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التي  استجابة إدارة الصندوق لمتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق
 2011جرى تقييمها في 

 مقدمةال -أوال

والت: أعيد  2004ف: اجتماعو المنعقد ف: سبتمبر/أيمول لمصندوق تمشيا مع القرارات الت: اتخذىا المجمس التنفيذي  -1
ىذه  عرض(، ت54، الفقرة EB/2011/102/R.7/Rev.1التأكيد عمييا ف: سياسة التقييم المنقحة ف: الصندوق )الوثيقة 

 2011الت: جرى تقييميا ف:  استجابة إدارة الصندوق لمتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوقالوثيقة 
 (.EC 2012/74/W.P.3يقة  )الوث

 قضايا المنهجيةال -ثانيا

 15اإلبالغ بيا من خالل  جرىمشروعا  16مشروعا:  24من الحال:  التقرير السنويالمستخدمة ف: عينة التتألف  -2
من تقارير إنجاز المشروعات أو  التثبتبعد إجراء التحقق الواجب من خالل عممية  1اتتقريرا إلنجاز المشروع

وىما األردن  -تقديرىا ف: إطار تقييمين لمبرامج الُقْطرية  جرىمشروعات  8عممية تقدير أداء المشروعات؛ و
حجم العينة بما يبرز  زيادةوأوغندا. وأتاح إدراج تقارير إنجاز المشروعات لمكتب التقييم المستقل ف: الصندوق 

د من ثبات ىذه النتائج بوجو عام. وقد أسيم ذلك ف: التصدي لتخوف إدارة الصندوق نتائج التقرير ومن ثم يزي
من  المستقاةالمتمثل ف: عدم موثوقية تحميالت االتجاىات الواردة ف: التقارير السنوية السابقة، باستخدام البيانات 

  العشوائية.غير التقييمات المستقمة بشكل حصري، ف: ضوء طبيعة العينة الصغيرة و 

وأثر عمميات الصندوق ليذا العام، تجدر مالحظة أن  عن نتائجولدى النظر ف: البيانات الواردة ف: التقرير السنوي  -3
: إذ تتضمن خصائص مغمقة صريحة "مجموعة"أي سنة ال تشكل ف: المشروعات الت: تتألف منيا عينة التقرير 

عمى سبيل المثال( ومن ثم في: ال تمثل أي فئة  ،واإلنجاز ستياللإحصائية شديدة االختالف )من حيث تواريخ اال
 . ةطر وغير موثوقاخعممية محفوفة بالمتحميل االتجاىات ذلك من محددة من المشروع. ويجعل 

ف: عينة التقرير المدرجة نصف المشروعات  نحوالموافقة عمى  جرتويوضح الممحق األول ىذه النقطة. فقد  -4
ف:  20ونحو  ،أو قبمو 1999عام  لخال ف: المائة( 56) 3123عام وأثر عمميات الصندوق ل عن نتائجالسنوي 
التنفيذ جار ف: أو قبمو وال يزال  2009عام  خاللالمائة  ف: 40نجز أكثر من . وأُ بعدهأو  2004عام  خاللالمائة 
المشروعات الجارية الت:  وبعض 2"القديممشروعات "الجيل وجرى اإلبالغ بأن . من المشروعاتف: المائة  16نحو 

، مما أسيم ف: خفض مستوى األداء الكم: اأداء منخفض قد سجمت 3أىدافيا عمى مستوى النتائجبعد لم تحقق 
 . 2011بصورة كبيرة ف: عام 

 :كثيراوف: ضوء ما تقدم، ترى إدارة الصندوق أنو سيكون من األنفع  -5

                                                   

 . تم إصدار تقرير إنجاز مشترك لمشروعين اثنين 1
مشروع إدارة الموارد الزراعية ف: محافظت: الكرك والطفيمة ف: األردن؛ ومشروع المنشآت الريفية ف: ، و المرحمة األولى -البرنامج الوطن: إلصالح وتطوير المراع: عمى سبيل المثال،  2

 . غرينادا
 .ف: األردن مرحمة الثانيةال -مشروع إدارة الموارد الزراعية  برنامج الخدمات المالية الريفية ف: أوغندا؛ وذلك  يمكن أن يشمل 3

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/project/tags/jordan/1071/project%20overview
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سنوات وعن طريق استخدام  5إلى  4 عمى مدارالبيانات الممتدة  الجمع بينعقد مقارنات عن طريق أن تُ  (أ )
 طر زمنية واضحة تماما؛أُ 

