
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Luciano Lavizzari  
  الصندوقفي مدير مكتب التقييم المستقل 

  2403 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  lavizzari@ifad.org. :لكترونياإلبريد ال
 

Kelly Feenan  
   شؤون الهيئات الرئاسيةمديرة مكتب

  2058 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 gb_office@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

   
 

  الرابعة بعد المائة الدورة - المجلس التنفيذي 
  2011نون األول كا/ ديسمبر14- 12، روما

 

 لالستعراض

  

  

  

 
 
 

 

 

 في الصندوق المستقل التقييم مكتب تعليقات

  للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير على

  
 
 

 

Document: EB 2011/104/R.9/Add.1 
Agenda: 6 
Date: 8 December 2011 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



  EB 2011/104/R.9/Add.1  

1 

 

   للصندوق اإلنمائية الفعالية ريرتق على في الصندوق المستقل التقييم مكتب تعليقات

 في التنفيذي المجلس قبل من المتخذ والقرار ونظامها الداخلي التقييم لجنة اختصاصات على بناء .الخلفية -1

في  المستقل التقييم مكتب تعليقات على الوثيقة هذه تحتوي ،2006 األول كانون/ديسمبر في المعقودة جلسته

 تنظر سوف قبل، من العمل عليه جرى وكما. 2011 لعام للصندوق نمائيةاإل الفعالية تقرير على الصندوق

 تعقد التي دورته في ذلك بعد التنفيذي المجلس ينظرها ثم السبعين دورتها في التعليقات هذه في التقييم لجنة

 .2011كانون األول /ديسمبر في

 فقد. السابقة السنوات عن مختلفا كالهي 2011 لعام للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يتخذ .التقرير هيكل -2

 قياس إطار لمؤشرات الخمسة المستويات إلى استنادا الصندوق أداء على عامة نظرة 2010 تقرير قدم

 لعام للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير أما). 2012-2010 (الصندوق لموارد الثامن التجديد لفترة النتائج

 وإطار المتجددة األجل متوسطة الخطة: هما رئيسين معيارين لىإ استنادا الصندوق أداء فيعرض 2011

 تحقق ما النتائج قياس وإطار المتجددة األجل متوسطة الخطة إلى استنادا باألداء اإلبالغ ويبين. النتائج قياس

 دةمتجد فترة امتداد على النتائج هذه بها تتحقق التي الوسائل وأيضا المتوقعة النتائج شأن في إنجازات من

 تحسين) 2 (المالية؛ والمساعدة مشروعاتال إلى المقدمة المساعدة زيادة) 1: (وهي أال سنوات، ثالث مدتها

) 5 (؛ؤةوكف فعالة مؤسسية قاعدة بناء) 4 (الفعال؛ السياسات حوار تحفيز) 3 (اإلنمائية؛ العمليات جودة

 في التطور بهذا المستقل التقييم مكتب ويرحب. الكفاءة تعزيز) 6 (البشرية؛ الموارد إدارة عملية إصالح

 إلى اإلبالغ عملية تعزيز أجل ومن. أشمل بشكل الصندوق إنجازات يعرض إنه حيث التقرير هيكل

 ،)7 الفقرة انظر (له التصدي مطلوبا يظل وما تحقق ما تصوير في الوضوح وتوخي التنفيذي المجلس

 القطاع تنمية استراتيجية وإنجازات لتنفيذ مكرسة قسامأ إدراج من مستقبال تعد التي التقارير تستفيد سوف

 . المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز وسياسة  المقبلةالخاص

 أن للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يبين .األجل متوسطة الخطة إطار في اإلنجازات على تعليقات -3

 واجتذاب والمنح بالقروض التمويل من يقياس حجم توصيل صوب السليم المسار على مستمر الصندوق

 أمريكي دوالر مليار 1 يبلغ 2011 لعام والمنح للقروض المتوقع فالحجم. المشترك التمويل من قياسي حجم

