ؟مزمعاً يف التنفيذ كما كان  نشاركو يم؟ وهل  م بشأن  على التنفيذ وهل مت مجع وحتليل تعليقا وتقييما

 املنشودة؟ )النتائج( تج واإلجنازات املرتبطة بالنتيجةالتقدم حنو حتقيق النوا

 ربجمة للوثيقة مضمون من  اً جزء املعين النشاط أو املشروعيشكل الربنامج أو ، هل يف احلاالت ذات الصلة
 ؟ما هي الوثيقة املعنية وكيف جيري ذلك؟ وإذا كان األمر كذلك، فشرتكةاملقطرية ال

 وطوخط األداء مؤشراتاحملرزة باملقارنة مع  إلجنازات(ا كليا؟ مأ جزئيا املنشودة حتقيقاً  النتيجة حتقيق مت هل 
مجع البيانات عن مؤشرات األداء املختارة كانت هناك صعوبات يف ؟ وهل  )واألهداف ذات الصلة األساس
 املراد حتقيقها؟ املنشودة النتيجة (النتائج)بالنسبة إىل  تقدماللتقييم 

 خبصوص  املستوى األعلىعلى صعيد اليت ُحددت أثناء الربجمة نتائج الة يف حتقيق رز كيف أسهمت النتائج احمل
اليت كان من املزمع  تزال النتائج هل الو اة بني اجلنسني؟ األولوية العامة للمساو أو  األولوية العامة ألفريقيا

 املستوى األعلى؟ املنشودة يف نتائجالتحقيق لوفعالة  حتقيقها مالئمة

 وهل مت النجاح يف تعبئة ؟ هو مطابق للمبلغ التقديري الذي كان خمططاً إلنفاقه ؟ وهلما املبلغ الذي مت إنفاقه
 وهل هناك حاجة إىل مزيد من املوارد؟امليزانية؟  املوارد اليت كانت مستهدفة من خارج

  آخرين؟ استخدام/إشراك هل ينبغيو الفريق يكفي لضمان التنفيذ؟ العاملني يف هل عدد األشخاص 

  ت التنفيذ؟يّسر هل كانت هناك أي فرص 

 أو  النشاطو الربنامج أ تنفيذ على ماذا كان تأثريهاو  التنفيذ؟ أثناء ظهرت اليت املخاطر أو الصعوبات هي ما
 عليها؟ لتغلبل أو ،األخطار وأالصعوبات  هذهعاجلة مل اختاذها ميكن اليت التدابري هي وما ؟املشروع املعين

 املستقبل؟ يف توضع يف احلسبان أن ميكن وكيف ها؟متعلُّ  مت اليت الدروس هي ما 

 يف بديل ج تّباعباو أكفأ أ/و فعالية أكثر بطريقة (النتائج) النتيجة بلوغ ميكن كان هل ،االقتضاء عند 
 ؟التكلفة) جدوى/فعالية( ؟التنفيذ
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 أو النشاط أو املشروع املعين العمل يف من  النفكاكا/خروجتيجية بشأن األجل احملدد للهل ينبغي تطبيق اسرتا
 ؟لنقل املسؤولية عنه إىل الغري

 أو املعين، املشروع أو النشاط أو جالربنام فوائد حتقيق ميكن كي املطلوبة الشروط هل تتوافر ،االقتضاء عند 
 .)ةاالستدام( املنظمة؟ مساعدة توقفت أن بعد الفوائد هذه على احملافظة ميكن كي

اليت يتضمنها إطار الربجمة تظل  االفرتاضات املبدئيةوعليه، فإن الرصد على ضوء خطة التنفيذ يتيح معرفة ما إذا كانت 
مر بالنسبة إىل مواصلة إدارة الربنامج وتنفيذه، فإن من املهم إجراء الرصد بصورة صاحلة أم ال. وبالنظر إىل فائدة هذا األ

يف حني ال جتري أمور أخرى على هذا النحو. ويف احلاالت  ،فكثرياً ما تتم بعض األمور على النحو املخطط هلامنتظمة. 
 ،واقعياً أمراً حتقيق النتائج املنشودة  ود فيهال يع اليت يعرقل فيها حدث ما تنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع معني إىل حد

. وتتضمن ، ينبغي إعادة عملية الربجمةأن هذه النتائج لن تسهم يف بلوغ النتائج اليت ترد يف املستوى األعلى جيعل أو
اجلديد أو املعلومات اخلاصة بسلسلة النتائج كي تعرب عن الوضع /استعراض وتعديل إطار النتائج و إعادة البرمجةعملية 

وذلك مع استعراض وتعديل مجيع املعلومات األخرى ذات الصلة، وخصوصاً  ،وكي ميكن النهوض مبسؤولية التنفيذ
  اسرتاتيجية التنفيذ.

تكون موافقة املوظف املسؤول على املستوى األعلى أو موافقة مدير أو رئيس وعند إعادة برجمة نشاط أو مشروع معني، 
احلفاظ على اتساق الربنامج و  ن اال تفاقلى أساس الالمركزية) ضرورية لضما حاالت العمل عاملكتب التنفيذي املعين (يف

انسجام النشاط الذي جيري تعديله مع النتائج املنشودة الواردة يف املستوى  يف جممله؛ وبعبارة أخرى، فإن هذا األمر يكفل
شارك يف املسؤولية عن العمل يف املستوى األعلى يف يضمن الت كما أنه  إسهامه يف حتقيق هذه النتائج.يكفل و  ،األعلى

 الربنامج.
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 التقارير تقديم  )10(

 سية عن التقدم احملرز باملقارنة معإىل اجلهات املعنية الرئي التقارير تقدمي عملية يف الرصد من ستمدتُ  ليتا املعلومات تفيد
 جدوى/فعاليةوالدروس املستفادة و  التصحيحية فيما خيص اإلجنازات والصعوبات والتدابري وذلك النتائج املنشودة

يف تزويد اجلهات املعنية الرئيسية مبعلومات  تقديم التقارير على أساس النتائجالتكاليف واالستدامة. ويتمثل الغرض من 
النتائج بشأن األداء والتأثري، مع حتليل أوجه االختالف اليت قد تتواجد بني النتائج "املنشودة" و  الشواهدقائمة على 

  "احملرزة" بغية:

 إعالم اإلدارة الداخلية واجلهات املاحنة؛ 

  الالزمة)؛ التصحيحيةتيسري صنع القرار (مبا يشمل التدابري و 

  االستفادة من املعلومات يف تصميم الربامج ورسم السياسات يف املستقبل؛و 

  ومتكرر.نشر النتائج والدروس املستفادة ومناقشتها على حنو شفاف و  

مفيدة، من اجلوهري أن تستخدم األمانة املعلومات اخلاصة باألداء كأساس  النظاميةجل أن تكون هذه التقارير ومن أ
املرافق جيرون استعراضات دورية لتنفيذ /ومديري املكاتب ةالعام ةللتحليل واختاذ القرارات. ولذلك، فإن مساعدي املدير 

وقد تستتبع شطة واملشروعات اليت يكون مستوى األداء فيها منخفضاً. الربنامج مع االهتمام بصورة خاصة بالربامج واألن
أو /وإلعادة ختصيص االعتمادات املالية يف حاالت اخنفاض مستوى األداء وعمليات االستعراض عمليات إلعادة الربجمة 

  ملعين.املشروع ا يف العمل يف النشاط أواالنفكاك من /للخروجبشأن األجل احملدد إلعداد اسرتاتيجيات 

املرافق ومكتب التخطيط االسرتاتيجي، يف سياق عملية االستعراض /كما يضطلع مساعدو املديرة العامة ومديرو املكاتب
املنتظم خلطط العمل، برصد الربامج واألنشطة واملشروعات ذات املستوى املنخفض يف األداء، ويقدمون توصيات يف هذا 

 املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائجومات املتاحة عن طريق نظام وتفيد املعلالصدد إىل املديرة العامة. 
)(sister - كأساس لعمليات االستعراض هذه ولغري ذلك من   - الذي ميثل أداة املنظمة إلدارة املعلومات وصنع القرار

 التحليالت مما يتيح لألمانة اختاذ قرارات مستنرية.

 النظامية التقارير

احملرز باملقارنة  التقدم ويقاس. احملرز التقدم عن شهرأ ستة كلنظامية   تقارير الرئاسيتني هيئتيهاإىل  اليونسكو انةأم قدمت
ا/خطوط األساس واألهداف الكمية واألداء وبيانات على أساس مؤشرات  ،املنشودة النتائجمع  ، أو النوعية املرتبطة 

 من شكالً  األخرى املعنية اجلهاتو  األعضاء الدول إىل تقاريرال تقدمي وميثل. )5(م وامليزانية الربنامج وثيقة يف احملددة
 يف ذلك يسهم كما. ةرز احمل النتائج ضوء على وذلك ،املنظمة إىل ا املعهود املوارد بشأن للمساءلة خلضوعا أشكال
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. املستفادة والدروس املمارسات أفضل ةمراعا ن خاللم الالحقة، بالفرتة اخلاصة )5(م/ وامليزانية الربنامج وثيقة إعداد
وعلى  لليونسكو، الرئاسيتني اهليئتنيعلى صعيد اإلدارة الداخلية و  القرار صنع عملية يف تفيد التقاريرهذه  فإن ،وبذلك
  .األخرى املعنية واألطراف ةالوطني املعنيةاملاحنة واجلهات  اجلهات صعيد

  
 النظامية املرحلية لتقاريرل ينالزم اإلطار

  عمليات تقديم التقارير سلسلة

 اليت العمل خطط فإن .)7و 5 الفصلني يف املوضح النحو على( النتائج سلسلة ملبادئ وفقا النظامية التقارير تقدمي يتم
 الربنامج إعداد يتم ،طريقةال وبنفس. )5(م/ وامليزانية الربنامج قةيوث يف احملددة النتائج حتقيق يفتسهم  املنظمة هاتنفذ

  .)4(م/ األجل املتوسطة االسرتاتيجية يفاألهداف االسرتاتيجية احملددة  حتقيق ملتطلبات وفقاً  اتوامليزاني

عمليات تقييم التقدم احملرز يف العمل على كل مستوى من مستويات الربنامج وتقدمي التقارير عن ذلك تتم  فإن ،ولذلك
 فإن املثال، سبيل وعلى. أدناه البياين الشكل يف املوضح النحو على ق من القاعدة باجتاه القمةينطل تصاعدي ج باعتّ با

وأنشطة معاهد الفئتني  امليزانية خارج من املمولة األنشطةو  العادي امجنلرب ل( املختلفة العمل خططتنفيذ  يف التقدم تقييم
يف اخلطط  تسهم هذهواليت  5لوثيقة م/املنشودة احملددة يف االنتيجة  إىل بالقياس التقدم تقييم عملية يف يفيد )2و 1

. ) واملقر2(والفئة  1مسامهات املكاتب امليدانية ومعاهد الفئة حتقيقها. وبالتايل، فإن هذه النتيجة املنشودة تتضمن 
د يف إعداد التقييم تفي 5احملرز يف تنفيذ النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ التقدم تقييم عمليات فإن الطريقة، وبنفس

أو باخلدمات املتعلقة  االسرتاتيجي للربنامج الرئيسي املعين أو للعمل املعين اخلاص مبعهد اليونسكو لإلحصاء أو باإلدارة
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على  اليت ُحترز النتائجإدراج  اآللية هذه وتضمن. هالذي تسهم هذه النتائج املنشودة في بالربامج واخلدمات الداخلية،
 بنيتو  ،االسرتاتيجية السياسات مستوياتعلى  احملرز التقدمب ات اخلاصةتقييمال يف واإلقليمي والقطريي ملاملستوى العا

  .وتأثريها ،)1(مبا يشمل موارد معاهد الفئة  امليزانية عن ةارجاخل واملوارد العادي الربنامج موارد استخدام وجوه

  التقارير تقديم عمليات ةسلسل

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 4ت/ م لتقاريرل يدالجد الشكل

بالربنامج، ويتعلق اجلزء الثاين باملعلومات املالية ويشار إليه  مامن جزأين، يتعلق اجلزء األول منه 4تتكون الوثيقة م ت/
  بعبارة "جدول متابعة تنفيذ الربنامج".