نجاز استيالل ممشروعات المختارة ف: أي سنة تواريخ ل أن يكون (ب ) )تصميم المشروع والموافقة عميو( وا 
 ؛   ، وذلك إلى أبعد حد ممكنمتماثمة

ندوق مشروعات جرى إنجازىا واستعراضيا ف: وقت وأثر عمميات الص عن نتائجالتقرير السنوي أن تُدرج ف:  (ج )
 العام.  لنفسبوجو عام مع الطائفة الواردة ف: تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق  تتماشىأقرب، بحيث 

ضافة إلى ذلك، فمن شأن إجراء نوع من النقاش بشأن عينة المشروع ال -6  نظرةي سنة أن تعط: القارئ أل مدرجةوا 
 البيانات الت: يجري عرضيا.  مىأفضل ع

 نتائج التقييمات -ثالثا

 جودة وثائق تقارير إنجاز المشروعات -ألف

وأثر عمميات الصندوق ليذا العام اإلبالغ بالقضايا النظامية القائمة وتحديد  عن نتائجالتقرير السنوي  يواصل -7
تود إدارة الصندوق و أداء المشروعات.  ن عمميات التحقق من تقارير إنجاز المشروعات وتقديراتعالدروس الناشئة 

 .ىذه العممية ياتالشكر الواجب لمكتب التقييم المستقل عمى الجيود الت: استمزم ، مع إزجاءالتعميقات التالية إبداء

تقودىا الدول  اتجودة تقارير إنجاز المشروعات، فمن الميم مالحظة أن عممية إنجاز المشروع فاوتبالنسبة لت  -8
)الشروط  ى: نتاج عممياالواردة ف: شكل تقارير إنجاز المشروعات  مخرجاتترضة/المتمقية، وأن الاألعضاء المق

(. ويمنح النموذج التشغيم: الحال: ف: الصندوق أولوية قصوى الحترام 5-9العامة لتمويل التنمية الزراعية، المادة 
 عملالتقييمات. ومن ثم، سيجل إجراء من أما ف: ذلك ممكية البمد المعن: لمعممية اإلنمائية وبناء القدرات الوطنية، ب

 . المضمارمزيد من االىتمام لممساعدة ف: بناء قدرات الحكومة ف: ىذا عمى إيالء الصندوق 

جودة  ال تزاللمعام الماض:،  ندوقاستجابة إدارة الصندوق لمتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصكما ورد ف: و  -9
ن الرصد والتقييم عمى مست التأثير عمى ليس من شأنو ف: التحسن. وىذا الضعف  بدأتوى المشروعات ضعيفة وا 

التقييمات الت: يجرييا مكتب التقييم المستقل أيضا. ومع جودة جودة تقارير إنجاز المشروعات فحسب بل وعمى 
 والتقييم.إحداث تغييرات جذرية ف: جودة الرصد وحدىا عممية تقارير إنجاز المشروعات ل يمكنذلك، ال 

 ،عن إنجاز المشروعات خالصة 150ونشرت إدارة الصندوق، ف: إطار جيودىا الرامية إلى تيسير تبادل المعرفة،  -11
ال  وتمشيا مع سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق، 4تقارير إنجاز المشروعات وتصنيفات األداء.ما يناظرىا من و 

 تقتصر إمكانية االطالع عمى ىذه التقارير عمى موظف: الصندوق فحسب بل تتاح لمجميور العام أيضا. 

تقارير إنجاز المشروعات  خالصاتالدورة الحالية الستعراض تقارير إنجاز المشروعات، يجري تبادل بوبدءا  -11
ليو التعميق عمى ىذه النتائج واقتراحيا. وفضال طمب إقبل نشرىا، مع مدير البرنامج لمبمد المعن: الذي يُ  ،وتصنيفاتيا

من تقارير إنجاز المشروعات وتقديرات أداء  التثبتالمبادئ التوجييية لعمميات  رفع مستوىعن ذلك، يجري 

                                                   

 .34، الفقرة (EB 2011/103/R.6)شى ذلك مع االلتزام المقطوع ف: إطار خطة عمل تعزيز نظام التقييم الذات: ايتم 4
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سمح بزيادة مشاركة األفرقة المعنية بإدارة البرامج الُقْطرية ف: عممية استعراض تقارير إنجاز بما يالمشروعات 
 تصنيفيا.المشروعات و 

