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  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ب التقييم علىتعليقات مكت

 المجلس التنفيذي في دورته في وقرارشياً مع اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي تم. الخلفية - 1
2006كانون األول /ديسمبر

، تتضمن هذه الوثيقة تعليقات مكتب التقييم في الصندوق على تقرير الفعالية 1
ستنظر لجنة التقييم في هذه التعليقات وعلى غرار ما جرت عليه العادة، . 2010 اإلنمائية للصندوق لعام

 .2010كانون األول /خالل دورتها الخامسة والستين وسوف ينظر فيها المجلس بعد ذلك في ديسمبر

وكانت .  عن اإلصدارات السابقة2010 تطور شكل وهيكل تقرير الفعالية اإلنمائية لعام .التعليقات - 2
وأما . التنظيميةوالكفاءة  والفعالية ، والفعالية اإلنمائية،األهمية السابقة تدور حول ةرات الثالثاإلصدا

األهداف والتدابير المحددة في بضمن نظرة عامة على إنجازات الصندوق مقارنة ت في2010إصدار عام 
نواتج البرامج : 2 والمستوى النواتج الكلية؛: 1أي المستوى  (لمستوياته الخمسةإطار قياس النتائج وفقاً 

 برامج الصندوق ومشروعاته القطرية الملموسة؛ مخرجات: 3والمشروعات القطرية؛ والمستوى 
اإلدارة والكفاءة : 5دعم تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات الصندوق القطرية؛ والمستوى : 4والمستوى 
 ).المؤسسية

 عموماً ال تختلف 2010لها تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  التي يتناو2والجدير بالمالحظة أن نتائج المستوى  - 3
النتائج الواردة في التقرير السنوي الذي أعده مكتب التقييم عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام عن 

ويستثنى من ذلك أثر الموارد الطبيعية والبيئة حيث ينخفض مستوى األداء المبلغ عنه في التقرير . 2010
 انخفاضاً كبيراً عن مستوى األداء المشار إليه في 2010ائج وأثر عمليات الصندوق لعام السنوي عن نت

 في اإلبالغ عن األداء بين التقرير السنوي اً طفيفاًاً اختالفمعلى أن هناك عمو. تقرير الفعالية اإلنمائية
التحسنات التي طرأت على عن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقارير الفعالية اإلنمائية، وهو ما يعبر عن 
ومع ذلك فهناك فرص . وظيفة التقييم الذاتي في الصندوق خالل السنوات األربع أو الخمس الماضية

 .لمزيد من التحسين في نظام التقييم الذاتي في الصندوق وسوف يناقش بعضها في الفقرات الواردة أدناه

عن نتائج وأثر عمليات الصندوق نفس المعايير لتقييم ويستخدم تقرير الفعالية اإلنمائية والتقرير السنوي  - 4
على أن هناك بعض االختالفات في المعايير . أداء العمليات الممولة من الصندوق واإلبالغ عنها

 الذي سيجري في المستقبل مة في تقرير الفعالية اإلنمائية ستجري معالجته من خالل الترشيدالمستخد
، الذي 2 المعدلالمواءمة إعداد اتفاق في أثناءغي معالجة تلك االختالفات وينب).  أدناه5انظر الفقرة (

. 2011 المقرر االنتهاء منه في مطلع عام تجري مناقشته حالياً بين مكتب التقييم وإدارة الصندوق ومن
 أموراً، من بينها استخدام مكتب التقييم وإدارة الصندوق نفس معايير المواءمةوسوف يكفل اتفاق 

بلغ عنها من خالل نُظم التقييم المستقلة والذاتية صنيفات التقييم لضمان زيادة إمكانية مقارنة النتائج الموت
 .في الصندوق

وتشمل االختالفات التي سيتعين التصدي لها في نظام التقييم الذاتي الشامل وتقرير الفعالية اإلنمائية  - 5
 :يلي ما
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• لة من الصندوق على الفقر الريفي وفقاً لمجاالت األثر كفالة اإلبالغ عن أثر المشروعات الممو
الخمسة المحددة في دليل التقييم والمستخدمة أيضاً في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

  في التقييمات السابقة؛ يغطيهاالصندوق بدالً من المجاالت التسعة التي كان مكتب التقييم 

• إدخال تمايز بين الجنسين على التوالي، ويران عن االبتكار وال التقييمان المؤسسيان األخأكد
األهمية المتزايدة للتمايز بين ، 2010نيسان /ير المناخ في أبريلاستراتيجية الصندوق بشأن تغ

ولذلك من األساسي . الجنسين وتوسيع النطاق وتغير المناخ في العمليات الممولة من الصندوق
تقرير الفعالية ويجريها المكتب، فضالً عن نظام التقييم الذاتي في الصندوق لعمليات التقييم التي 