  ما يلي: أن تقدم املديرة العامة ووفقاً للقرار الذي اعتمده اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة والتسعني بعد املائة، يُفرتض

  اجلزء األول املطبوع من التقرير (يف كل دورة من الدورات الربيعية للمجلس التنفيذي)

  يقدم يف كل دورة ربيعية للمجلس التنفيذي (كالدورات السادسة والتسعني بعد  تنفيذ البرنامجتقرير عن
 املائتني).املائة، والتاسعة والتسعني بعد املائة، واألوىل بعد 

املقررة ووفق زمنية الفرتة الويقدم هذا التقرير إىل اجمللس التنفيذي معلومات عما إذا كان التنفيذ جارياً ضمن حدود 
بالنسبة إىل كل نتيجة منشودة يف حدود قيود امليزانية. وهو يعرض  احملددة وضمنكمية النوعية و العتبارات اال

الربنامج العادي وأنشطة خطط العمل (اخلاصة ب
 واملشروعات اخلارجة عن امليزانية) 1معاهد الفئة 

 

  
 4م ت/

الربنامج الرئيسي/معهد اليونسكو لإلحصاء/اإلدارة 
 /اخلدمات املتعلقة بالربامج واخلدمات الداخلية 

، مبا يشمل 5الننتائج املنشودة يف الوثيقة م/
النتائج املنشودة يف إطار األولوية العامة اخلاصة 
 بأفريقيا، واألولية العامة للمساواة بني اجلنسني
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، مبا يف تنفيذ األنشطة وتحقيق النواتجًا ألداء الربنامج فيما يتعلق بالتقدم يف ، تقييمًا حتليليًا موجز 5الوثيقة م/
  التوزيع اجلغرايف والصعوبات يف اجملاالت الرئيسية للربنامج.ذلك بيان االجتاهات و 

هل جيري عملنا بالشكل الصحيح من أجل حتقيق النواتج املبتغاة؟ ما هي  :الرد عليها أسئلة رئيسية ينبغي
اليت ميكن أن تقرتحها األمانة على  التصحيحيةما هي اخليارات اخلاصة بالتدابري بات اليت تعرتض التنفيذ؟ الصعو 

  اجمللس التنفيذي؟

   ول من كل فرتة أربعة أعوام يقدَّم يف الدورة الربيعية اليت تُعقد يف العام األ تقرير تحليلي عن تنفيذ البرنامج
 ).الً ، مثالدورة الرابعة بعد املائتني(ك

ويشمل هذا التقرير أوضاع تنفيذ الربنامج على مدى فرتة األعوام األربعة. وهو يعرض حالة التنفيذ يف شكل 
حتليلي بقدر أكرب يتناول مجلة أمور، من بينها االجتاهات وعرض املعلومات بصورة مفصلة حبسب القطاعات 

قسم شامل يتطرق إىل الصعوبات على ا التقرير هذ وحيتويفرتة األعوام األربعة السابقة. فيما خيص واملناطق 
  ويعاجلها عن طريق جمموعة اقرتاحات عن حلول شاملة ومتسقة وعملية.

 الدورة التاسعة ك( يقدم يف الدورة الربيعية الثالثة من كل فرتة أربعة أعوام تقرير استراتيجي عن النتائج
 ).، مثالً والتسعني بعد املائة

اضطالع اجمللس التنفيذي باختاذ القرارات االسرتاتيجية والتخطيط للمستقبل. وهو ذو سري ويرمي هذا التقرير إىل تي
طابع اسرتاتيجي وحتليلي ويستعرض جتارب املاضي ويستشرف آفاق املستقبل. ويف استعراض جتارب املاضي، 

ستعراضية بالنواتج اليت جنمت بفعل نشاط اليونسكو. وال تتعلق هذه اللمحة االالتقرير التأثريات اليت هذا يعرض 
  وذلك حبسب اإلمكان ونطاق التأثري املمكن. المخرجاتبتحقيق النتائج على صعيد متخض عنها التنفيذ وإمنا 

ويتيح عرض هذه املعلومات عن املخرجات للمجلس التنفيذي تقدمي توصيات إىل املؤمتر العام بشأن التطبيق 
عمل يف تنفيذ برامج اليونسكو، وبالتحديد بشأن ما إذا كان ينبغي الفعلي والدقيق لآلجال احملددة النتهاء ال

ا ء العمل فيها. أما بالنسبة إىل استشراف آفاق املستقبل، فيقدم  هذا مواصلة هذه الربامج أو إعادة توجيها أو إ
ت بشأن حلول ويعرض جمموعة متسقة من االقرتاحا التقرير إفكارًا عن كيفية معاجلة الصعوبات اليت يتم حتديدها
  ملموسة، مبا يف ذلك جماالت العمل والتوجهات املستقبلية.

ريات لصاحل مجيع األطراف املعنية أم ال؟ أدت أنشطة اليونسكو إىل حتقيق تغهل  :الرد عليها أسئلة رئيسية ينبغي
ارنة مع وهل تسهم اليونسكو ضمن جماالت عملها إسهامًا ينطوي على قيمة مضافة (فريدة من نوعها) باملق

 املنظمات األخرى؟
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المخاطر وتعزيز اإلنذار المبكر باألخطار الطبيعية وتقوية التأهب  تخفيف: تحسن 8النتيجة المنشودة 
  للكوارث والقدرة على الصمود أمامها

تقييم عملية تنفيذ 
خطط العمل  

االعتمادات لعامي 
2014-2015

اإلنفاق في عام 
2014

معدل 
اإلنفاق ٪

اإلنفاقالمخصصات
معدل 

اإلنفاق ٪
التمويل المستهدف 
لعامي 2015-2014

األموال المعبأة 
في عام 2014

2 7251 22945%99238739%2 0001 063

البرنامج العادي (خطة اإلنفاق  القائمة على مبلغ 507 ماليين دوالر أمريكي) والموارد الخارجة عن الميزانية بآالف الدوالرات األمريكية
الميزانية العادية

(تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية)
تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية  الموارد الخارجة عن الميزانية في عام 2014

  
  اإلنفاق حبسب املناطق

(الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن 

امليزانية)

RP  الربنامج العادي 
XB  خلارجة عن امليزانيةاملوارد ا  

AFR  أفريقيا  
APA  آسيا واحمليط اهلادي  
ARB  الدول العربية 

LAC  أمريكا الالتينية والكارييب  

(الربنامج العادي واملوارد اخلارجة تقييم تنفيذ خطط العمل حبسب املناطق 
 لتحديد إىل أي مدى هو "على املسار الصحيح" عن امليزانية)

من خطط  ٪78و "على املسار الصحيح" يف بّني التقييم أن التنفيذ ه
  (الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية)العمل 

من خطط العمل تقييماً عاماً، وقد يؤثر ذلك يف  ٪4مالحظة: مل تقدم 
 تفاصيل التصنيف العام واإلقليمي.

 
خطة اإلنفاق القائمة ل مؤشرات األداء واألهداف وفقاً 

 دوالر أمريكي ماليين 507على مبلغ 
 31/12/2014تقييم التقدم المحرز حتى تاريخ 

احتمال بلوغ 
 الهدف

  :مؤشرات األداء
ا الدول األعضاء املتلقية  عدد الشراكات اجلديدة اليت أنشأ

  للدعم إلبراز أمهية احلد من خماطر الكوارث. 

  :2015-2014أهداف 
ي عقد ما ال يقل عن شراكتني جديدتني على املستوى العامل

 واإلقليمي.

، جرى تعزيز ثالث شبكات قائمة 2014يف عام 
تقودها اليونسكو يف جمال احلد من كوارث الزالزل، 

الربنامج الدويل إحداها تعمل على الصعيد العاملي (
))، واثنتان تعمالن IPRED( للحد من كوارث الزالزل

برنامج التخفيف من على نطاق جغرايف إقليمي (
 الزالزل يف منطقة جنوب آسيا اخلسائر النامجة عن

)RELSARرنامج التخفيف من اخلسائر النامجة عن ) وب

 مرتفع
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خطة اإلنفاق القائمة ل مؤشرات األداء واألهداف وفقاً 
 دوالر أمريكي ماليين 507على مبلغ 

 31/12/2014تقييم التقدم المحرز حتى تاريخ 
احتمال بلوغ 
 الهدف

) اللذان RELCAR(الزالزل يف منطقة آسيا الوسطى
 يركزان على منطقيت جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى).

  :مؤشرات األداء
عدد الدول األعضاء املتلقية الدعم اليت عززت القدرة على 

  القدرة على احلد من خماطر الكوارث.الصمود وضاعفت 

  :2015-2014أهداف 
 بلداً، أربعة منها على األقل يف أفريقيا. 20ما ال يقل عن 

ا يف جمال احلد  15قام ما يزيد على  بلداً بتعزيز إمكانا
من أخطار الكوارث، وأربعة منها يف أفريقيا. وتراوحت 

ائل أنشطة تعزيز القدرات من توعية اجملتمعات باملس
املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث، إىل وضع أدوات 
موجهة إىل أصحاب القرار، وإعداد تقارير تقييمية، 

ومسح املخاطر، وغريها. وعادت فائدة هذه األنشطة 
على منطقة أمريكا الوسطى، ومصر وإيران وناميبيا 

 .أوروغوايوباكستان والسنغال و 

 مرتفع

  
  والتدابير التصحيحيةالصعوبات والمخاطر في التنفيذ 

 التدابير التصحيحية الصعوبات الرئيسية

جرى حتديد عدد من الصعوبات اخلاصة باإلطار احمللي، اليت  
كانت يف بعض األحيان صعوبات ثقافية، ويف أحيان أخرى ذات 

طار عمل األمم صلة بالتعاون مع وكاالت أخرى عاملة يف إ
عائدة إىل األداء ، أو صعوبات املتحدة للمساعدة اإلمنائية

املتواضع للخبري االستشاري الذي جرت االستعانة به، كما أن 
االجتماعات املتعارضة فيما بينها ختفف من مستوى الوعي 

 املطلوب.

