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استجابة إدارة الصندوق للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

  2010الصندوق التي جرى تقييمها في عام 

  لمقدمةا -أوال
يات الصندوق للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عملالمكتوبة إدارة الصندوق  تتضمن هذه الوثيقة استجابة -1

 2004أيلول /، وفقا للقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في سبتمبر2010التي جرى تقييمها في عام 
 .)54، الفقرة EB/2011/102/R.7/Rev.1 (ي النسخة المنقحة لسياسة التقييم فتكررتوالتي 

  المنهجية التحسينات  -ثانيا
 المستقل في الصندوق على إدارج تقارير إنجاز تتوجه إدارة الصندوق بالشكر إلى مكتب التقييم -2

بعد إجراء  الصندوق للمرة األولى هذا العام،المشروعات في عينة التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 
 زيادة حجم في ذلك هموقد أس. تقديرات أداء المشروعات إنجاز المشروعات وتقاريرعمليات التحقق من 

زيادة آبيرة ومن ثم في تحسين ثبات بيانات التقرير السنوي السنوي تقرير العينة التي يستند إليها ال
التقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات أال يدرج في  التأآد من بيد أنه من المهم أيضًا. وموثوقيته
التي تلك التقييمات التي تم التوصل فيها إلى اتفاق عند نقطة اإلنجاز أو  غير  المستقبل فيالصندوق

 1 .الصندوق إدارةبشأنها استجابة من  تدرص

أن ويتمثل في في الماضي قد أعربت عنه   الصندوقإدارةآانت  الشاغل الذي نقطة السابقة الناولتتو -3
من التقييمات المستقلة الواردة في التقرير المستقاة بيانات سوى على ال عتمدتال تحليالت االتجاهات التي 

 ذلك ستجيبوي2 . لصغر حجم العينة المستخدمة وطبيعتها غير العشوائيةظرًاالسنوي ال تتسم بالموثوقية، ن
 استعراض األقران التي تفيد بضرورة زيادة اعتماد مكتب التقييم على فريقتوصيات ل  تامًة استجابًةأيضًا
 . ا في اإلبالغ عن نتائج التقييمرير إنجاز المشروعات المتحقق منهتقا

ل عام، فمن المالئم اإلشارة هنا إلى أن  المشروعات التي يجري تقييمها آوفيما يتعلق بموثوقية عينة -4
تعطي في حين . ال يمثل أي اتجاه محدد من سنة إلى أخرىؤدي إلى تغير يش البيانات السنوية يتشو"

 وقد دأبت نظم التقييم الذاتي في الصندوق، التي توصلت 3". أآثر اآتماًالمتوسطات الثالث سنوات صورًة
  خط أساٍسوضعنفس النتيجة، على استخدام متوسطات متعددة السنوات، على سبيل المثال، في إلى 

 التقرير السنوي على هذا التحسين المنهجي دخلُأوقد . 2012-2010وأهداف إلطار قياس النتائج للفترة 
 EB)  من إدارة الصندوقالقى ترحيبًاو) 14الفقرة  (2009عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

2010/101/R.10/Add.1). 

                                                      
 لكل من اليمن وفيت نام، اللذين لم يتم بعد االنتهاء من ين القُطْريينتقييميالعلى سبيل المثال، يتضمن التقرير السنوي لهذا العام  1

  . االتفاق عند نقطة اإلنجاز الخاص بهما
 2، الفقرتان EB 2007/92/R.7/Add.1 (2006 استجابة إدارة الصندوق للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق في عام 2
  )3و
البنك الدولي، االستعراض السنوي للفعالية اإلنمائية، ( في النتائج الصادرة عن فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي لوحظ كما 3

2009(.  