 لموارد السابع التجديد مشاورات إبان المناظرة النقطة نفس في 1.1 مقابل 2.0 المشترك التمويل نسبة وتبلغ

 أمريكيين دوالرين المتوسط، في يجتذب، أن من 2011 عام في تمكن دوقالصن أن هذا ويعني. الصندوق

. كتمويل الصندوق قدمه أمريكي دوالر كل مقابل دولي مشترك وتمويل محلية مساهمات شكل في اثنين

 المحلية المساهمات بين تمييزا التقرير يجري أن المفيد من سيصبح وكان كبيرا، إنجازا هذا ويعتبر

 التمويل أنواع من نوع كل في التوسع تحدد التي للعوامل تحليال يجري وأن الدولي، ركالمشت والتمويل

 . الماثلة والتحديات المستقبلية واإلمكانية البلدان، مجموعات مختلف في المشترك

 االستثمارات زيادة إلى الماسة الحاجة سياق في أنه) 26 الفقرة في (للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يبين -4

 في التوسع في 2011 عام في الرئيسية األهداف أحد تمثل الصغيرة، الحيازات أصحاب زراعة في

 تحديدا للمشروعات مشترك تمويل شكل على وتفعيلها، المالية الموارد بحشد الخاصة الصندوق شراكات

 بناء في حاتهنجا أو الصندوق نهج عن معلومات يوفر ال التقرير أن غير. عامة مشتركة تمويلية وترتيبات
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 أن رغم أنه إلى فيخلص 2011 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير أما. الشراكات هذه

 مع الشراكات أن إال بالقوة، تتسم المدني والمجتمع الحكومية غير والمنظمات الحكومات مع الشراكات

) مشروعاتال بتمويل يتعلق فيما (الثنائيةو األطراف متعددة األخرى والمنظمات الدولية المالية المؤسسات

 المشروعات وتنفيذ بتصميم المقترنة بالتحديات اإلقرار ومع. عام بوجه ضعيفة تظل القطري المستوى على

 التحديات هذه أن على الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير يؤكد مشتركا، تمويال الممولة

 من أخرى أشكال اعتماد إلى يدعو أنه كما. المجال هذا في الجهود من مزيد بذل دون تحول أال ينبغي

 كاألعمال مجاالت في اإلنمائية المنظمات من وغيرها األطراف متعددة اإلنمائية المصارف مع الشراكات

 يرى الحكومات، مع بالشراكة يتعلق فيما ذلك، على وفضال. السياسات وحوار المعرفة وإدارة التحليلية

 توجيهية مبادئ وضع الضروري من أنه 2011 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن سنويال التقرير

 من رةينظال األطراف تمويل من كافية مستويات تحقيق على الموظفين هيئة مساعدة أجل من متماسكة

 توافر بما المستقل التقييم مكتب يرحب السياق، هذا وفي. القطرية التنمية مستوى مع يتمشى بما الحكومات

 نيسان/بريلأ في الشراكات بشأن جديدة استراتيجية عرض تعتزم الصندوق إدارة أن مفادها معلومات من

 ). للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير من 8 الصفحة على 2 الجدول (2012

 اجاتاالحتي مجموعة إلى بالنظر أنه،) منه 3 الفقرة في (ذكر إذ للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير أصاب -5

 لها يراد كان إذا مبتكرة نهجا الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة تعتمد أن يتعين التغير، في اآلخذة العالمية

 الصندوق قدرات تقييم خلص وقد. النمو في مساهمتها تضاعف وأن والوقود األغذية على الطلب تلبي أن

 في االبتكار إلى نسبيا قليال اهتماما هوج قد الصندوق أن إلى النطاق وتوسيع االبتكار ترويج على كمؤسسة

. والمؤسسية االقتصادية-االجتماعية االبتكارية النهج إلى اهتمام من وجهه بما مقارنة الزراعية التكنولوجيا