استعراض تقارير إنجاز ، لدى يستخدم المكتب األمام: لدائرة إدارة البرامج تقارير اإلشراف عمى المشروعاتو  -12
تقارير نظام إدارة النتائج واألثر. ثم يحسب الفرق بين تصنيفات تقارير  مقابللتحقق منيا با يقومولكن  ،المشروعات

 . ت تحددىا بعثة اإلشرافالمشروعالتقارير وضع  إنجاز المشروعات وآخر تصنيفات

وفيما يتعمق بإدارة الوثائق، منحت دائرة إدارة البرامج أولوية قصوى لنظام ممفات دورة حياة المشروع، الت: يجري من  -13
 ".ةتجميع كل وثائق المشروعات ف: "دار إلكتروني ياخالل

 األداء المقارن لممشروعات الجاري تقييمها واستعراضها -باء 

 أوال،فالنتائج المبمغ بيا ف: التقرير السنوي ليذا العام. ب ارتباطا ممحوظاالقضايا المنيجية الموضحة أعاله  ترتبط -14
 10 حيث تضمنت –أن العينات المستخدمة ف: التقارير السنوية السابقة كانت صغيرة الحجم  ينبغ: مالحظة

. وفضال عن ذلك، تباينت مى سبيل المثال، ع)الممحق الثان:( 2004و 2002مشروعات أو أقل سنويا بين عام: 
 مشروعا سنويا. واألىم من ذلك 40مشروعات إلى  9 بينحيث تراوحت  -السنين  بمرور ةكبير  بصورةأحجام العينة 

بصورة آخر األداء من عام إلى  بتم اختيار العينات عمى أساس غير عشوائ:. ونتيجة ليذه العوامل، تذبذ أنو
تضح ذلك جميا ف: مجاالت األثر المتعمقة يو  5وأثر عمميات الصندوق. عن نتائجكما ورد ف: التقرير السنوي كبيرة، 

بفعالية المشروعات، واألثر عمى الفقر، واالستدامة، واالبتكار/توسيع النطاق وأداء الصندوق )انظر الجدول الوارد 
ء التاريخ: السنوي عمى أساس المؤشرات الرئيسية الواردة األدابيانات ي أعيد إنشاؤه باستخدام ذف: الممحق الثالث ال
 وأثر عمميات الصندوق(. عن نتائجف: التقرير السنوي 

 افسر ىذما يُ أقل )الممحق الثالث(. و  تقارير إنجاز المشروعات تفاوتا، يظير األداء المبمغ بو من خالل وف: المقابل -15
لمشروعات الت: تم إنجازىا ف: فترة من ا ةالكامم د إلى الطائفةأن ىذه التصنيفات تستن ىو ،عمى األقل جزئيااألمر، 

  6استعراض معينة.

عن اتجاىات األداء الواردة ف: التقرير السنوي الخاصة بتحميالت التفسير توخ: الحذر الشديد ف: ما سبق  ويقتض: -16
 وأثر عمميات الصندوق.   نتائج

السيما المجاالت ذات األداء الضعيف نسبيا، تجدر اإلشارة  وفيما يتعمق باألداء النسب: لمجاالت األثر المختمفة، -17
االنخفاض النسب: ف: مستوى خالل ظم التقييم المستقل بوجو عام. ويتبين ذلك من نتائج التقييم الذات: ونُ  تماثلإلى 

وق )انظر التقرير "التفاوت" بين األرقام الواردة ف: التقرير السنوي وتمك الواردة ف: تقرير الفعالية اإلنمائية لمصند
 (.24وأثر عمميات الصندوق، الفقرة  عن نتائجالسنوي 

من تقارير إنجاز  التثبتارتفع مستوى التفاوت خالل السنوات األخيرة مع استحداث عمميات  فقد ومع ذلك، -18
مكتب التقييم  ف:عممية التحقق  بدءبدأت إدارة الصندوق ف: تبادل تصنيفاتيا قبل  ماالمشروعات، وال سيما بعد

مكتب التقييم  صادرة عنالصندوق الرجوع إلى نظام التصنيفات المستقمة ال يتعين عمى، قد ذلكالمستقل. وف: ضوء 

                                                   

 (. ف: المائة 100معياري مقسوما عمى المتوسط مضروبا ف: النحراف اال)لتغير امعامل عمى أساس  مقيسا 5
 . من خالل تقارير إنجاز المشروعات، ومن ثم ال يغط: الطائفة بأسرىاالتقييم عمى أخذ عينات، بما ف: ذلك  التقييم الذات: إلدارة الصندوق يقومال  6
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 إنجازقاعدة بيانات التصنيفات عند إتاحة إدارة الصندوق. ويمكن الصادرة عن تصنيفات الالمستقل دون الرجوع إلى 
جميع مع " التخمين:ىذا "التصنيف عمى تطبيق دائرة إدارة البرامج  لوتعمألغراض المقارنة.  دورة االستعراض