EB 2011/104/R.8/Add.1 

2 

التصنيفات التي المباشرة بين مقارنة الا أعاله، ويمكن مالتحسينين المنهجيين المشار إليه بدأ بالفعل تطبيقو -5
خالل من التقييمات الذاتية إلدارة الصندوق لنفس مجموعة المشروعات بين  مكتب التقييم المستقل ومنحها

، ترى اإلدارة أن ى ذلكعلبناء و. تقدير أداء المشروعات/شروعات إنجاز الم تقاريرعملية التحقق من
 . أآثر موثوقيةصبحتقياسات أداء المشروعات والبرامج المدعومة من الصندوق على مستوى النتائج أ

   نتائج التقييمات -ثالثا

  جودة وثائق تقارير إنجاز المشروعات وتفاوت التصنيفات-أوال

 الناشئة عن لعامةلمكتب التقييم المستقل على تحديد القضايا والدروس اتتوجه إدارة الصندوق بالشكر  -6
 . التاليةتعليقات واإلبالغ عنها، وتبدي العاتإنجاز المشرو اريرتقعمليات التحقق من 

 ،جودة تقارير إنجاز المشروعات التقييم بشأن وجود تفاوت في  مكتبتعليقات ل استجابًة، اإلدارةستعمل -7
بيد أن ذلك سيتوقف على قدرات الدول . تجانسهاتعزيز تقارير إنجاز المشروعات وتوحيد زيادة على 

تقارير إنجاز المشروعات ألن  نظرا و، من يقود عملية إنجاز المشروعاتآونها هي، هاومتطلبات األعضاء
، المادة الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية(البلدان األعضاء المقترضة ال تزال في جوهرها نتاج عمل 

 زمام ولكن يبقىإنجاز المشروعات وسيقوم بذلك، ويمكن للصندوق التأثير على عملية تقارير ). 8.04
 الحالي للصندوق أولوية ينموذج التشغيلالوعلى نفس الدرجة من األهمية، يمنح . األمور في يد الحكومات

. إجراء التقييمات ألغراضبما في ذلك قدرات الوطنية، بناء اللُقْطرية لعملية التنمية وقصوى للملكية ال
 عملية تقارير إنجاز إجراء من الترآيز على مساعدة الحكومات في بناء قدراتها على وعليه، فسنولي مزيدًا

 .المشروعات، بدال من إجرائها بأنفسنا

 وقد ازداد . ومبادئ توجيهية إلعداد تقارير إنجاز المشروعات زمنيًاوقد حددت دائرة إدارة البرامج إطارًا -8
 بأحد أعلى هذه المعدالت، إن تمتع الصندوق يباتمعدل تقديم تقارير إنجاز المشروعات بمضي الوقت، و

 على الرغم من أن عملية إعداد تقارير إنجاز المشروعات –لم يكن أعالها، بين المؤسسات المالية الدولية 
 ونظرًا. مؤسسات المالية الدولية األخرىالفي  ما هو قائممفي الصندوق تمنح اإلدارة سلطة أقل بكثير 

جمالي اإلثر األ حسينلصندوق بغية تا مشروعاتاإلجمالية لحافظة الي إدارة  توخي المرونة فضرورةل
د فترات تنفيذ المشروعات على أساس انتقائي، وهو ما يؤثر على مواعيد تقديم تقارير إنجاز مّد ُتالمتحقق،

 بغيةم  من التقارير وتحليلها آل عابما يكفي ر عدد آبييلقتتم لي، يالمستوى اإلجماوعلى . المشروعات
 على تعديل دورة االستعراض لديها، وهو ما وقد أقدمت دائرة إدارة البرامج أيضًا. ثابتةاإلبالغ عن نتائج 

حتياجات مكتب ال تلبيًةنيفات في صيغتها النهائية، وذلك استتبع إجراء تغييرات في طريقة وضع التص
 .تقييم المستقلال

 إلى ضعفتتسم بالوال تزال جودة الرصد والتقييم على مستوى المشروعات، من خالل إجراء التحسينات،  -9
فمن الواضح أن عملية .  التي تجرى على أساس الحقلمشروعاتاتقييمات معظم حد ما، آما أشير إليه في 