أظهر الزمالء مرونة يف التعامل مع األموال احملدودة، وهم جيرون 
اتصاالت مع شركاء آخرين وجهات ماحنة أخرى، ويستخدمون 

طار عمل األمم املتحدة وحدة بني األمم املتحدة وإاآلليات امل
وغريها من األدوات. وقد أبدوا صرباً وتفهماً  للمساعدة اإلمنائية

بغية ضمان أن يؤخذ اإلطار الثقايف الذي يعملون ضمنه يف 
م من ضمان إحراز تقدم يف  احلسبان، ومتكنوا من خالل مثابر

االستشاريني الذين  أنشطتهم على الرغم من ضعف أداء اخلرباء
م.   متت االستعانة 

  5، وخيص نتيجة منشودة يف الوثيقة م/4مثال على تقرير يقدم عن التنفيذ، يف إطار الوثيقة م/
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 المعلومات عن االستراتيجيات والمهام وتقييم النتائجتقديم المعلومات عن طريق اإلنترنت من خالل نظام 
)(sister )نفيذي)جميع دورات المجلس الت  

ا من  سيستمر تقدمي املعلومات عن طريق اإلنرتنت يف شكل جداول جيري فيها حتديد واضح للنتائج املنشودة وما يرتبط 
مؤشرات األداء وبيانات خطوط األساس واألهداف. وسوف تعرض هذه اجلداول معلومات مفصلة عن التقدم احملرز حنو 

سب حماور العمل اخلاصة بكل نشاط أو معهد من وذلك يف جمموعات حب 5/حتقيق كل نتيجة منشودة واردة يف الوثيقة م
وحبسب كل برنامج رئيسي فيما يتعلق باألولويتني العامتني للمنظمة واملعنيتني بأفريقيا وباملساواة بني  أو فصل، 1الفئة 

أو النوعية /هداف الكمية ودم احملرز بالقياس إىل مؤشرات األداء وخطوط األساس واألوجيب تقييم مدى التقاجلنسني. 
لة على ضوء  ا واملعدَّ وتسلط هذه اجلداول الضوء على اإلجنازات اجلديرة بالتقدير بوجه خاص . خطط اإلنفاقاملرتبطة 

وعلى التأثري العام احملرز إىل تاريخ النشر (مع اإلشارة إىل النواتج الرئيسية (مثل تعزيز القدرات، وتقدمي املساعدة التقنية، 
والتدابري التصحيحية اليت اختذت والدروس املستفادة من اليت ظهرت تيسري احلوار بشأن السياسات)، وعلى الصعوبات و 

اخلاصة تدابري المع بيان  جدوى التكاليف/، وكذلك على فعالية5العمل بالنسبة إىل كل نتيجة منشودة ترد يف الوثيقة م/
اليونسكو من ملكاتب امليدانية ومعاهد ومراكز ىل مسامهات املقر واوجيب أن تستند التقييمات إضمان االستدامة. ب

  .2و 1الفئتني 

على صعيد الربنامج  سواء وذلك 5ببيانات مالية عن كل نتيجة منشودة يف الوثيقة م/وسوف ُتستكمل هذه املعلومات 
  ).1العادي وعلى صعيد املوارد اخلارجة عن امليزانية (مبا يشمل معاهد الفئة 

التقدم احملرز يف حتقيق كل نتيجة التقييمات اخلاصة ب قبل كل دورة من دورات اجمللس التنفيذي، تاح على اإلنرتنتتوف وس
عن مباشرة عن طريق نظام املعلومات ا بصورة هاالّطالع عليلدول األعضاء كي ميكن ل  ،5منشودة ترد يف الوثيقة م/

من خالل و  ،)/http://sister.unesco.org( التايل: لكرتوينلى العنوان اإلع sister)( االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج
of-http://www.unesco.org/new/en/bureau-: اإلنرتنت العنوان التايل على على(التخطيط االسرتاتيجي مكتب موقع 

ex4/-c5/document-budget-and-planning/resources/programme-strategic.( 

ل ، يف تزويد الدو 5ويتمثل الغرض من استخدام الشكل النموذجي اخلاص ببيانات النتائج املنشودة اليت ترد يف الوثيقة م/
ة، (أي منظورًا إليها من وجهة نظر اجلهات املعنية الرئيسي الشواهداألعضاء مبعلومات جيدة النوعية وقائمة على 

ا تركز على النتائج احملرزة والتأثري  وخصوصًا من وجهة نظر اجلماعات املستفيدة)، وموجهة حنو حتقيق النتائج (أي أ
ألخرى يد الدول األعضاء؛ فيجري إعالم هذه الدول ومجيع اجلهات املعنية ااملتحقق)، وذلك على حنو جيعل دفة القيادة ب

تقدمي إن فبشأن الصعوبات اليت يواجهها العمل مع عرض تفاصيل املخاطر والتدابري التصحيحية اليت يتم اختاذها. 

http://sister.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-:
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-:


 

BSP 2014-2017 
66 

هرية ويرشد الدول النقاش بشأن القضايا اجلو  يسر، يالتحليليالعرض على أمهية  اجليدة على حنو يشدد املعلومات
  ها يف جمال الرصد.األعضاء يف إداء مهام

  الرصد وتقدمي التقارير مبعلومات عن األمور التالية:عمليات قرتن لك، فإن إطار النتائج يتطلب أن تولذ

ة حبلول وقت معني يف سياق العمل من أجل حتقيق نتيجتم حتقيقها يتقييمات للمنجزات اليت ' هو اإلجنازاتواملقصود 'ب
أو يف حتقيق جزء منها، م احملرز يف حتقيق نتيجة منشودة، فهي معلومات عن التقدمنشودة ترد يف إطار برنامج رئيسي. 

ذه النتيجة املنشودة. وهي  أو النوعية اخلاصة/اف الكمية ووذلك بالقياس إىل مؤشرات األداء وخطوط األساس واألهد
ققت وعن كيفية إسهام هذه النواتج يف حتقيق النتائج، وهو ما يتيح الربط بني معلومات عن النواتج الرئيسية اليت حتتشمل 

يتم بيان اهلدف املراد بلوغه بالنسبة إىل كل مؤشر للألداء ف. املباشرين عمل املنظمة وبني فائدته من وجهة نظر املستفيدين
 يتوىل املوظف املسؤول، وفقاً للشواهد اليت يتم مثأو نوعياً. /بنتيجة منشودة، سواء كان هذا اهلدف كمياً و وأيتعلق بناتج 

يشري إىل أن مستوى االحتمال "مرتفع" أو "متوسط"  التقييم اإلجمالي الحتمال بلوغ الهدفمجعها، حتديد ما إذا كان 
  أو "منخفض".

  عريفتال  احتمال بلوغ الهدف

  وغ اهلدف املعين. التقدم احملرز مطابق للخطط املعتمدة. وسيجري، على األغلب، بل  مرتفع

التقدم احملرز مطابق بصورة جزئية للخطط املعتمدة. ولن يتم، على األغلب، بلوغ اهلدف   متوسط
  املعين إال بصورة جزئية.

  التقدم احملرز غري مطابق للخطط املعتمدة. ولن يتم، على األغلب، بلوغ اهلدف املعين.  منخفض
  

أمرًا أساسيًا للتعلم وحتسني عمليات  التنفيذ واتخاذ التدابير التصحيحيةالصعوبات والمخاطر أثناء ويُعترب حتديد 
تصميم وتنفيذ الربنامج يف املستقبل. ولذلك، فإنه يتسم أيضاً باألمهية لتوفري تقييم للعراقيل والصعوبات اهلامة اليت تعرتض 

بري تصحيحية وإجراءات للتغلب على هذه وينبغي أن يتضمن التقييم، عند اإلمكان، حتديد تداتنفيذ الربنامج وأداءه. 
وجيري حتديد الدروس املستفادة باالستناد إىل تقييم لعوامل النجاح والفشل اليت ميكن االستفادة منها يف الصعوبات. 

  تصميم وتنفيذ الربنامج يف املستقبل.

قيق النواتج قد متت بأدىن قدر ممكن تقييم ما إذا كانت عملية تنفيذ األنشطة وحت "لفةالتك جدوى/فعالية"ويُقصد بعبارة 
 لفة نشاط ما يف تقييم ما إذا كان باإلمكانويتمثل حتليل فعالية تكمن املوارد بدون املساس بنوعية املنجزات وحبجمها. 

وج تنفيذية بديلة. والغرض من ذلك هو باتّباع حتقيق نفس القدر من النتائج (أو أكثر من هذا القدر) بتكاليف أقل 
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من فعالية التكلفة يف تنفيذ الربنامج وعن التدابري املتخذة لضمان  ممكن  معلومات عن مسوغات تأمني أكرب قدرتقدمي
  ذلك، مع عرض االعتبارات اليت ميكن على أساسها حتسني فعالية التكاليف يف تنفيذ الربنامج يف املستقبل.

  

  :"التكلفة جدوى"مقابل  "التكلفة فعالية"

أن توقع ما يُ نشاط أو مشروع أو ما، أو مدى من جراء برنامج أو نتائج من تحقق ما ي مدىهي  :فعاليةال -
إلجابة عن ا هذه الفعالية درجة ومتثلذه النتائج. النسبية هلمهية األمع مراعاة درجة  ،من هذه النتائج تحققي

 إن ما نفعله هو الشيء املناسب؟"السؤال التايل: "هل 

ا املدخالت إىل نتائج. دى الصالملهي مقياس : دوىاجل - وهي متثل حية االقتصادية للطريقة اليت تتحول 
 اإلجابة عن السؤال التايل: "هل إننا نقوم بعملنا بالطريقة الصحيحة؟"

أن مع مرور الوقت وبعد  ه مستمرةفوائدتظل بأنه مستدام عندما  ما نشاط أو مشروع برنامج أو : ميكن وصفاالستدامة
يف تصميم وتنفيذ الربنامج  الرئيسيني والشركاء املباشرين املنظمة. ويعزز إشراك املستفيدينيت تقدمها الساعدة املتوقف ت

تقدمي هو يف هذا الصدد الغرض املتوخى . و تهضمان استداملنشاط املعين ويسهم يف أو ا باملسؤولية عن الربنامج شعورهم
 املعين على االستدامة.شروع امللنشاط أو الربنامج أو ا دى قدرةم تقييممن أجل املعايري أو الشروط املطبقة  عن معلومات

االنسحاب أو االنفكاك  اسرتاتيجيةأو إىل  إىل األجل احملدد إشارات ،باإلضافة إىل ذلك، ُتدرَجقد يكون من املفيد أن و 
  .أو لنقل املسؤولية عنه إىل الغري من العمل يف إطار الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين

  يتطلب األمر بيان ما يلي:افة إىل األمور املذكورة أعاله، إضو 

 في بلوغ نتائج المستوى األعلى التالي ،الخاصة بمستوى معين النتائجالمنجزات التي تتحقق على صعيد إسهام 
، 5الوثيقة م/ بلوغ النتيجة (النتائج) الواردة يف، يف اجلهود الرامية إىل على صعيد خطة العمل يندرج،، وهو إسهام له

األهداف  (هدف اسرتاتيجي أو) بلوغ الرامية إىل، يف اجلهود 5الوثيقة م/ على صعيدضمن إطار العمل  بينما يندرج،
بيان هذا اإلسهام، يتطلب األمر استعراض مدى صالحية مسوغات اإلطار ول. 4سرتاتيجية الواردة يف الوثيقة م/اال

 التعاقب املنطقي ملراحلاليت يقوم عليها و  االفرتاضات املبدئيةمع استعراض  ،عيناملنطقي لتنفيذ الربنامج أو النشاط امل
برنامج أو نشاط أو  يف إطارما يكفل االتساق بني النواتج والنتائج اليت يتم حتقيقها، سواء كان ذلك  ، وهذاتنفيذه

أن جيري بيان  أخرى، فإن ذلك يعينوبعبارة . سلسلة النتائج املّتبعة يف اليونسكو جممل ريف إطاأو  ،مشروع معني
، ومن مث بيان املعنية املدخالت يف حتقيق النتائج على صعيد خطة العملالكيفية" اليت تسهم مبوجبها سباب/األ"

ا) يف حتقيق النتائج الواردة يف الوثيقة م//"أسباب كيفية" /، و"أسباب5كيفية" إسهام هذه النتائج (واملعلومات املرتبطة 
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فإن . 4ه النتائج بدورها يف بلوغ اهلدف االسرتاتيجي الوارد (أو األهداف االسرتاتيجية الواردة) يف الوثيقة م/إسهام هذ
وباألهداف االسرتاتيجية الواردة يف  5القيام بذلك يكفل ارتباط خطط العمل بالنتائج املنشودة الواردة يف الوثيقة م/

واملؤمتر العام، ويؤكد إسهام خطط العمل هذه يف حتقيق هذه النتائج اليت وافقت عليها الدول األعضاء  4الوثيقة م/
، كما يضمن اضطالع املنظمة برتكيز مواردها (يف إطار الربنامج العادي واملوارد اخلارجة ةاملنشودة واألهداف االسرتاتيجي

  قد اختذت التدابري التصحيحية الالزمة.عن امليزانية) على حتقيق النتائج اليت مت حتديدها يف أعلى املستويات أو أن املنظمة 

من إدخال املعلومات يف اجملال احملدد للرصد  انتهائهينبغي أن يقوم املوظف املسؤول، بعد ، على صعيد خطة العملف
، جارياً يف املسار الصحيح""ما إذا كان تنفيذ خطة العمل لبيان  عام بإدراج تقييماليت مت جتميعها،  الشواهدباالستناد إىل 

 التقييم العام على صعيد خطة العملويتمثل جزئيًا يف املسار الصحيح"، أو "غري جار يف املسار الصحيح". "جاريًا أو 
حلالة التنفيذ اخلاصة بكل  درجات يتم التعبري عنها بثالثة ألوان تتيح اإلشارة برمز ملون إىل خالصة التقييم العام شكل يف

  عمل، وذلك على النحو التايل:خطة 

التقييم العام لحالة تنفيذ 
  خطة العمل

  المعايير  فيتعر ال

التنفيذ جار يف املسار : 
  الصحيح

مستوى التقدم احملرز مطابق للخطط. ومن 
  .املعنية املتوقع أن يتم حتقيق األهداف

ما  العمل حنو حتقيقتقييم  يشريعندما 
 أنه إىل األهداف ال يقل عن ثالثة أرباع

جار "يف املسار الصحيح" (ويشار إىل 
  ) الرمزب ذلك

جار جزئيًا يف  : التنفيذ
  املسار الصحيح

مستوى التقدم احملرز مطابق جزئيًا للخطط. 
 املعنية ومن املتوقع أال يتم حتقيق األهداف

  إال بصورة جزئية.