، واستخالص الدروس دوق تقييماً وافياً واإلبالغ عنهاإلنمائية، تقييم أداء العمليات الممولة من الصن
في عام   باالشتراك مع إدارة الصندوقالتقييم مكتب ووضع. ة الثالثالمجاالتالمستفادة في هذه 

كجزء من مجال ( أسئلة رئيسية لتقييم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتغير المناخ 2010
كجزء من معيار االبتكار وتوسيع (، وتوسيع النطاق )األثر المتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة

التقييم ام  نظأسئلة نفس بأن تستخدم هي األخرى في المستقبل إدارة الصندوق توصىولذلك ). النطاق
 ؛ الذاتي

برامج و) ات وحوار السياساتإدارة المعرفة وبناء الشراك(تقييم أداء األنشطة غير اإلقراضية  •
وإلى جانب المشروعات الممولة بالقروض والمنح فإن .  واإلبالغ عنهالفرص االستراتيجية القطرية

ءاً ال يتجزأ من البرامج القطرية نات تشكل جزاألنشطة غير اإلقراضية تزداد أهمية باعتبارها مكو
وعلى ضوء النطاق الذي يغطيه أداء األنشطة غير اإلقراضية وبرامج . التي يدعمها الصندوق

الفرص االستراتيجية القطرية التي تناولها التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 
استعراض امل في الصندوق، ال سيما عمليات ، من المفيد أن يبدأ أيضاً نظام التقييم الذاتي الش2010

 في تتبع األداء في تلك المجاالت واإلبالغ عنه في المستقبل من خالل ،الحافظةوإنجاز المشروعات 
 تقرير الفعالية اإلنمائية؛

. سيبدأ الصندوق قريباً في إجراء عدد من استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية •
تقييم أن الخطوط التوجيهية المعدلة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية التي من ويدرك مكتب ال

المتوقع أن تنتهي دائرة إدارة البرامج من وضعها في صيغتها النهائية في المستقبل القريب، ستأخذ 
 وسوف يكفل. بنفس المنهجية المستخدمة في عمليات التقييم التي يجريها المكتب للبرامج القطرية

 .ةذلك إمكانية المقارنة في التقييمات وعمليات اإلبالغ على مستوى البرامج القطري

 المكتب مؤخراً أجرى،  في الصندوقوظيفة التقييمللتوصيات استعراض األقران لمكتب التقييم و ومتابعةً - 6
ري ثوسوف ت. 2010من تقارير إنجاز المشروعات في عام ) خمسة( للتحقق من عدد محدد ة تجريبيعملية

نهج التحقق من تقارير إنجاز المشروعات التي تسبة من هذه العملية التجريبية منهجية والتجربة المك
. فلة التي أعدت تقارير عن إنجازهالكل المشروعات المق 2011اعتباراً من عام سيجريها مكتب التقييم 

مشروعات لهذا العام ببحث تقارير حالة وقام المكتب أيضاً عند إجراء عملية التحقق من تقارير إنجاز ال
وتقارير استعراضات منتصف المدة وتقارير اإلشراف المتعلقة بكل مشروع من المشروعات المشروعات 

ويثير ذلك .  جودة تلك التقارير من حيث التحليل واإلبالغتباينوخلص مكتب التقييم عموماً إلى . المقيمة
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بشأن عمليات ونُظم ضمان الجودة سبياً من خمسة مشروعات من عينة صغيرة ن نابعاً بال شكقلقاً 
وسوف يتيح التقييم المزمع إجراؤه على مستوى . المستخدمة حالياً في أثناء تنفيذ وإنجاز المشروعات

 فرصة إلجراء معالجة أعمق للجوانب المرتبطة بضمان الجودة 2012المنظمة لإلشراف والتنفيذ في عام 
استنتاجات قوية وطرح توصيات، عند  المشروعات على التوالي، والتوصل إلى في أثناء تنفيذ وإنجاز

 .اللزوم، إلجراء مزيد من التحسينات

س الماضية في إدخال ، أحرز الصندوق تقدماً ملحوظاً في السنوات األربع أو الخم3وكما جاء في الفقرة  - 7
على قياس النتائج لما في ذلك إطار  في المنظمة بأسرها، بالنتائجإلدارة القائمة على وتطوير نظام ل

). 2010 في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام 2انظر الشكل ( المشروعات المستوى المؤسسي والقطري وفي
) يتعلق تحديداً بالتمايز بين الجنسين(على أن التقييم المؤسسي األخير عن التمايز بين الجنسين يثير قلقاً 

وخلص تقييم . ام اإلدارة القائمة على النتائج في الصندوق بشكل عامقد ينطوي أيضاً على آثار على نظ
 مختلف ُأطر النتائج على تدخل فيالتمايز بين الجنسين إلى أن مؤشرات تتبع أداء التمايز بين الجنسين 