. ر جذري في جودة نظام الرصد والتقييمإعداد تقارير إنجاز المشروعات ال يمكنها وحدها إحداث أي تغيي
الرصد والتقييم يؤثر على جودة تقارير إنجاز المشروعات وجودة التقييمات بوجه نظم وال يزال ضعف 

 . عام
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 فقد تعهدت اإلدارة 4، ودقتهاومع إدراك أن ثمة حاجة واضحة لتحسين جودة تقارير إنجاز المشروعات -10
داد تقارير إنجاز المشروعات والتزمت بإتاحة التقارير على نطاق بتخصيص المزيد من الموارد لعملية إع

 طرحهاوينبغي أن تتناول هذه التدابير بعض االقتراحات التي 5 .واسع من أجل تعزيز عملية تبادل المعرفة
 . 2010مكتب التقييم في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

  ت التي جرى تقييمها واستعراضها األداء المقارن للمشروعا-باء

جاز المشروعات وتصنيفات مكتب التقييم المستقل للمشروعات، فيما يتعلق بالتفاوت بين تصنيفات تقارير إن -11
متوسط " التي مفادها أن 2010فقد الحظت إدارة الصندوق مع االرتياح نتيجة التقرير السنوي لعام 

- جاوز لم يت]ت إنجاز المشروعاالتحقق من تقاريريات  وعملبين تقارير إنجاز المشروعات[التفاوت الكلي 
 التحقق من تقاريرارير إنجاز المشروعات وعمليات  التصنيفات الواردة في تق، وهو ما يشير إلى أن0.2

 إنجاز التحقق من تقاريرولما آانت عملية ." عدة آثيرامتبا ليست ات على أي حالإنجاز المشروع
هذه األداة الجديدة ودقتها، فقد أعادت لعمل  الجوانب التقنيةوينبغي التفكير في عملية جديدة المشروعات 

 بحيث يمكن إعادة تصنيف 2010 مجموعة البيانات المستخدمة في التقرير السنوي لعام نشاءاإلدارة إ
ا مكتب وأآد هذا التحليل انخفاض مستوى التفاوت في التصنيفات التي أبلغ عنه. البيانات حسب نوع التقييم

ويمكن عزو الفرق الطفيف في التصنيف العام الذي أشار إليه التقرير السنوي .  مشروعًا14التقييم بشأن 
كون وقد ي.  أداء المشروعات الجديدةاتتقدير/ إنجاز المشروعاتالتحقق من تقاريرإلى عملية  بعيد إلى حٍد

تقديرات أداء /وعات إنجاز المشرتقاريرالتحقق من  التصنيفات في عمليات لذلك داللة إشارية على تمتع
 .  بأدوات التقييم األخرىإذا ما قورنت،  بمستوى إضافي من الدقةالمشروعات

 40وتدعم انخفاض مستوى التفاوت بين التقييم المستقل والتقييم الذاتي أيضا عينٌة أوسع مكونة من  -12
 تولت إدارة الصندوق  مشروعًا50، و2010ير السنوي لعام  جرى تصنيفها وإدراجها في التقرمشروعًا
  . ، ويرد بيان ذلك في الشكل التالي للعام الحالي الفعالية اإلنمائية في تقريرهاجادرجرى إتصنيفها و

 

 

                                                      
  .34، الفقرة (EB 2011/103/R.6)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خطة عمل لتعزيز نظام التقييم الذاتي  4
  . 43 و39المرجع السابق، الفقرتان  5
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 إلى حد ما مرٍضتصنيف  التي حصلت علىوآما هو موضح في الشكل البياني، تتماثل نسبة المشروعات  -13
ثر الفقر الريفي واالبتكار وتوسيع النطاق، أللمجالي ا بالنسبة أما. ين الجنسينأو أفضل في مجال التمايز ب

تأتي تصنيفات مكتب التقييم أعلى بدرجة طفيفة من تصنيفات اإلدارة، بينما ترتفع تصنيفات اإلدارة بدرجة ف
ا نسبي ويزداد التفاوت. طفيفة عن تلك الصادرة عن مكتب التقييم في مجاالت األهمية، والفعالية، واالستدامة