 ماعندما يشري تقييم العمل حنو حتقيق 
عدد بني نصف وثالثة أرباع  يرتاوح

أنه "جار يف املسار  إىل األهداف
  ) يستحق الرمزأي أنه الصحيح" (

التنفيذ غري جار يف املسار : 
  يحالصح

مستوى التقدم احملرز غري مطابق للخطط. 
  .املعنية ومن املتوقع أال يتم حتقيق األهداف

عندما يشري تقييم العمل حنو حتقيق ما 
يقل عن نصف عدد األهداف إىل أنه 

 أي أنه"جار يف املسار الصحيح" (
  ) يستحق الرمز

  
حلالة التنفيذ اخلاصة  فيتيح هذا املقياس الثالثي األلوان للموظفني املسؤولني التعبري بصورة رمزية عن خالصة تقييمهم العام

 استخدام هذا الشكل اإلعراب يف حملة خاطفة عن حالة التنفيذ وذلك على حنو جيمع بني تقييم ييسرو عمل. بكل خطة 
ومن شأن ذلك أن ييسر اختاذ قرارات تالية، وال سيما يف التقدم احملرز (مادياً) ومعدالت اإلنفاق (أي، تنفيذ امليزانية). 
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ال  تنبيه أو شكل لإلنذار احلاالت اليت ال يكون فيها تنفيذ األمانة للعمل جاريًا "يف املسار الصحيح"، وأن يكون مبثابة
  .يعتمد فقط على معدالت اإلنفاق

يف جتميع  5وسوف تساعد املعلومات اخلاصة بالرصد املوظف املسؤول على صعيد النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م/
  وتشذيب البيانات اخلاصة باملنجزات ويف تشذيب تقييم التقدم احملرز.

نتهائه من إدخال املعلومات ، فينبغي أن يقوم املوظف املسؤول، بعد ا5على صعيد النتيجة المنشودة في الوثيقة م/أما 
اليت  اليت مت جتميعها، بإدراج تقييم عام لبيان ما إذا كان تنفيذ خطط العمل الشواهديف اجملال احملدد للرصد باالستناد إىل 

إىل أنه "جار يف املسار الصحيح"، أو "جار جزئياً يشري عندئذ  5يف حتقيق النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م/تسهم 
   املسار الصحيح" أو أنه "غري جار يف املسار الصحيح".يف

التقييم حالة التنفيذ في خطط العمل 
التي تسهم في تحقيق النتيجة 
  5المنشودة الواردة في الوثيقة م/

  المعايير  حالة التنفيذ تعريف

مستوى التقدم احملرز مطابق   التنفيذ جار يف املسار الصحيح  
للخطط. ومن املتوقع أن يتم 

  .املعنية حتقيق األهداف

ما عندما يشري تقييم العمل حنو حتقيق 
إىل أنه  ال يقل عن ثالثة أرباع األهداف

ويشار إىل جار "يف املسار الصحيح" (
  ) الرمزذلك ب

النفيذ جار جزئياً يف املسار   
  الصحيح

مستوى التقدم احملرز مطابق 
جزئيًا للخطط. ومن املتوقع أال 

إال  املعنية ق األهدافيتم حتقي
  بصورة جزئية.

ما عندما يشري تقييم العمل حنو حتقيق 
يرتاوح بني نصف عدد األهداف وثالثة 

إىل أنه "جار يف  أرباع هذه األهداف
  )يستحق الرمز  ملسار الصحيح" (مباا

التنفيذ غري جار يف املسار   
  الصحيح

مستوى التقدم احملرز غري مطابق 
للخطط. ومن املتوقع أال يتم 

  .املعنية حتقيق األهداف

عندما يشري تقييم العمل حنو حتقيق 
 ألهداف إىليقل عن نصف عدد ا ما

أنه "جار يف املسار الصحيح" 
  )يستحق الرمز   (مبا

  
 تنفيذ خططام حلالة ويتيح هذا املقياس الثالثي األلوان للموظفني املسؤولني التعبري بصورة رمزية عن خالصة تقييمهم الع

استخدام هذا الشكل اإلعراب يف حملة خاطفة عن حالة التنفيذ  . وييسر5فيما خيص كل نتيجة واردة يف الوثيقة م/ العمل
وذلك على حنو جيمع بني تقييم التقدم احملرز (مادياً) ومعدالت اإلنفاق (أي، تنفيذ امليزانية). ومن شأن ذلك أن ييسر 
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يف احلاالت اليت ال يكون فيها تنفيذ األمانة للعمل جاريًا "يف املسار الصحيح"، وأن يكون  اختاذ قرارات تالية، وال سيما
  نذار ال يعتمد فقط على معدالت اإلنفاق.تنبيه أو شكل لإلمبثابة 

التنفيذ فيما اإلشارة إىل حالة ، وإمنا 5حراز النتائج املذكورة يف الوثيقة م/قياس الثالثي األلوان تقييم مدة إوال يُقصد من امل
اخلاص  جلزء األولبا فإن الرمز األخضر، فيما يتعلق خيص مجيع خطط العمل املعنية ضمن نطاق خطط اإلنفاق. وعليه،

ار الصحيح" من أجل حتقيق يدل على أن تنفيذ خطط العمل املعنية جار "يف املس، 4بتنفيذ الربنامج، من التقرير م/
  .5املنشودة املذكورة يف الوثيقة م/ ذات الصلة بالنتائج نواتج املقصودةال

  5في الوثيقة م/ 1النتيجة المنشودة 
  مؤشرات األداء

(ثالثة مؤشرات كحد 
  أقصى)

خط 
  األساس

  أو النوعي/الهدف الكمي و
البرنامج اإلضافي  2017- 2014  2015- 2014

  التكميلي
2014 -2015  

  30/06/2015تاريخ  حتى

التقدم المحرز     
في تحقيق 

  فالهد

احتمال بلوغ 
  الهدف

  مرتفع            1مؤشر األداء 
  منخفض            2مؤشر األداء 
  متوسط            3مؤشر األداء 

  1 رقم الناتج
  مؤشرات األداء

(ثالثة مؤشرات كحد 
  أقصى)

خط 
  األساس

  أو النوعي/الهدف الكمي و
البرنامج اإلضافي  2017- 2014  2015- 2014

  التكميلي
2014 -2015  

  رز حتى تاريخالمح التقدم
31/12/2015  

            1مؤشر األداء 
            2مؤشر األداء 
            3مؤشر األداء 

  2 رقم الناتج
  مؤشرات األداء

(ثالثة مؤشرات كحد 
  أقصى)

خط 
  األساس

  أو النوعي/الهدف الكمي و
البرنامج اإلضافي  2017- 2014  2015- 2014

  التكميلي
2014 -2015  

  التقدم المحرز حتى تاريخ
31/12/2015  

            1مؤشر األداء 
            2مؤشر األداء 
            3مؤشر األداء 

  5إطار النتيجة على صعيد نتيجة منشودة يف الوثيقة م/ الرصد وتقدمي املعلومات بشأن مثال على
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  تقديم التقارير: سلسة المسؤولية

ة ونفس األطراف الفاعلة اليت تشتمل عليها لعملية تقدمي التقرير النظامي على نفس املكونات الرئيسييشتمل التحضري 
  دورة عمليات اإلقرار، وذلك على النحو التايل:

 يقوم املوظف املسؤول واألفرقة املعنية خبطط عمل الربنامج العادي واألنشطة اخلارجة عن امليزانية (مبا يف ذلك ف
 م احملرز.وعن تقييم التقد ) بإعداد التقارير عن اإلجنازات1خطط عمل معاهد الفئة 

 املوظف املسؤول عن و  رئيس املكتب امليداين املعين بتنفيذ خطط عمل على أساس الالمركزية/ويضطلع مدير
بيان كل من باستعراض   ،والعامل باإلنابة يف تنفيذ خطط العمل يف املقر 5النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م/

 ا.ومبنح موافقتهم ،اإلجنازات وتقييم التقدم احملرز

 /مبا يف ذلك  5وعلى هذا األساس، يقوم املوظفون املسؤولون على صعيد النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م)
ما خيص األولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني)، بإعداد التقرير املوحَّد عن اإلجنازات 

، 5النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م/عن املوظفون املسؤولون وعن تقييم التقدم احملرز. وينبغي أن يضطلع 
 .5ما مت حتقيقه بالتحديد على صعيد النتيجة املنشودة الواردة يف الوثيقة م/ مبراعاة أيضاً،

 بعمليات استعراض وإقرار وحتليل  ،ويضطلع املكتب التنفيذي والزمالء العاملون يف القطاعات واملكاتب واملرافق
املكتب أداء معهد اليونسكو للإلحصاء، أو ألداء داد التقييم االسرتاتيجي ألداء الربنامج الرئيسي املعين، أو وبإع

وتقييم التقدم احملرز (مبا يف ذلك ما  املنشودةاس املنجزات ذات الصلة بالنتائج على أس ، وذلكأو املرفق املعين
 ملساواة بني اجلنسني).أفريقيا وا خيص األولويتني العامتني املتمثلتني يف

 بتأمني التنسيق والتجانس  ويضطلع مكتب التخطيط االسرتاتيجي، وإدارة أفريقيا، وقسم املساواة بني اجلنسني
 وضمان اجلودة.

o  تتوىل إدارة أفريقيا وقسم املساواة بني اجلنسني إعداد تقييم اسرتاتيجي موجز على أساس املعلومات
 ؛(SISTER) واملهام وتقييم النتائج ظام املعلومات عن االسرتاتيجياتن املقدمة من القطاعات يف إطار

o ائياً.التخطيط االسرتاتيجي استعراضاً إ ويقدم مكتب  مجاليا 

 .واستناداً إىل هذا االستعراض اإلمجايل، تقدم املديرة العامة التقرير النظامي إىل اهليئتني الرئاسيتني 
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ج اميملية إعداد التقرير النظوعليه، فإن ع بني  التشارك في المسؤوليةفضي إىل يمتعدد اخلطوات تتبعه األمانة و  هي 
وخالل ابتداء من مرحلة التصميم األطراف املناظرة  جميعكفل اشرتاك وي ،الشفافيةاملوظفني املسؤولني على أساس 