 التكنولوجيا تطوير أجل من منح شكل في الصندوق من المقدم التمويل أن إلى أيضا التقييم ذلك خلص وقد

 أوصى وقد. الصندوق بموارد المدعمة االستثمار مشروعات إلى بسهولة طريقه يجد لم االبتكارية الزراعية

 الزراعية التكنولوجيا لتطوير االهتمام من المزيد تكريس) 1: (يلي بما الصندوق يقوم بأن إليه المشار التقييم

 كفالة) 2 (لغذائي؛ا األمن تحقيق وعلى الزراعية اإلنتاجية نمو على تشجع التي التكلفة منخفضة االبتكارية

 يمولها التي االستثمار برامج وبين الزراعية للبحوث الصندوق من المقدم الدعم بين الروابط تحسين

 إبالغ على صراحة للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يشتمل أن إلى المستقل التقييم مكتب ويدعو. الصندوق

 .النتائج قياس إلطار ووفقا األجل ةمتوسط الخطة إطار في الشأن هذا في الصندوق بإنجازات

 قيد المشروعات عدد في نسبيا المتواضع النمو إلى )12 الفقرة( للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يشير -6

 كما أسرع، بوتيرة تنفيذها يجري المشروعات أن أولهما: يلي كما هما ذلك وارء سببين إلى ويشير التنفيذ

 ضمن تدريجيا يتزايد المشروع حجم متوسط أن هو  وثانيهما تواترا، أقل تبات الزمنية فتراتها تجاوزات أن

 في 32 نسبتها بلغت زيادة تحققت إذ (األداء أساس على الموارد تخصيص نظام بها يسمح التي الحدود

 الحجم زيادة فإن بالترحيب، جديرا تطورا يعتبر هذا أن ورغم). 2008 بعام مقارنا 2011 عام في المائة

 لها يكون قد) التدخالت مكونات تعدد أو/و الجغرافية التغطية نطاق اتساع إلى المثال سبيل على تشير التي(

 وضع تكاليف في زيادات كحدوث للصندوق، اإلنمائية الفعالية تقرير يتناولها ال مهمة انعكاسات

 . مقترضةال البلدان قدرات على الضغط زيادة جانب إلى عليها واإلشراف وإدارتها مشروعاتال

 القطري الحضور تعزيز إلى للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يشير ،)20 الفقرة (القسم نفس وفي -7

 جودة وتحسين الوطنيين الموظفين من مزيد لتعبئة وكذلك القطرية، الشراكة لتعزيز رئيسيا مكونا باعتباره
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 عن الصادرة التقييمات من العديد أكد ن،الوطنيي الموظفين تعبئة بأهمية اإلقرار ومع. اإلنمائية العمليات

 إلى الصندوق مقر من القطرية البرامج مدراء إيفاد من المزيد إلى الحاجة على المستقل التقييم مكتب

 . الريفي الفقر على أقوى أثر تحقيق أجل من الميدان

 شأن ذلك في هشأن للصندوق، اإلنمائية الفعالية تقرير يذكر الفعال، السياسات حوار موضوع وبشأن -8

 السياسات حوار في مهمة إسهامات يقدم الصندوق أن الصندوق، عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير

 السياسات حوار أن للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير ويذكر. الرئيسية واإلقليمية العالمية المنتديات في

 منظور من" حرجة مهمة "وهو طاق،الن توسيع أعمال جدول نجاح في الحاسمة أهميته له الوطني

 واالستراتيجيات السياسات تطوير في الصندوق مساهمة تظل الوطني، المستوى على أنه غير. الصندوق

 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير خلص وقد. بالتحديات المقترنة المجاالت من واحدا

 حققا القطرية، البرامج ثلثي من يقرب ما يمثالن وهما الشراكات، وبناء السياسات حوار أن إلى 2011