الكفاءة في تقارير إنجاز المشروعات بوجه عام مقارنة تصنيف  يرتفعو. الكفاءة االقتصاديةفي مجال 
غير أن استعراض تقارير إنجاز المشروعات يظهر . بغيرها من التقارير التي تصدر عن مكتب التقييم

 .  أضعف المجاالتاالكفاءة االقتصادية للمشروعات على أنه

 وعات الصندوق   أداء برامج ومشر-جيم

المتمثلة في أن أداء المشروعات المدعومة من الصندوق والتقرير السنوي الواردة في نتيجة  ال اإلدارةتؤيد -14
الفقرة ( من حيث األهمية، والفعالية، واألثر على الفقر الريفي، واالبتكار، وتمكين المرأة ال يزال قويًا

 عن ذلك، وفضًال). 141الفقرة ( في أداء الصندوق آشريك آبير إلى حدوث تحّسن وأشير أيضًا). 141
تؤيد اإلدارة التعليقات المدرجة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق على الرغم من 

آفاءة  وهي –التحسينات التي أجريت على مدى السنوات األخيرة، وال يزال األداء في ثالثة مجاالت 
وتؤيد .  هو األضعف–صندوق، وإدارة الموارد الطبيعية، والبيئة واالستدامة المشروعات الممولة من ال

 في األنشطة غير اإلقراضية، أي 2006 منذ عام اتنيحدوث تحّس"تيجة التي تشير إلى  الناإلدارة أيضًا
 ).144الفقرة " (حوار السياسات، وإرساء الشراآات، وإدارة المعرفة

 مع أداء المؤسسات المالية الدولية يم في مقارنة أداء الصندوق معياريًاقّدر اإلدارة جهود مكتب التقيوُت -15
 يالحظو".  على صعوبات جوهريةيينطو إمكانيات تعلم آبيرة ولئن آان تضمناألخر، وهو األمر الذي ي

أداء المشروعات المدعومة من الصندوق أفضل نسبيًا من العمليات التي يمولها مصرف التنمية "أن 
مصرف التنمية األفريقي من شمال أفريقيا وأوروبا، و ودنىالشرق األإقليم البنك الدولي في ، واآلسيوي

 ).76فقرة (

  على بعض النتائج المحددةتعليقات -دال

بلغ عنه في الذي ُأن في الكفاءة االقتصادية للمشروعات  تحّسعدم حدوثإلى السياق المحيط ربما يعزى  -16
واتساع التفاوت نسبيا بين نتائج التقرير السنوي عن نتائج وأثر ) 25رة الفق(التقرير السنوي لهذا العام 

فنظرا ألن مشروعات الصندوق عادة ما تجرى في مناطق . عمليات الصندوق وتقارير إنجاز المشروعات
التكاليف االقتصادية لتحقيق ع فغالبا ما ترتفمهمشة،  ما توجه لخدمة مجتمعات نائية ومحرومة وغالبًا

 معدل العائد االقتصادي للمشروعات ال يمكن عقد مقارنة مباشرة بينقد   ومن ثم– باألسعار المطلقة الفوائد
ومع . ضعفال لة من المؤسسات األخرى في المناطق األقلة من الصندوق والمشروعات الممّوالممّو

واالستدامة ) اإلنمائيةمن خالل مستوى مقبول من الفعالية (ن الجنسين التمايز بي الفقر واستمرار األثر على
لصندوق، فسيستمر االعتماد على المفاضلة بين هذه العوامل وبين الكفاءة االقتصادية ا أولويات على سّلم

ومن .  في تقدير فعالية المشروعات خالل استعراضات تقارير إنجاز المشروعاتهمةباعتبارها عوامل م
 الصندوق للخطر، وال سيما مجال مهمةي تعريض اءة فالممكن أن يتسبب اإلفراط في الترآيز على الكف