  .تقديم التقاريرالرصد و عمليات 

وعلى  للربنامج أو النشاط أو املشروع املعين ةالداخلي جودةال فإن سلسة املسؤولية هذه تكفل ليس فقط احلفاظ على
ذا الربنامج أو اتساقه ، وخصوصًا من خالل القيام عند الضرورة بتحديث إطار النتائج واسرتاتيجية التنفيذ اخلاصني 

  سلسلة النتائج.يف تساق االالتماسك و النشاط أو املشروع، وإمنا تكفل أيضاً استمرار 

  ريةالتقارير القط

الربجمة القطرية املشرتكة، يتزايد طلب الدول األعضاء يف  حنواالجتاه مع مع عمليات اإلصالح يف األمم املتحدة و  متشياً 
من أن حتصل ، يف هذا الصدد ،الدول األعضاء بإمكانو  ان.ة حبسب البلدرز ملعلومات املتعلقة بالنتائج احملا على اليونسكو

 (SISTER) االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائجعن نظام املعلومات ة يف) (القسم اخلاص بالتقارير القطري
)http://sister.unesco.org (معني أو منطقة معينة.بلد اخلاصة باألنشطة أو املشروعات ارير عن الربجمة فيما يتعلق بعلى تق 

. بأسرها بل أنه يهم منظومة األمم املتحدة ،اإلدارة من أجل النتائج على اليونسكوج ممارسة وال يقتصر االنتقال إىل 
وجها الوتسهم اليونسكو يف  ، النتائج باالستناد إىل اإلدارة والتقييماخلاصة بعمليات املشرتكة بني الوكاالت الستعراض 

االسرتاتيجيات واملهام عن (نظام املعلومات  ملنظمةا يفاملستخدمة أدوات تكنولوجيا املعلومات ويف تأمني التوافق بني 
وكاالت النظام املالية وامليزانية، ونظام حتسني اخلدمات املتعلقة باملوظفني) مع األدوات املستخدمة يف و وتقييم النتائج، 

متباينة عمليات  قد استحدثتختلفة املوكاالت الأن من رغم ال . وعلىوج التقييم املشرتكةمع وبقدر اإلمكان  ،خرىاأل
 تبقى واحدة. هذا النهج قوم عليهااليت ي ج اإلدارة القائمة على النتائج، فإن املبادئ فيما خيص

  صناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة.اليونسكو و اختالفات يف املصطلحات بني ال تزال توجد  إّال أنه

http://sister.unesco.org
http://sister.unesco.org
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  10التقييم  )11(

عدت وقد أُ . 2021-2014سياسة اليونسكو اخلاصة بالتقييم للفرتة  2015س التنفيذي يف أوائل عام أقر اجملل
خضعت ليونسكو ومع دوهلا األعضاء، مث أُ السياسة اجلديدة عن طريق عملية تشاورية واسعة النطاق أجريت يف داخل ا

ظمات الدولية. وتوفر هذه السياسة خارطة طريق الستعراض نظراء أجراه خرباء كبار يف التقييم ينتمون إىل عدد من املن
  .املنظمة صعيدحتسني التعلم واملساءلة على تقييم يف اليونسكو من أجل طموحة لتعزيز وظيفة ال

هجية ومتجردة قدر اإلمكان لنشاط أو مشروع أو نس معمليـة قيـا ءإجـرا" التقييم هو - تعريف التقييم والغرض منه
و سياسة أو قضية أو موضوع أو قطاع أو جمال تنفيذي أو أداء مؤسسي، وما إىل ذلك. وهو يركز برنامج أو اسرتاتيجية أ

على اإلجنازات املتوقعة واإلجنازات املتحققة، فاحصًا سلسة النتائج والعمليات والعناصر الظرفية والعالقات السببية، سعياً 
ا وكاالت منظومة األمم  إىل فهم ما حتقق من إجنازات من عدمه. ويرمي إىل حتديد مدى مالءمة األنشطة اليت تضطلع 

ا واستدامتها.  وتتسم أدلة وينبغي أن يوفر التقييم معلومات تستند إىل املتحدة ومدى تأثري هذه األنشطة وفعاليتها وكفاء
لتوصيات املقدمة والدروس باملصداقية واملوثوقية والفائدة، متّكن من القيام يف الوقت املناسب بإدراج النتائج املتحققة وا

وتشتمل  11يف عمليات صنع القرار يف وكاالت منظومة األمم املتحدة واجلهات األعضاء يف هذه املنظومة". ،املستفادة
  املستخدمة يف تقييم أنشطة اليونسكو على املالءمة والكفاءة والفعالية والتأثري واالستدامة. 12املعايري القياسية

 ،2021-2014بشكل صريح يف اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل املعتمدة للفرتة ييم وجيري إيضاح مهمة التق
بالشكل التايل: "تؤدي مهمة التقييم يف اليونسكو دورًا حامسًا يف متكني املنظمة من الوفاء بتفويضها من خالل تقدمي 

القرارات. وتتسم مهمة التقييم بأمهية حامسة  تندرج يف عمليات خمتلفة الختاذ الشواهدمعلومات ذات موثوقية وقائمة على 
الغرض الشامل  يف حتويل اليونسكو إىل منظمة تعتمد على التعلم. ففي فرتة االسرتاتيجية املتوسطة األجل، سيكون

متمثًال يف تعزيز ثقافة التقييم واإلدارة القائمة على النتائج يف اليونسكو من خالل أنشطة تقييمية وخدمات استشارية 
  ذات أهداف حمددة، (...)، دعماً لتحسني التعلم على مستوى املنظمة وحتسني الربنامج وتطبيق املساءلة فيه."

غرض مزدوج يتمثل يف التعلم واملساءلة على حتقيق سعيها إىل يف  ،وتشرتك مجيع التقييمات اليت ُجترى يف اليونسكو
كو بوصفها منظمة، يف التقدم حنو تنفيذ واليتها. وتتمثل إحدى مستوى املنظمة. فإن التقييم أمر أساسي ملساعدة اليونس

اليت تقوم عليها  االفرتاضات املبدئيةمنهجي ملنطق العالقة السببية و  ا التقييم ذلك يف إجراء حتليل الطرق اليت حيقق
، من خالل اضطالعها فإن اليونسكواألنشطة والنواتج واملخرجات واليت تربط بني هذه األنشطة والنواتج واملخرجات. 

ا تصميم براجمها وفهم ما جيعل براجمها عوامل للتغيري.  ويفضي التقييم، بذلك، تكون أقدر على فهم الكيفية اليت جيري 
                                                 

  إعالم. 24م ت/196ثيقة يستند هذا القسم إىل سياسة اليونسكو اخلاصة بالتقييم واليت أقرها اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة، انظر الو   10
  .2005مة األمم املتحدة يف عام أقر فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم معايري التقييم يف منظو   11
  للوثيقة اخلاصة بسياسة التقييم يف اليونسكو.  1لالطالع على مسرد ملصطلحات التقييم الرئيسية وتعاريف هذه املعايري، ميكن الرجوع إىل امللحق   12
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ا، إىل متكني املسؤولني عن إدارة الربامج وكبار املسؤولني اإلداريني واهليئتني الرئاسيتني  الشواهدبفضل قاعدة  اليت يكّو
من اختاذ قرارات مستنرية عن رسم السياسات والربجمة، ومن التخطيط بصورة اسرتاتيجية، وختصيص املوارد على لليونسكو 

ا على إجراء واستخدام  اية املطاف إمنا يعتمد إىل حد كبري على قدر النحو األمثل. ولذلك، فإن جناح اليونسكو يف 
  تقييمات تتسم باملصداقية.

 التقييم التابع ملكتب يتكون نظام التقييم من تقييمات داخلية للمنظمة جيريها مكتب - يف اليونسكو نظام التقييم
، وتقييمات جترى على أساس الالمركزية تديرها كيانات أخرى لليونسكو. وتعىن التقييمات الداخلية اإلشراف الداخلي

ية اليونسكو وأهداف اسرتاتيجيتها املتوسطة اعتياديًا بتقييم جماالت ذات أمهية بالغة أو اسرتاتيجية تسهم يف تنفيذ وال
األجل. وُجترى هذه التقييمات أما باستخدام القدرات واخلربات الداخلية ملكتب التقييم التابع ملكتب اإلشراف الداخلي، 

ييمات اليت أما التقوأحيانًا مع االستعانة خبرباء استشاريني خارجيني، أو عن طريق االستعانة خبرباء استشاريني خارجيني. 
فتديرها كيانات لليونسكو تضطلع مبهمة على صعيد الربجمة، وتكون يف األحوال االعتيادية  جترى على أساس الالمركزية،

ذه التقييمات أخصائيون يف التقييم مل يشاركوا يف تصميم  تابعة ألحد قطاعات الربنامج أو لوحدات ميدانية، ويضطلع 
ا. والنوع األكثر شيوعًا من التقييمات اليت جترى على أساس الالمركزية هو املادة قيد التقييم وال يف تنف يذها أو إدار

التقييمات اليت جترى على مستوى املشروع، ويتم متويل هذا النوع من التقييمات اعتياديًا ضمن إطار أنشطة خارجة عن 
 ألنشطة اخلارجة عن امليزانية، ينبغي أن ختضعأن اامليزانية متوهلا جهات ماحنة. ووفقًا للمبادئ التوجيهية لليونسكو بش

وتعتمد طبيعة التقييم على حجم املشروع ودرجة التعقيد فيه. ويشار يف مجيع األنشطة من هذا النوع لعمليات تقييم. 
أن شروع، ، وفقاً للشكل النموذجي لوثيقة املينبغيخاصة بالتقييم، كما إىل أحكام إشارة صرحية االتفاق مع اجلهة املاحنة 

  يف اجلزء اخلاص مبيزانيته.تفاصيل املشروع و على وصف لعملية التقييم يف اجلزء اخلاص منها بتنص وثيقة املشروع 
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ا االضطالع مبهمة التقييم. مكتب اإلشراف الداخلي اجلهة يعد  - المسؤوليات في مجال التقييم وهو آلية املنوط 

ويعترب مكتب التقييم التابع إلشراف تشمل وظيفتها إجراء عمليات التقييم واملراجعة الداخلية واالستقصاء. موحَّدة ل
صعيد املنظمة التعلم واملساءلة على ظام فعال للتقييم من أجل تعزيز ملكتب اإلشراف الداخلي املسؤول املباشر عن إقامة ن
ليات التقييم الداخلية وعن نوعيتها ويتشارك مع كيانات أخرى يف فيما خيص النتائج. وهو مسؤول أيضًا عن إجراء عم

اليونسكو يف املسؤولية عن إقامة نظام فعال إلجراء تقييمات على أساس الالمركزية. وعليه، فإن مكتب التقييم التابع 
رة مستقلة بصو  يؤدي مهامهملكتب اإلشراف الداخلي والذي يعمل حتت قيادة مدير مكتب اإلشراف الداخلي هذا، 

اجلهات املعنية بوظائف اإلدارة التشغيلية وصنع القرار يف املنظمة، ويتمتع بصالحية تامة يف تقدمي تقارير إىل متامًا عن 
ة العامة وإىل اجمللس ر . ويقدم مدير مكتب اإلشراف الداخلي تقارير إىل املدياملستويات املالئمة املعنية بصنع القرار

إجراء هذه  حتديد أوقاتاإلشراف الداخلي صالحية اختيار موضوعات عمليات التقييم و  التنفيذي. كما أن ملكتب
  العمليات.