 أيضا التقرير ذلك ويؤكد. الشأن هذا في للتحسين مجاالت هناك أن يعني مما ما، حد إلى مرضيا تصنيفا

 ينبغي وأنه الوطني، السياسات حوار في ومشاركته دوره يعزز أن للصندوق بمكان األهمية من أن على

 جانب إلى بهم، الخاصة العمل خطط إطار في للحركة كافيا مجاال القطرية جالبرام مدراء إعطاء أيضا

 حوار أن إلى اإلشارة المهم ومن. فعالية أكثر مساهمة تحقيق من لتمكينهم والتدريب الموارد توفير

 عمليات وأثر نتائج عن القادم السنوي التقرير في" التعلم موضوعات من موضوعا "يمثل سوف السياسات

 . 2014-2013 الفترة في يتم سوف الموضوع هذا بشأن كمؤسسة الصندوق عمل تقييم وأن ق،الصندو

 لقوة االستراتيجي التخطيط في تحقق كبيرا تقدما هناك أن إلى للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يشير -9

 متوسطة عملال خطة في بها الموصى البشرية الموارد إدارة عملية من كجزء 2011- 2010 الفترة في العمل

 لتحسين كوسيلة الموظفين تدوير معدل زيادة وخصوصا التقدم، بهذا المستقل التقييم مكتب ويرحب. األجل

  نحو تعاقب الماضية السنة في أنه إلى للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير ويشير. الموظفين هيئة أداء

 أيضا مهمة موارد كرس الصندوق وأن ،المدراء من عدد ذلك في بما مختلفة، مناصب على موظفا 45

 انعكاسات من ذلك يمثله ما مع والبرامج، مشروعاتال إدارة عملية على التركيز مع الموظفين لتدريب

 المدى إلى للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يشير وال. التطوير فعالية وعلى التنظيمية الكفاءة على محتملة

 من جزء كان إذا ما أو الوظائف بين تدويرال من االستفادة في المتخصصون الصندوق موظفو حققه الذي

 . ال أم المتخصصين الموظفين تدوير إلى موجها التدريب برامج

 أن للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يرى المؤسسية، الكفاءة مجال في المحرز التقدم تقييم معرض في -10

 هي مؤشرات ثالثة في الصندوق لموارد الثامن يدالتجد لفترة الموضوعة الكفاءة أهداف تجاوز الصندوق

 مقيسة الكفاءة ونسبة السحب؛ طلبات لمعالجة الالزم والوقت البرامج؛ إلى المسندة العمل قوة نسبة: يلي كما

 لها والمتوقع (والمنح للقروض المزمع البرنامج إلى الموازنة في المدرجة اإلدارية التكلفة نسبة باعتبارها

 مكتب ويزكي). المائة في 13.5 في المتمثل الهدف يتجاوز مما ،2012 عام في المائة في 12 إلى تصل أن

 أن يرى ولكنه والثاني األول المؤشرين وفق الكفاءة في زيادة من تحقق ما تامة تزكية المستقل التقييم

 والمنح القروض من واحد أمريكي دوالر لكل الفعلية النفقات نسبة هو المؤسسية للكفاءة األدق المقياس

 للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير على تعليقاته في القضية هذه المستقل التقييم مكتب أثار وقد. المصروفة

 .االعتبار في يؤخذ لم هذا رأيه ولكن 2010 لعام
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 الصندوق لموارد الثامن التجديد لفترة النتائج قياس إطار مؤشرات إلى استنادا األداء على التعليقات -11

 إطار أرساها التي والمقاييس األهداف إلى استنادا الصندوق منجزات ثالثاً القسم يستعرض .)2012- 2010(

 النواتج: األول المستوى أي (المذكور اإلطار عليها يشتمل التي الخمسة للمستويات وفقا وذلك النتائج، قياس

المشروعات  مخرجات: الثالث توىوالمس القطرية؛المشروعات و البرامج نواتج: الثاني والمستوى الكلية؛