ات التي يسهل االستهداف، عن طريق حث الموظفين على الترآيز على المناطق والمجتمعب أهدافه المتعلقة
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 المستقل بهذه المفاضالت في التحليل الذي موال يقر مكتب التقيي. عاليةتتمتع بإمكانيات الوصول إليها و
 . يجريه

ويرجع .  مالحظة أنها ال تقاس بصورة مالئمة ومتسقةيجدر أيضًاة، نات المتعلقة بالكفاءير البياوعند تفس -17
القصور في البيانات المتاحة، وفي جانب آخر إلى التحديات التي يطرحها أوجه ذلك في جانب منه إلى 

، التي )لى ذلكمثل رأس المال االجتماعي، وتمكين سكان الريف الفقراء، وما إ(تحديد النتائج غير المادية 
 . غالبا ما تمثل نتائج مهمة للمشروعات الممولة من الصندوق

ال تزال الكفاءة االقتصادية " في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام الحالي، وردوبوجه عام، وآما  -18
ينات  إلى إدخال مزيد من التحسج، وتحتا)57، الفقرة 1الملحق ." (، وإن بدأت في التحسنضعيفة نسبيًا

فترة عند اقتراح إطار قياس النتائج ل ومنحت اإلدارة أولوية قصوى لتحسين آفاءة المشروعات. عليها
جزئيا من خالل زيادة الترآيز "تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل أنها ، آما )2015-2013(التجديد التاسع 

يع النطاق بغية تحقيق  جدول أعمال توستعزيزعلى الكفاءة االقتصادية للمشروعات، وآذلك من خالل 
ومع ذلك، ستواصل اإلدارة النظر إلى المفاضالت 6 )".زيادة المخرجات لكل وحدة مدخالت(وفورات حجم 

األثر بين تحقيق الكفاءة االقتصادية وتحقيق أهداف الحد من الفقر والتمايز بين الجنسين، والسعي لبين 
 . البيئي

علقة بنظم التمويل الريفي التي يدعمها الصندوق في أذربيجان، وأشارت اإلدارة إلى قضايا االستدامة المت -19
سياسة التمويل بتي أبداها مكتب التقييم المستقل وتتصل التعليقات ال). 50الفقرة (والوس، ورواندا، وتنزانيا 

 ،"األخطاء الكالسيكية في التمويل الريفي" على سبيل المثال، –عها تمامًا وتتوافق مالريفي في الصندوق 
 بشأن التمويل الريفي، 107وبالنسبة للتعليقات المبداة في الفقرة . 2010، التمويل الريفيصنع قرار أدوات 

 قرار التمويل الريفي آالهما موجه نحو صنعياسة التمويل الريفي وأدوات ترغب اإلدارة في توضيح أن س
توقع أن ومن المة الجديدة لكينيا، ْطريُقوآجزء من الحافظة ال. تحسين استفادة الفقراء من الخدمات المالية

، الذي تمت الموافقة عليه في عام إلى المناطق الريفيةاالبتكارات المالية التقنيات وبرنامج وصول يسفر 
 . ، عن زيادة الفعالية في مجال التمويل الريفي2010

  التوصيات -هاء

بديت في التقرير التوصيات األربعة التي ُأمن بين  ، دعما آامالتين التاليتينتدعم إدارة الصندوق التوصي -20
 :)143الفقرة  (2010 الصندوق لعام السنوي عن نتائج وأثر عمليات

إدراج ُنُهج الصندوق ونتائجه في إجراء حوار السياسات باعتباره موضوعا للتعلم في التقرير السنوي   )أ (
 ؛ 2012لعام 

ة المنتدبين في المكاتب ُقْطريي البرامج التصميم إطار الحوافز والمساءلة المطلوب لزيادة عدد مدير )ب (
 . ة للصندوقُقْطريال