ويتوىل موظفو اليونسكو يف املقر والكيانات امليدانية رصد أداء الربامج أو املشروعات أو اخلدمات أو الوظائف اليت 
ا وذلك من أجل تقدمي معلومات مفيدة تيسر إجراء عمليات ال تقييم الداخلية وعمليات التقييم اليت جترى على ينفذو

بصورة مهنية، كما يكفلون متابعة أساس الالمركزية. ويكفل املوظفون املسؤولون تنفيذ خطط عمليات التقييم الالمركزية 
. هذه العمليات وعمليات التقييم الداخلية، ويستخدمون مجيع نتائج عمليات التقييم يف الربجمة والتعلم للمستقبل

نشراً ويضطلع املوظفون املسؤولون أيضًا مبسؤولية نشر تقارير عمليات التقييم اخلارجية اليت جترى على أساس الالمركزية 
  عاماً.
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دوار ومسؤوليات خمتلف األطراف الفاعلة يف عمليات أل شرحعلى مزيد من الإطار سياسة التقييم يف اليونسكو  وحيتوي
  يم الالمركزية.خلية وعمليات التقيالتقييم الدا

 ة أعوامميثل مكتب اإلشراف الداخلي اجلهة املكلفة بإعداد خطة تقييمات داخلية لفرتة أربع – تخطيط عمليات التقييم
لعمليات التقييم اليت جترى على أساس الالمركزية حتتوي على املشروعات اخلارجة  ة أعواموبتجميع عناصر خطة لفرتة أربع

ويتم إعداد هذه اخلطط بالتشاور مع مليون دوالر.  1.5مبلغ االعتمادات املخصصة هلا على عن امليزانية واليت يزيد 
اإلدارة العليا يف اليونسكو ومع مديري املكاتب امليدانية لليونسكو/معاهد اليونسكو وغريهم من اجلهات املعنية الرئيسية، 

  مثل اجلهات املاحنة.

من مصروفات الربنامج  %3قييم يف اليونسكو هدفاً عاماً يتمثل يف نسبة حتدد سياسة الت – الموارد المخصصة للتقييم
أنه يوصى بأن ف ،وأياً كان األمر(الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية) كحد أدىن موصى به لالستثمار يف التقييم. 

بغية مع مكتب اإلشراف الداخلي  ،أو الربنامج املعينيف مرحلة مبكرة من العمل يف تصميم املشروع  ،جيري التشاور
  حتديد متطلبات ميزانية التقييم.

ينبغي، كمبدأ عام، أن تشتمل مجيع عمليات التقييم الداخلية وعمليات التقييم الالمركزية على  - متابعة عمليات التقييم
كل عام عن نتائج التقييم يف ختام أي عملية تقييم، تقدم اإلدارة رأيها بشو وعلى خطة عمل.  ،التماس رد من اإلدارة

ج رد اإلدارة كملحق للتقرير اخلتامي عن التقييم. وجيري يف معظم األحوال، بعد االنتهاء من التقييم، وتوصياته. ويُدرَ 
ا توصيات منفردة. ويتوىل مكتب التقييم  إعداد خطة عمل حتتوي على تفاصيل عن الكيفية اليت تزمع اإلدارة أن تعاجل 

وذلك بتقدمي تقارير سنوية إىل اجمللس التنفيذي عن حالة يف هذا الصدد اإلشراف الداخلي رصد التقدم التابع ملكتب 
التنفيذ يف تطبيق التوصيات النامجة عن عمليات التقييم الداخلية وعمليات التقييم املشرتكة وعمليات التقييم الشاملة 

  .بأسرها للمنظومة

إعداد جمموعة من نصوص املبادئ التوجيهية ملساعدة موظفي اليونسكو يف ختطيط مت  - عمليات التقييمل ةهالموجواد امل
ا. وتشكل هذه املواد التوجيهية جانبًا هامًا من آلية اليونسكو يف جمال ضمان اجلودة،  عمليات التقييم وتصميمها وإدار

وتطبيق معايري التقييم يف مجيع عمليات منهجية التقييم  يف تنفيذوترمي إىل ضمان تطبيق اليونسكو إلطار موحَّد للعمل 
ملوقع مكتب اإلشراف الداخلي على  سيةالصفحة الرئيالتقييم. وميكن تنزيل مجيع املواد التوجيهية يف هذا الصدد من 

 اإلنرتنت.
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  اليونسكو في النتائج على القائمة اإلدارةمصطلحات  مسرد

  ريفاتع
  األجبدي) (بالرتتيب

بيان يُدرج يف إطار الربنامج أو النشاط أو (من العمل يف النشاط املعين):  األجل المحدد للخروج أو االنفكاك
  االنتهاء من العمل فيه ما مل يتم جتديد العمل فيه بصورة متعمدة. املشروع املعين لتحديد تاريخ

ا املنظمةالطريقة اليت تَ هي  اإلدارة القائمة على النتائج: من  تنفيذية بأنشطة الضطالعواملوارد ل العمليات ستخدم 
 .أجل حتقيق نتائج مبتغاة

ج تشاركيو  حتقيق األداء و  يركز علىعلى حنو  تخطيط الربنامجل ستخدمويُ  يقوم على العمل بروح الفريق لإلدارة هي 
يف  المساءلةوالكفاءة وفعالية التنفيذ وتعزيز الحمددة. والغرض من هذا النهج يف اإلدارة هو حتسني  وتأثرياتنتائج 
  اإلدارة.جمال 

 وبعد الوقت مرور مع مستمرة هفوائد تظل عندما مستدام بأنه ما مشروع أو نشاطبرنامج أو  وصف ميكن: االستدامة
 شعورهم الربنامج وتنفيذ تصميم يف والشركاء املستفيدين إشراك ويعزز. املنظمةاليت تقدمها  ساعدةامل توقفت أن

تقدمي  هويف هذا الصدد  املتوخى الغرضو . تهاستدام ضمان يف ويسهم املعينالربنامج أو النشاط  عن باملسؤولية
املعين على شروع امللنشاط أو الربنامج أو ا مدى قدرةتقييم من أجل  قةاملطب الشروط أو املعايري عن معلومات
 سرتاتيجيةا إىل أو احملدد إشارات إىل األجل إدراج ،ذلك إىل باإلضافة جيري، أن املفيد من يكون قدو  .االستدامة

  .سؤولية عنه إىل الغريأو لنقل امل شروع املعيناملالعمل يف إطار الربنامج أو النشاط أو  من االنفكاك أو النسحابا

ذه عنها إىل الغري أو لنقل المسؤولية )أو األنشطة من املشروعات( استراتيجية االنسحاب أو االنفكاك : املقصود 
ا االنتهاء تدرجييًا من تقدمي املساعدة اخلارجية العبارة هو اإلشارة إىل الطريقة اليت تَ  لتنفيذ الربنامج أو النشاط زمع 

فبعد أن يتم إرساء والشكل الذي ستغري به طريقة التنفيذ.  عن ذلك، ليف شركاء (وطنيني) بتوّيل املسؤوليةوتكاملعين 
أسس برنامج أو نشاط أو مشروع ما، تقوم أطراف فاعلة أخرى باالهتمام باستدامته. وينبغي أن تكفل اليونسكو 

نقل املهارات املناسبة إىل  عن طريقإىل اجلهات األخرى  سالسة نقل املسؤولية عن الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين
  أو، على سبيل املثال، عن طريق تعزيز القدرات الالزمة إلدارة الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين. الشركاء (الوطنيني)

 النتائج/النتيجة إطار يف يوصف وضع إىل قائم وضع من االنتقال كيفية التنفيذ اسرتاتيجية تشرح: التنفيذ استراتيجية
 :يلي ما حتدد وأن العمل حنو موجهة االسرتاتيجية هذه تكون أن وينبغي. ")النتائج/النتيجة ("بيان املنشودة

 ا؛ ةاصاخل األساس وطوخط معاجلتها الواجب الرئيسية قضاياالاالحتياجات و   -

التعاقب املنطقي اليت يقوم عليها و  ئيةاالفرتاضات املبد: مسوغات العمل و )املزمع(للعمل  املنطقي طارإلا  -
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  ريفاتع
  األجبدي) (بالرتتيب

 املراد املنشودة (النتائج) والنتيجة إليها، ستفضي اليتاألنشطة املزمعة والنواتج الرئيسية ملراحل تنفيذ 
 بعد انتهاء مدةاملتوقع أن تتحقق بعد  املنشودة ، والنتيجةملتابعتها الالزمة والتدابري ،بعد ذلك حتقيقها

ملشروع املعين. د بأربعة أعوام واخلاص باملنظور اإلمجايل آلفاق الربنامج أو النشاط أو ااإلطار الزمين احملد
 رئيسية معينة إىل حتقيق النتيجة تفضي مبوجبها نواتجسالكيفية" اليت /األسبابد "أو بعبارة أخرى، أن حتد

 الكيفية" اليت ستسهممث "األسباب و املنشودة للربنامج أو النشاط أو املشروع املعين، ومن  )النتائج(
 ؛يف األجل الطويل املنشودة املراد حتقيقها النتيجة(النتائج) املنشودة يف بلوغ  مبوجبها هذه النتيجة

 املتوقعة؛ وأدوارهم الرئيسيني والشركاء الرئيسيني املستفيدين  -

  ؛للمخاطر السليب تأثريالوالتدابري املزمع اختاذها للتخفيف من  بالتنفيذ الصلة ذات املخاطر حتليل نتائج  -
أو نقل املسؤولية عنه إىل  أو بيان اسرتاتيجية اخلروج أو االنفكاك منه/بيان آجال االنتهاء من العمل و  -

  .الغري

إلمكان تربط املدخالت باملخرجات والنتائج وعند االيت سببية العالقات الموعة إطار جملهو : اإلطار المنطقي للعمل
يسر إضفاء املغزى على كيفية سري العمل يف سياق تنفيذ برنامج أو نشاط أو مشروع ما، ويتمثل تبالتأثريات. وهو أداة 

وميكن زيادة صقل اإلطار املنطقي للعمل (مثًال، عن طريق الرصد  معني. تغّري الغرض منه يف التوصل إىل حتقيق 
طار املنطقي للعمل أدق من صياغة إطار اإلصياغة كون أفضل. وت والتقييم) من أجل أن يكون مطابقاً للواقع على حنو

أثناء تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع أحيانًا تعاد صياغته  ن أن حييد عن إطار النتيجة (ألنه قدالنتيجة، وميك
  . )املعين

تقارير الربجمة والرصد وتقدمي ال/بغية االسرتشاد به يف عمليات التخطيط جيري تصميم إطار النتيجةإطار النتيجة: 
 5جلميع النتائج املنشودة اليت ترد يف الوثيقة م/ املنظمة. ويتم حتديد إطار النتيجةوالتقييم اليت تنفذ يف مجيع مستويات 

املنطق الداخلي للعمل ويكفل اتساقه يف حد ذاته كي ييسر جودة  أو املشروعات. ويوفر إطار النتيجةوجلميع األنشطة 
هلذين ع املعين من خالل الربط بني النواتج والنتائج املراد حتقيقها عن طريق التنفيذ. و الربنامج أو النشاط أو املشرو 
ا، مثل بيانات خطوط األساس واألهداف الكمية  السببني، يعرض إطار النتيجة مؤشرات األداء واملعلومات املرتبطة 

و حتقيق النتائج أو التأثري، وقياس النواتج أو النوعية، مما يتيح قياس مدى ما يتحقق من إجنازات يف سياق العمل حن/و
  اليت يتم إنتاجها أو قياس مستوى اإلداء.