 المستوى بنتائج يتعلق وفيما). المؤسسية والكفاءة المؤسسية اإلدارة: الخامس والمستوى القطرية؛ البرامجو

 من ،مشروعاتال إنجاز تقارير إلى استنادا الصندوق يجريها التي الذاتي التقييم عمليات من المستمدة الثاني،

 عمليات وأثر نتائج عن السنوي والتقرير للصندوق اإلنمائية الفعالية يرتقر من كال أن بالذكر الجدير

 يتعدى ال حيث الذاتي، التقييم وبيانات المستقل التقييم بيانات بين ضئيل تباعد وجود إلى يشير الصندوق

. المستقل التقييم مكتب تصنيفات وبين المشروعات إنجاز تقارير تصنيفات بين 0.2 – الفرق متوسط

 جهود من يبذله ما وكذلك الصندوق يجريها التي الذاتي التقييم عمليات في الصرامة تزايد هذا سويعك

 وقد. المستقل التقييم في ةمالمستخد والمنهجية الذاتي التقييم في المستخدمة المنهجية بين التنسيق إلى ترمي

 في المستقل التقييم مكتب وبين امجالبر إدارة دائرة بين منقح تنسيق اتفاق على بالتوقيع الجهود هذه توجت

 إليه المشار االتفاق في عليها المنصوص التنسيق مجاالت معظم تنفيذ 2011 في تم وقد. 2011 شباط/فبراير

 . قريب وقت في التنسيق عمليات بقية تطبيق المقرر ومن

 الذاتي التقييم جيةمنه اعتمدت فقد. الجهود هذه على البرامج إدارة دائرة المستقل التقييم مكتب يزكي -12

 ونفس الدرجات جدول ونفس التقييم، معايير نفس للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير إعداد في المطبقة

 بالنفاذ يتعلق لألثر سادسا نطاقا التقرير وأضاف المستقل؛ التقييم مكتب يستخدمها التي الخمسة األثر نطاقات

 األسئلة الصندوق، إدارة مع بالتعاون ،2010 عام في المستقل التقييم مكتب وضع وقد. األسواق إلى

 المناخ وتغير المرأة، وتمكين الجنسين بين المساواة من بكل المتعلقة المكونات تقييم في المستخدمة الرئيسية

 وتوسيع االبتكار معيار من كجزء (النطاق وتوسيع ،)والبيئة الطبيعية الموارد على األثر نطاق من كجزء(

 خالل من البرامج إدارة دائرة تستخدمها التي الذاتي التقييم منهجية في األسئلة تلك دمج تم قدو). النطاق

 غير األنشطة أداء وإبالغ تقييم أما. المشروعات إنجاز تقارير تستخدمها التي الموجهة التقييم أسئلة

 التوجيهية المبادئ نضم يدرجان فسوف) السياسات وحوار الشراكات وبناء المعرفة إدارة أي (يةاإلقراض

 في إعدادها يجري التي التوجيهية المبادئ وهي القطرية، االستراتيجية الفرص برامج إنجاز ضاالستعر

 التقييم ونتائج الذاتي التقييم نتائج بين الفروق تضييق صوب طويال شوطا التقدم هذا قطع وقد. الحالي الوقت

 الفعالية تقرير في النتائج إبالغ تجزئة طريق عن التنسيق من المزيد تحقيق الممكن من أنه غير. المستقل

 حسب" للغاية ومرض" مرض"و" ما حد إلى مرض "التصنيفات إلى) 6و 5 الجدوالن (للصندوق اإلنمائية

 .الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي التقرير في به المعمول

 ملحوظا تحسنا شهدت المشروعات إنجاز رتقاري جودة أن إلى للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يخلص -13

 الثالث الذيل (المشروعات في والضعف القوة لنقط مفيدا تحليال توفر وأنها ،2011 وعام 2006 عام بين