ة يمثالن بكل وضوح ُقْطري الصندوق بأن الحوافز وأقدمية مديري البرامج ال، يقّر)ب(وفيما يتعلق بالنقطة  -21
 آجزء من بالفعل قطع تعهدات قد و،للصندوق ُقْطريقطتان رئيسيتان لنجاح استراتيجية الحضور الن
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وتتولى شعبة .  في الصندوقُقْطري الحضور اللمجلس التنفيذي بشأن سياسةا تم تقديمه أمامي العرض الذ
 . ةُقْطريالموارد البشرية استعراض إطار الحوافز الحالي ومتطلبات تنمية مهارات مديري البرامج ال

تكون بحيث  2012ويوصي مكتب التقييم إدارة الصندوق بإعداد مبادئ توجيهية متسقة وتطبيقها في عام  -22
 مستويات مالئمة من التمويل المقابل من توليدبمثابة الوثيقة المرجعية األساسية لموظفي الصندوق في 

الدول األعضاء المتلقية في سياق المشروعات الممولة من الصندوق، مع الوضع في االعتبار مستوى تنمية 
مستوى التمويل المشترك لئن آان   ف.غير أن إدارة الصندوق ال توافق على هذه التوصية. هذه الدول

لتنمية الزراعية  من حشد مخصصات موارد أآبر ألغراض اأهميةأقل فهو ، ذا أهمية لمشروع معين
 خطيمن خالل التمويل ال(بمعنى أن زيادة توسيع النطاق من جانب الحكومات .  معينبلد والريفية في
، قد يمثل مشروع معينالمشترك لتمويل ال  اللجوء بالضرورة إلىدونب، )يل المتوازيوليس التمو

 لحشد موارد شامًال ومع ذلك، فقد وضعت إدارة الصندوق هدفًا. استراتيجية أفضل بكثير على المدى األبعد
ليكون بمثابة أداة )  دوالر أمريكي لكل دوالر يقوم الصندوق بإقراضه أو منحه1.50(التمويل المشترك 

 وقد حقق الصندوق نجاحًا. يل المقابل لجميع المشروعات الجاري تصميمهاللتوجيه في السعي لزيادة التمو
وال نرى .  ومن المانحين ألغراض المشروعاتة في حشد التمويل المشترك من المصادر المحلياستثنائيًا

 .  أن ثمة ضرورة إلعداد مزيد من المبادئ التوجيهية بشأن هذا الموضوع

ات  لإلنجازالتي تفيد بإجراء تقدير واٍفوالتقرير السنوي الواردة في  توصيةال بوقد أحاطت اإلدارة علمًا -23
 استعراض واٍفإجراء  مع مصرف التنمية األفريقي، و2008 في عام مبرمةالتي تلت مذآرة التفاهم ال

وفي هذا الصدد، تود اإلدارة التأآيد على أن وضع . إلطار التعاون القائم مع مصرف التنمية األفريقي
 بين الصندوق وهاتين المنظمتين سيعتمد إلى حد بعيد على الجهود التي تبذلها اآات أآثر استباقًاأساس لشر

ل تفضيالت وأولويات وتمّث. ُقْطري على المستوى ال مشترآًاآال المؤسستين في تصميم برامج ممولة تمويًال
ويشارك . لمشترك للمشروعات يؤثر على النتيجة من حيث التمويل ا مهمًاالدول األعضاء المقترضة عامًال

الصندوق في تمويل المشروعات مع جميع المؤسسات المالية الدولية، ومنها مصرف التنمية األفريقي 
 إلى  استنادًاُقْطري على المستوى الاتمشروعلويتحدد التمويل المشترك ل. ومصرف التنمية اآلسيوي

وقد توصلنا إلى أن . روع، وسياسات الحكومةام بالمشماستراتيجية المانحين في البلد المعني، واالهت
فعلى سبيل المثال، ليس لدى الصندوق أي مذآرة تفاهم مع .  ليس لها تأثير يذآرلعالميةمذآرات التفاهم ا

البنك الدولي، الذي يمثل أآبر ممول مشارك له، في حين توجد مذآرة تفاهم بينه وبين مصرف التنمية 
  .يل بمبالغ أقلاألفريقي، الذي يشارك في التمو