يؤدي  مما 3 ولكن المؤشرات المستخدمة متباينةمستوى المشروعات وعلى المستوى القطري والمؤسسي،
دارة القائمة على ر نظام اإلفإن إحدى الخطوات المقبلة في تطوولذلك . التجميع واإلبالغإلى صعوبة 

 .النتائج في الصندوق تتمثَّل في كفالة التعاضد بين مختلف مستويات إطار النتائج وترابطها المنطقي

ووفقاً .  مثيراً للقلق أيضاً أن كفاءة عمليات الصندوق تمثل مجاال2010ًرير الفعالية اإلنمائية لعام ويؤكد تق - 8
عفاً من حيث األداء في المستوى لبيانات تقارير إنجاز المشروعات فإن الكفاءة هي أكثر معايير التقييم ض

، وهو ما يتفق مع االستنتاجات )نواتج البرامج والمشروعات القطرية في إطار إدارة النتائج المؤسسية (2
. ر عمليات الصندوق واستنتاجات تقارير السنوات السابقةالواردة في تقرير هذا العام عن نتائج وأث

عف الكفاءة في تصميم وتنفيذ المشروعات، وهي أسباب االهتمام إلى أسباب ضأولوية ويتعين توجيه 
بعيدمعروفة إلى حد . 

رصودة في وحسنت وثائق تقرير الفعالية اإلنمائية الكفاءة اإلدارية كنسبة مئوية من التكاليف اإلدارية الم - 9
واستفسر المجلس في دورته التي عقدت في .  القروض والمنحاتالميزانية لكل دوالر أمريكي من التزام

 عما إذا كان من المالئم تحديد الكفاءة اإلدارية للصندوق من خالل النسبة المئوية 2010أيلول /سبتمبر
 المجلس من اإلدارة إعداد اقتراح للميزانية اإلدارية السنوية للصندوق مقارنة ببرنامج عمله، وطلب

على أن أحد عيوب هذه النسبة . لوضع مؤشرات بديلة يمكن استخدامها لقياس الكفاءة اإلدارية للصندوق
ويرى ). من حيث القروض والمنح(هو أنها تقارن التكاليف اإلدارية المزمعة ببرنامج العمل المزمع 

تكاليف اإلدارية الفعلية على أساس المبالغ المصروفة من مكتب التقييم أن المقياس األدق هو تحليل ال
والواقع أنه خالل الفترة . ل تحدياً كبيراً تشكّال تزالأن الكفاءة اإلدارية  ذلك ويبينقروض المشروعات؛ 

قروض   المصروفة منمبالغعلى أساس ال، ظلت التكاليف اإلدارية الفعلية 2008 حتى عام 2003من عام 
 .4 في المائة30 و27ة نسبياً عند نسبة تراوحت بين  ثابتالمشروعات

                                                      
  3   5&�
�ل ذ�@ أن 3<$�= اُ�;� -, ���م ا.دارة ا�B3 ���ا��� ��ف ���ول ا�5��واة ��� ا������ وا.�0�$( D&�	 "�E ا��$

  .وا�$�آ�E�" F ا������
�ت ا�$
�'� ا���ي ���0!وق ���م    4  ����2009 .  



  EB 2010/101/R.11/Add.1 

4 

10 - د القضايا واألولويات الرئيسية ومن المفيد أن تشمل تقارير الفعالية اإلنمائية المقبلة قسماً إضافياً يحد
ووردت هذه التوصية بالفعل في تعليقات . لإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة مجاالت ضعف األداء

وأشار مكتب التقييم على . ، ولكنها لم تنفَّذ حتى اآلن2007على تقرير الفعالية اإلنمائية لعام مكتب التقييم 
أن التقرير التالي عن فعالية ” إلى 2007وجه الخصوص في تعليقاته على تقرير الفعالية اإلنمائية لعام 
ة أساسية ي تعتبرها اإلدار عن القضايا التالصندوق اإلنمائية قد يرغب في النظر في إمكانية إدراج مقطع

وقد يعكس ذلك اإلجراءات الرئيسية التي ال بد لإلدارة من . في تحقيق فعالية إنمائية أفضل في المستقبل
 .“ التنظيميةتهاتخاذها ضمن ُأطر زمنية محددة لتعزيز فعالية الصندوق اإلنمائية وكفاءته وفعالي

بلة من تقارير الفعالية اإلنمائية في نهاية كل فصل إطاراً وأخيراً، من المقترح أن تتضمن اإلصدارات المق - 11
اء إلى العناصر الرئيسية في كل فصل وسييسر إعداد وسوف يلفت ذلك نظر القر. يلخص النقاط الرئيسية

وقد أبدى مكتب التقييم هذا التعليق عند استعراض تقرير الفعالية اإلنمائية . الوصف التفسيري في النهاية
  . ولم يتخذ أي إجراء بشأنه حتى اآلن2009لعام 