 المشروعات إنجاز تقارير إقرار عمليات 2010 في المستقل التقييم مكتب استحدث وقد). األول بالملحق

 نتائج عن السنوي التقرير ناقش فقد. العام هذا الصندوق عمليات أثرو نتائج عن السنوي التقرير واستخدمها

 المشروعات إنجاز تقارير بجودة المتعلقة األولية الدروس بعض 2011 لعام الصندوق عمليات وأثر

 تقرير من المستقبلية اإلصدارات في االعتبار في أخذها ينبغي مسائل وهي التقارير، تلك إعداد وعمليات

 وثائق جودة درجة في الملحوظ االختالف) 1: (يلي فيما المسائل هذه وتتمثل. للصندوق نمائيةاإل الفعالية
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 التقييم معايير مختلف تعاريف تفسير في االتساق عدم) 2 (آخر؛ إلى مشروع من مشروعاتال إنجاز تقارير

 التقيد إلى تهدف إلزامية كمخرجات المشروعات إنجاز تقارير تصور إلى اإلشارة تكرار) 3 (وتطبيقها؛

) 4 (والتعلم؛ المساءلة لتشجيع وسيلة كونها ال المعنية والحكومة الصندوق بين المبرم التمويل اتفاق بأحكام

 الالزمة للبيانات قوي مصدر توفير في المشروع مستوى على الضعيفة والتقييم الرصد أنظمة إخفاق

 المنظمة الفرص محدودية) 5 (األنظمة؛ هذه دةجو تحسين األولويات من ويظل ؛المشروعات إنجاز لتقارير

 تقارير إعداد عملية في السليمة والممارسات التجارب وتوثيق لتقاسم البرامج إدارة دائرة داخل المتاحة

 البلدان في القطري البرنامج مدير من المقدمين والتدريب الدعم بإسهام التسليم) 6 (؛المشروعات إنجاز

 في كبير اختالف وجود إلى التنويه مع ولكن ،المشروعات إنجاز تقارير جودة سينتح في عام وجهب المتلقية

 . الصدد هذا في القطرية البرامج اءرمد يبذلها التي اإلرشاد جهود مستوى

 في الثاني المستوى تفسير في التفاؤل من كبيرا قدرا هناك أن للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يوضح -14

 النتائج قياس إطار في المدرجة األهداف "أن) 76 الفقرة في (تأكيده في وكذلك ،وعاتوالمشر البرامج نواتج

 الفعالية تقرير من 6 أو 5 الجدولين في الواردة البيانات في العبارة هذه يؤيد ما هناك فليس". تتحقق سوف

 الصندوق عمليات أثرو نتائج عن السنوي التقرير إليها انتهى التي االستنتاجات في وال للصندوق اإلنمائية

 بين والمساواة بالواقع الصلة معايير بشأن جيدا تقدما األمر واقع في يحقق الصندوق أن ورغم. 2011 لعام

 وعلى. األخرى المعايير يخص فيما للتحسين متاح كبير مجال هناك يزال ال والتعلم، واالبتكار الجنسين

 في الوارد األساسي الخط عن واضحا تراجعا ناكه أن بالفعالية المتعلق األداء يوضح الخصوص، وجه

 الجدول (سنوات الثالث متوسطات فئتي استخدام عند حتى تحسن يتحقق لم أنه ويوضح النتائج قياس إطار

 تحسن سوى الكفاءة تشهد ولم. المتواضع األداء لهذا تحليال للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير يوفر وال). 6

 على واألثر الفعالية بأن للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير تأكيد أما. منخفض ستوىبم مقارنة وذلك هامشي

 على ينطوي أمر فهو" 2012 لعام الموضوعة األهداف من معقولة مسافة ضمن "تقع والكفاءة الريفي الفقر