 اهلدفني للربنامجتسعة أهداف اسرتاتيجية : ترتجم 4في م/الواردة في الوثيقة األهداف االستراتيجية للبرنامج 
جتمع بني استجابات قطاعية  الربنامجني (لالسرتاتيجية املتوسطة األجل) إىل عناصر وجماالت مواضيعية خاصة بالشامل

وميثل كل هدف من األهداف االسرتاتيجية يف هذا . ومشرتكة بني القطاعات من أجل التصدي لتحديات عاملية حمددة



 

BSP 2014-2017 
80 

  ريفاتع
  األجبدي) (بالرتتيب

  .السياق صيغة للربط بني مهام تقنينية ومهام تنفيذية
  

هدفني شاملني يوجهان عمل  ألجل حولاالسرتاتيجية املتوسطة ا تنتظم :4لوثيقة م/الواردة في ااألهداف الشاملة 
وحتدد  ،املنظمة برمتها من أجل االستجابة يف التصدي ألهم التحديات العاملية يف جماالت اختصاص اليونسكو

  .يف إطار نظام العمل املتعدد األطراف فريدةبسمات ليونسكو افيها تتمتع اجملاالت اليت 

يف حياة الناس، وميكن أن يشمل ذلك تغريات يف املعارف أو املهارات أو  اليت حتدث التغرياتتضمن التـأثري : يالتأثير
السلوك أو الصحة أو الدخل أو يف ظروف معيشتهم. وقد تكون هذه التأثريات إجيابية أو سلبية طويلة األجل تنجم 

صادية أو بصورة مباشرة أو غري مباشرة وبشكل مقصود أو غري مقصود عن نشاط إمنائي. وقد تكون اآلثار اقت
اقتصادية أو مؤسسية أو بيئية أو تكنولوجية أو من أي نوع آخر. وينبغي أن تكون للتأثريات، يف شكل ما، -اجتماعية

صلة باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، وباألهداف اإلمنائية الوطنية وااللتزامات الوطنية باالتفاقيات واملعاهدات 
  الدولية.

  تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين من املؤمتر العام. عن املديرة العامةتقرير  : هو4تقرير م ت/ال

هجية ومتجردة قدر اإلمكان لنشاط أو مشروع أو برنامج أو اسرتاتيجية أو سياسة نس معمليـة قيـاء إجـرا: هو "التقييم
وهو يركز على اإلجنازات املتوقعة أو قضية أو موضوع أو قطاع أو جمال تنفيذي أو أداء مؤسسي، وما إىل ذلك. 

واإلجنازات املتحققة، فاحصًا سلسة النتائج والعمليات والعناصر الظرفية والعالقات السببية، سعيًا إىل فهم ما حتقق من 
ا وكاالت منظومة األمم املتحدة ومدى  إجنازات من عدمه. وهو يرمي إىل حتديد مدى مالءمة األنشطة اليت تضطلع 

ا واستدامتها. وينبغي أن يوفر التقييم معلومات تستند إىل تأثري هذه وتتسم باملصداقية  أدلة األنشطة وفعاليتها وكفاء
 ،واملوثوقية والفائدة، متّكن من القيام يف الوقت املناسب بإدراج النتائج املتحققة والتوصيات املقدمة والدروس املستفادة

أقر فريق األمم املتحدة األمم املتحدة واجلهات األعضاء يف هذه املنظومة" (يف عمليات صنع القرار يف وكاالت منظومة 
  ).2005املعين بالتقييم معايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة يف عام 

ا املدخالت إىل نتائج. وهي متثل اإلجابة عن  :جدوىال هي مقياس ملدى الصالحية االقتصادية للطريقة اليت تتحول 
  ايل: "هل إننا نقوم بعملنا بالطريقة الصحيحة؟"السؤال الت

برنامج  تنفيذيف  لنسبة إىل مؤشر األداء لدى البدءنقطة البداية أو حالة أو وضعاً معيناً با: بيانات تصف خط األساس
اق احملرز أو املنجزات اليت تتم يف سيالتقدم  على أساسها مدى اليت سيقاساملرجعية نقطة ال وتشكل، ما أو مشروع
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  ريفاتع
  األجبدي) (بالرتتيب

  أو نواتج. نتائج منشودة حتقيق

توجد يف اليونسكو ثالثة مستويات : للمشروعات الخارجة عن الميزانية)/خطط العمل: (ألنشطة البرنامج العادي
االسرتاتيجية، بينما يتعلق املستوى القضايا العامة و  السياسات ا. يتعلق املستويان األول والثاين منها بقضايللربنامج
  :طة التنفيذية، وذلك على النحو التايلباألنش الثالث

  املعتمدة) 5(يف الوثيقة م/ الربنامج الرئيسي :1املستوى 
  (املعتمدة) 5النتائج املنشودة يف الوثيقة م/ :2املستوى 
  امليزانيةخطط العمل: الربنامج العادي واألنشطة اخلارجة عن  :3 املستوى

ايل، فإنه ميوَّل من االشرتاكات املقررة على الدول األعضاء، ويتحدد مبدة ويعد كل نشاط جزءاً من الربنامج العادي وبالت
ال ميكن أن تتجاوز فرتة أربعة أعوام. وتكون بنية أي مشروع ممول من خارج امليزانية مماثلة لبنية أي نشاط إال أنه ميول 

  مبوارد من خارج امليزانية وميكن أن تتجاوز مدته فرتة أربعة أعوام.
ا يف بلوغ النتائج املنشودة اليت ترد يف املستوى األعلى (مثل ويسهم جمم وع خطط العمل والنتائج املنشودة اخلاصة 

  ).5النتائج املنشودة اليت ترد يف الوثيقة م/

 ،الفعلي القائم باملقارنة مع املعلومات املربجمة اليت مت حتديدها يف األصلالوضع  تقييم يفوظيفة الرصد تتمثل : الرصد
للبيانات عن  عمليٌة متواصلٌة من اجلمع املنتظم"الرصد بأنه وميكن وصف  التصحيحية عند االقتضاء. التدابرياختاذ يف و 

 قق من أهداف وما ُصِرف منوما حتَ  املعنّية مبعلومات عّما ُأحرِز من تقدُّمهات وأهّم اجل دارةاإلمؤشراٍت بعينها لتزويد 
جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان لتنفيذ" (يف سياق نشاط قيد ا أموال خمصَّصة

  ).االقتصادي
وميكن التمييز بني رصد التنفيذ (أي، رصد التقدم يف تنفيذ نشاط أو مشروع ما)، وبني رصد النتائج (أي، رصد النتائج 

   ع اخلطط املقررة.ز من جراء تنفيذ نشاط أو مشروع ما)، وذلك باملقارنة ماليت حترَ 

املنشودة  األهداف االسرتاتيجية اليونسكو، بصورة تنازلية من بيانيما خيص سلسلة النتائج، ف تتدرج: سلسلة النتائج
 ، إىل بيان النتائج املنشودة احملددة يف الربنامج وامليزانية لفرتة العامني)4(الوثيقة م/ يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل

(مبا يشمل الربنامج العادي  ةاألربع األعوام يف خطط العمل اخلاصة بفرتةإىل النتائج املنشودة  ها، ومن)5(الوثيقة م/
فينبغي . برنامج املنظمةمستويات خمتلف ، وذلك على حنو يضمن االنتقال السلس بني واألنشطة اخلارجة عن امليزانية)

الذي يليه، ويبني ملاذا وكيف تفضي النتائج املنشودة على  أن يكون كل مستوى من مستويات الربنامج مرتبطاً باملستوى
صعيد املستوى األدىن إىل بلوغ النتائج املنشودة على املستوى األعلى، ليشكل ذلك سلسة النتائج على حنو قائم على 
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مًال يسهم . وبعبارة أخرى، فإن حتقيق نتيجة ما على صعيد مستوى معني، يكون ضرورياً وعاق والتجميعمبدَأي االتسا
يف حتقيق النتيجة املندرجة يف املستوى األعلى الذي يليه، وذلك من خالل عالقة سببية. ويكفل هذالربط بني النتائج 
املنشودة على مستويات خمتلفة للربنامج تركيز تسخري موارد املنظمة من أجل بلوغ النتائج املنشودة احملددة يف أعلى 

  املستويات.
  

  :والدروس المستفادةالتصحيحية  والتدابير الصعوبات
 .للعقبات واملصاعب اهلامة اليت تواَجه يف تنفيذ الربنامج وتؤثر يف األداءتقييم باالستناد إىل  الصعوباتيتم حتديد 

   .الصعوباتهذه للتغلب على  تصحيحية تدابري االضطالع، عند االقتضاء، باقرتاحهو  والغرض الضمين من حتديدها
 منها لتحسني تصميماالستفادة على أساس تقييم لعوامل النجاح والفشل اليت ميكن  وس املستفادةالدر ويتم حتديد 

  .الربنامج يف املستقبل وتنفيذ

 تحققأن يتوقع ما يُ نشاط أو مشروع ما، أو مدى من جراء تنفيذ برنامج أو نتائج من تحقق ما يمدى : هي الفعالية
ية النسبية هلذه النتائج. ومتثل درجة هذه الفعالية اإلجابة عن السؤال التايل: "هل مع مراعاة درجة األمه ،من هذه النتائج

  إن ما نفعله هو الشيء املناسب؟"

ذه العبارة هو التكلفة جدوى/فعالية كانت عملية تنفيذ األنشطة وحتقيق النواتج قد متت بأدىن تقييم ما إذا  : املقصود 
  وعية املنجزات وحبجمها.قدر ممكن من املوارد بدون املساس بن

نشاط ما، يف تقييم ما إذا كان باإلمكان حتقيق نفس القدر من النتائج (أو أكثر من هذا  حتليل فعالية تكلفةويتمثل 
وج تنفيذية بديلة.   القدر) بتكاليف أقل باتّباع 

يف تنفيذ الربنامج وعن من فعالية التكلفة ممكن والغرض من ذلك هو تقدمي معلومات عن مسوغات تأمني أكرب قدر 
التدابري املتخذة لضمان ذلك، مع عرض االعتبارات اليت ميكن على أساسها حتسني فعالية التكاليف يف تنفيذ الربنامج 

  يف املستقبل.

 3م/38، أي أن الوثيقة تنفيذ الربنامج وامليزانية السابقنيب " عن أنشطة املنظمة (ويتعلقاملديرة العامةتقرير ": 3م/
  .)2017-2014ختص الفرتة  3م/40، والوثيقة 2013-2012الفرتة  ختص

  .أعوام) مثانيةاالسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو ( :4م/
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  .)برنامج لفرتة أربعة أعوام؛ وميزانيتان للربنامج العادي لفرتيت عامنيليونسكو (ابرنامج وميزانية  :5م/

وسيلة كمية أو نوعية  عد معني. ومتثل مؤشرات األداءمع نطاق أو بُ وحدة قياس تستخدم للمقارنة : مؤشر األداء
لقياس ناتج أو إجناٍز ما بغية حتديد مستوى أداء برنامج أو استثمار معني. وتدل مؤشرات األداء اخلاصة بنتيجة منشودة 

ا املستفيدون املباشرون من النشاط ا ملعين بعد تنفيذه. كما حمددة على جوانب االختالف يف الطريقة اليت سيتصرف 
ا تتيح حتديد مدى ما مت حتقيقه يف الوصول إىل مجاعات املستفيدين املستهَدفني املباشرين، وتوفر بالتايل دالئل على /أ

(أو على مستوى أو درجة ما مت حتقيقه) وهو ما يتيح تقييم مستوى أو درجة اإلجناز املعين. وميكن أن تكون  التغري
ا تصورها.صياغة اء مؤشرات األدصياغة    موضوعية أو غري موضوعية تبعاً للطريقة اليت يتم 

  وتعّرب مؤشرات األداء اخلاصة بالنواتج عّما ينبغي أن تفعله املنظمة.
ا من أهداف، الوقوف على جوهر الناتج املقصود حتقيقه  وينبغي أن يتيح اجلمع بني جممل مؤشرات األداء وما يرتبط 

دة، ورصد مدى التقدم احملرز حنو حتقيق هذا الناتج أو هذه النتيجة املنشودة، والتوصل إما إىل التأكد أو النتيجة املنشو 
  من إمكانية حتقيق ذلك، وإما إىل فهم أسباب عدم إمكانية حتقيقه.

قدم أو حيرز من ت لغرض املقارنة بغية تقييم مدى مايستخدم هو نقطة مرجعية أو مقياس عام أو معيار : مؤشر القياس
  ما يتحقق من منجزات.