 .اآلن من سنة بحر في قطعه ينبغي ما شوط هناك يزال فال. المبالغة من شيء

 حصلت 2002 عام منذ أنه إلى 2011 لعام الصندوق عمليات وأثر نتائج عن سنويال التقرير يخلص -15

 حيث من فقط ما حد إلى مرض تصنيف على المائة في 50و المائة في 40 بين نسبتها تراوحت مشروعات

 مشروعاتال عدد زيادة في وخصوصا المعيار، هذا بشأن تحسن لتحقيق متاح مجال يوجد ولذلك. الفعالية

 التقرير في وردت مختارة مستفادة دروس وتشمل. للغاية مرض أو مرض تصنيف على صلتح التي

) 1: (يلي ما تحقيق ضرورة المشروعات فعالية تعزيز بشأن الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي

 مالئمة منطقية أطر وضع) 2 (المحلية؛ القدرات بناء إلى والسعي واضحة مؤسسية وترتيبات واقعي تصميم

 عنه غنى ال أمر وهو – التوقيت حيث من ومناسبة وواقعية والتحقيق للقياس وقابلة محددة مؤشراتو

 أجل من الميدانية المسوح تصميم وحسن المشروعات سجالت مسك حسن) 3 (وقياسها؛ الفعالية لرصد

 من السليم توقيتال في الالزمة بالجودة تتمتع التي المشروعات إدارة فرق تحريك) 4 (الفعالية؛ مدى تقدير

 . وفعاليتها مشروعاتلل الجيد التنفيذ كفالة أجل

 للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير أبرزها التي الضعف جوانب من آخر جانبا المشروعات كفاءة تمثل -16

 انخفاض إلى المؤدية لألسباب عديدة تفسيرات وهناك. الصندوق عمليات وأثر نتائج عن السنوي والتقرير

 يذهب وكما. الواضح القلق على تبعث تفسيرات وهي االستدامة، على ذلك وانعكاسات روعاتالمش كفاءة

 توليد حيث من محدودة المشرعات كفاءة كانت إذا صائب، رأي وهو للصندوق، اإلنمائية الفعالية تقرير إليه
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 أن المرجح رغي من فإنه والحكومات، الصغيرة الحيازات من أصحاب للمزارعين ومالية اقتصادية فوائد

 عندما المشروعات شركاء أيدي على - وتكاليفها – المشروعات لها تروج التي للتغييرات االستدامة تتحقق

 مع التعامل في الصندوق يتبعه الذي الجديد النهج أن غير. منفردين إليهم مشروعاتال تلك مسؤولية تنتقل

 الصغيرة الحيازات اقتصاد تكاليف إلى النظرة في جذريا تغييرا يستتبع األعمال مجاالت من كواحد الزراعة

 اإلنمائية الفعالية تقرير إليه انتهى الذي باالستنتاج المستقل التقييم مكتب ويرحب. منه المتحققة والفوائد

 المختصين موظفيه تدريب بإعادة التشغيلي، المستوى على سيقوم، الصندوق أن في يتمثل والذي للصندوق

 عمليات في المجال هذا في أعلى معايير تحقيق على وسيحرص واالقتصادي المالي يلالتحل على بالعمليات

 مستمرا تحديا المشروعات كفاءة انخفاض قضية تمثل أن المرجح من ذلك، ومع. وضمانها الجودة تعزيز

 لىع للكفاءة تقييم إجراء على حاليا المستقل التقييم مكتب ويعكف. المنظور المستقبل في الصندوق أمام

 تقدير لتحسين ومؤشرات ومتطلبات نهج تطوير التقييم ذلك أهداف ومن. كمؤسسة الصندوق مستوى

 في النظر إعادة الضروري من يصبح سوف التقييم، ذلك إنجاز وعند. والمؤسسية البرامجية الكفاءة وتحقيق

 المؤسسية لكفاءةوا المؤسسية اإلدارة بشأن الصندوق يطبقها التي الخمسة المستويات ذات المؤشرات

 .)9الجدول (
 