  هي احتماالت وقوع أحداث قد تؤثر، أما بصورة إجيابية أو سلبية، يف حتقيق النتائج. المخاطر:
اخلاص بإدارة املخاطر واملتاح على العنوان التايل على اإلنرتنت:  دليل التدرييبيرجى الرجوع إىل ال

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190604e.pdf  
: متثل املخرجات تغريات يف القدرات املؤسسية والسلوكية أو يف ظروف التنمية. وتصنف هذه الُمخَرج (المخرجات)

  املخرجات، يف مرحلة التخطيط، كنتائج منشودة.

  لتنفيذ نشاط إمنائي. ةوالبشرية واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية املستخدمرد املالية : املوادخالت)دخل (المُ المُ 

بشكل مباشر أو غري  ونستفيدي ذيناملنظمات ال أو األفراد أو اجلماعات :فةالمستفيدون والجماعات المستهدَ 
مبا فيها  ،يف اجملتمعاألكثر عرضة للتأثر  ئحالشراو ، املستبعدةأو احملرومة اجلماعات  ،(مثالالتنفيذية  نشطةألا مباشر من

قد تنفيذ الربنامج أو النشاط أو املشروع املعين يكون الفئة اليت مجاعات الشعوب األصلية). وميثل املستفيدون املباشرون 
ذا الربنامج  من غري هذه الفئة ن غري املباشرين أولئك الذين يتأثرونياملستفيدويُقصد بيف املقام األول.  امن أجلهظم نُ 

  أو النشاط أو املشروع.

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190604e.pdf
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  جيب أن تكون صياغة النتائج على النحو التايل:: )SMART( للنتائج ةالناجعصياغة ال معايير
الغامضة أو التعميمات ال  تعابرياستخدام الإن ميز وواضح. فتدقيق وم بشكل اغةمصجيب أن تكون إذ  :محددة -

 املستفيدين حتددحتقيقها، وأن  نشودهذه الصياغة عن طبيعة التغريات املينبغي أن تعرب و . منشودة يعرب عن نتائج
 لة بقدر املستطاع دون إسهاب.، وما إىل ذلك؛ كما ينبغي أن تكون مفصَّ ةاملعنياملباشرين أو املنطقة 

 .أو نوعية/و كميةتشتمل على خصائص  أن قابلة للقياس بشكل ما، و النتائج جيب أن تكون و  :قابلة للقياس -

 البشرية واملؤسسية املتاحة.املالية و واقعية بالقياس إىل املوارد النتائج املنشودة جيب أن تكون و  :ابلة للتحقيقق -

، وأن تستجيب من املستوى الذي هي فيه جيب أن تسهم يف حتقيق النتائج املنشودة يف املستوى األعلىو  :مالئمة -
ا يف إط  املنظمة. رسالةار لالحتياجات أو التحديات احملددة واملعرتف 

  إطار زمين حمدد. ضمن نطاقممكنة التحقيق  املنشودة أن تكون النتائج وجيب :مرتهنة بإطار زمني محدد -

يف سياق العمل من أجل حتقيق زمنية معينة حلظة يف  اً تقييم تشكل ،رئيسيةإجنازات برناجمية  عنبيانات : منجزات
  نتيجة ما.

شكل امليزنة القائمة على النتائج العنصر اخلاص بامليزنة يف إطار اإلدارة القائمة على ت الميزنة القائمة على النتائج:
ذه امليزنة هو عملية إعداد ميزانية تربط ربطًا مباشرًا بني املوارد املخصصة  النتائج املعمول به يف اليونسكو. واملقصود 

  وبني نتائج حمددة قابلة للقياس.
خالت) واألساس الذي ُيستند إليه، يف مرحلة ختطيط برنامج ما، لتحديد درجات دلفة (املوهي توفر إطاراً لتحديد التك

  .نفيذ بغية تأمني استخدام املوارد على حنو جمدأولوية امليزانيات اخلاصة بنتائج منشودة، وإلدارة املوارد املالية يف مرحلة الت

جم عن تنفيذ نشاط إمنائي وختضع لسيطرة املنظمة هي منتجات أو سلع أو خدمات تنالنواتج  :الناتج (النواتج)
وميكن أن تشمل النواتج تغريات تنجم عن تنفيذ النشاط املعين وتفيد يف  ويعزى الفضل يف وجودها إىل جهود املنظمة.

ا قد تكون مادية أو غري مادية.   حتقيق النتائج املنشودة. كما أ
أو وجود قدرات ومهارات معزَّزة، أو تنظيم مؤمترات رئيسية، أو إنتاج ومن األمثلة على النواتج ارتفاع مستوى الوعي، 

تعزيز شراكات وشبكات، أو توافر حتليل /تقوية/مشورة بشأن السياسات، أو إقامة/تقارير عاملية، أو تقدمي مساعدة تقنية
  للسياسات وعمليات رصد واستخدام مؤشرات قياس مرجعية.

. وقد تكون هذه النتائج مقصودة بفعل عالقة سببيةتنجم يف وضع أو يف ظرف ما و  تائج هي تغريات جتريالن: النتيجة
  أوغري مقصودة، وإجيابية و/أو سلبية.
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التغري "املرغوب" املنشود حتقيقه عن طريق تنفيذ برامج أو أنشطة أو مشروعات يف إطار النتيجة املنشودة عن ويعرب بيان 
  .)5الربنامج وامليزانية (الوثيقة م/

ا وضع معني خمتلفًا عما هو عليه يف حالته الراهنة. وي نبغي أن تعّرب النتيجة املنشودة عن الكيفية اليت يُتوقع أن يصبح 
  ولذلك ينبغي أن تبني جوانب هذا االختالف عوضاً عن بيان ما ينبغي القيام به.

دين لنواتج حمددة. وجيري قياس األداء يف التنفيذ وكثرياً ما تتعلق النتيجة املنشودة باستخدام املستفيدين املباشرين املقصو 
  بواسطة مؤشرات كمية ونوعية.

، من دخالتمُ جتري فيها تعبئة و  اضطلع يُ تدابري تُتخذ أو أعمال : نتاجات التنفيذ/(أنشطة تنفيذية) نشاط تنفيذي
  ة.إنتاج نواتج حمدد قبيل موارد مالية ومساعدة تقنية وغري ذلك من املوارد، من أجل

  

إدارة يف اليونسكو ويعىن ب تحسين الخدمات المتعلقة بالموظفيننظام ): وهو MyTalent(نظام  (STEPS)نظام 
  .املوارد البشرية وكشوف الرواتب

لتسجيل العمليات املالية ومسك احلسابات  هذا النظام يف اليونسكو ستخدميُ : )FABSنظام المالية والميزانية (
  مة إلعداد التقارير عن الشؤون املالية وامليزانية.وتوفري البيانات الالز 

األداة  : ميثل هذا النظام يف اليونسكو(SISTER) الستراتيجيات والمهام وتقييم النتائجاالمعلومات عن نظام 
اة اليت اإلدارية القائمة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واخلاصة بإدارة املعلومات وصنع القرار يف املنظمة، وهي األد
ج امليزنة القائمة على النتائج. ويشمل هذا النظام إعداد  ج اإلدارة القائمة على النتائج و الربنامج تتابع وتدعم تطبيق 

(أي، عمليات اإلدارة والرصد وتقدمي  خطط العملوإعداد وتنفيذ  (أي، عمليات الربجمة وامليزنة)، )5م/وامليزانية (
  التقارير والتقييم).

  .عنصر للقياس يتعلق مبؤشر لألداء وينبغي بلوغه خالل مدة حمددة وباستخدام موارد متاحةهو  :الهدف
ويتيح حتديد قيم خط األساس واألهداف اخلاصة مبؤشرات األداء االضطالع برصد التقدم حنو حتقيق النواتج والنتائج 

  املنشودة.
  وميكن استخدام نوعني من األهداف مها:

أو بأرقام أو نسب مئوية أو معدالت للتواتر، أو معدالت أخرى؛عبري عنها بقياسات إحصائية أهداف كمية يتم الت -
قياس النوعية وتستند يف كثري من األحيان إىل حكم تقديري أو تصور أهداف نوعية يتم السعي يف التعبري عنها إىل  -
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معيارين أو ثالثة معايري تتيح تقدير نوعية مستوى الرضا. ويتم حتديد هذا التعبري اعتياديًا عن طريق  إىل أو رأي أو
 اهلدف املراد الوصول إليه.

وكثريًا ما يستند التعبري عن اهلدف إىل مزيج من املعايري الكمية والنوعية ويتم حتديده من خالل املعلومات اخلاصة 
بيانات نوعية ال يوجد  معرفة مستوى ونطاق ما يتحقق، وبدون وجود نابدون وجود بيانات كمية ال ميكن باهلدف، إذ

  السياق الذي ميكن من خالله فهم مغزى البيانات الكمية.

كل األنشطة واملشروعات للربجمة مصممة يف شكل وثيقة جتمع يف متنها  أداة هي  :لبرمجة القطريةاليونسكو لوثيقة 
ا ا اليونسكو تضطلعااليت  ذلك بطريقة شاملة وموجزة يف بلد معني، و يف املستقبل  يف املاضي أو أو ستضطلع 

. ويبدأ هذا النوع من الوثائق بعرض حملة عامة موجزة عن قضايا التنمية الوطنية ذات الصلة موجهة حنو النتائجو 
اخلطوط العامة ملستقبل التعاون مع البلد باالستناد  هذه الوثائق مبجاالت اختصاص اليونسكو يف البلد املعين، مث تقرتح

معه وما مت حتقيقه من منجزات فيه يف املاضي البعيد والقريب، كما تعرض مداخل ممكنة للتعاون  إىل تعاون اليونسكو
والربجمة باالشرتاك مع وكاالت شقيقة تابعة لألمم املتحدة ومع شركاء آخرين. وتعرض مصفوفة نتائج وثيقة اليونسكو 

ة يف التمويل الالزم من أجل حتقيق النتائج املنشودة للربجمة القطرية أيضًا بيان املوارد املتاحة وجوانب النقص القائم
   [لالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على العنوان التايل على اإلنرتنت:

 http://www.unesco.org/new/index.php?id=61877.[  

ا (من وثائق، أو أساليب جلمع البيانات، أو أشخاص أو منظمات) مصاد: وسائل التحقق ر املعلومات اليت ُيستعان 
  أو نوعياً يف حتقيق األهداف املقررة./لتحديد خطوط األساس األولية وقياس مدى التقدم الذي حيرز كمياً و

ويتم أداء هذه الوظائف على  .الوظائف اليت تؤديها اليونسكوهي جمموعة : )4م/(في الوثيقة وظائف اليونسكو 
  املستوى العاملي واإلقليمي والوطين بدرجات متفاوتة من الرتكيز، وهي تتمثل يف ما يلي:

العمل كمخترب لألفكار وتقدمي االقرتاحات املبتكرة وإسداء املشورة بشأن السياسات املتعلقة مبجاالت  - 1
  اختصاصها؛

 جماالت اختصاصها عن طريق حتليل السياسات ورصدها ووضع مؤشرات تطوير وتعزيز جدول األعمال العاملي يف -  2
  لقياسها؛

  ، ودعم تنفيذها ورصده؛اعد واملعايري يف جماالت اختصاص املنظمةوضع القو  -  3
، وتوطيد التحالفات والتعاون ويل واإلقليمي يف جماالت اختصاص املنظمةتعزيز التعاون على الصعيدين الد - 4

  املعريف والشراكات التنفيذية؛ الفكري والتبادل

http://www.unesco.org/new/index.php?id=61877%D8%A7
http://www.unesco.org/new/index.php?id=61877%D8%A7
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  إسداء املشورة لرسم السياسات وتنفيذها، ولتطوير القدرات املؤسسية والبشرية. -  5
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