حتى  نتائج الت: تم التوصل إليياال وتميزتتقارير إنجاز المشروعات الت: جرى استعراضيا منذ السنة الماضية. 
 بثباتيا بوجو عام.  وقتنا ىذا

محددا رئيسيا  مثلمثل ف: أن السياق الُقْطري يالتقرير السنوي الحال: والمتالوارد ف: طرح ال إدارة الصندوق وتؤيد -19
(. غير أنو عند تفسير 56-53 ات)الفقر  ضوء ذلك(. وثمة ترحيب بالتحميالت المجراة ف: 41ألداء المشروع )الفقرة 

 ، ينبغ: مراعاة العناصر التالية بعناية:عروضةالنتائج الم

مشروعا(  16والشريحة العميا من البمدان ذات الدخل المتوسط ) مشروعا( 23الدول اليشة ) ةتتسم عين (أ )
قد ، ال سيما ف: ضوء خضوع ىذه المشروعات لالستعراض عمى مدار عةمفرطبدرجة بصغر حجميا 

نجازىا  استيالليا، و كامل  زمن: أطول؛ نطاق ف:وا 

تتسم الت:  المناطقمستيدفة ف: الفئات ال"غير ىشة"، يعمل الصندوق مع  تبرحتى ف: البمدان الت: تع (ب )
السخط االجتماع:  المناطق الت: ينتشر فييا، و ذات اليياكل الضعيفة )مثل المؤسسات ةيشاشالب

البنية التحتية المادية األساسية، وما والمناطق الت: تفتقر إلى واالضطرابات االجتماعية عمى نطاق واسع، 
القائمة المنسقة لألوضاع اليشة  باستخدامو يم التوصل إلالتصنيف الرسم: الذي ت، فإن إلى ذلك(. ومن ثم

 .دقيقتحميل إجراء إلى قد ال يؤدي 

عند تناول موضوع التعمم المقترح بشأن ، كبيرة أىميةقد يجد مكتب التقييم المستقل أن لالعتبارات الواردة أعاله و  -21
 (.46 الفئات الُقْطرية المختمفة ف: التقرير السنوي لمعام القادم )الفقرة

 أداء البرامج الُقْطرية -جيم

أن "الصندوق يحتفظ بشراكات جيدة بوجو عام ... بأشارت إدارة الصندوق إلى االستنتاج الذي توصل إليو التقرير  -21
 ،جيودىا ف: مجال إدارة المعرفةمن  ينبغ: أن تزيددائرة إدارة البرامج أيضا قر بأن ." وتأن جيوده مشكورة)و( ... و 

تنظيم سنوي، و عمى أساس استعراض الحافظة اإلحاطة عمما بأن إجراء عمميات ب التقييم المستقل مكت ترجو منو 
إنجاز المشروعات، وتقارير تقارير ل خالصة 150جتماعات مع مديري المشروعات، ونشر عقد االمعارض التعمم، و 

إدارة المعرفة. غير أنو فيما مجال  ف:إنجازات بارزة إنما تشكل إنجاز المشروعات وتصنيفات األداء المناظرة ليا، 
يتعمق بالنقاش المقترح بشأن عمميات التحقق من استعراض اإلنجاز لبرامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية )الفقرة 

عند إجراء ىذه  حيث يواجو الصندوق قيودا خطيرة عمى الموارد شديدة،أبدت إدارة الصندوق تحفظات فقد (، 56
 أدناه(.   25بالمؤسسات المالية الدولية )الفقرة  قورنإذا ما  العمميات،

ذ عدد من ااتختم (، 58وفيما يتعمق بالحضور الُقْطري، ال سيما فيما يتعمق بندب مديري البرامج الُقْطرية )الفقرة  -22
وق( القرارات ف: السنة الماضية من شأنيا المساعدة ف: احتواء التكاليف )تحديث سياسة الحضور الُقْطري لمصند

 تمك التغييرات. إلى  الرجوعوربما يود مكتب التقييم المستقل ف: 
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 مجموعة مختارة من قضايا المشروعات والبرامج -دال

ويرتبط مكتب التقييم المستقل. بحسب  تحديات ميمة تعد: تتحيط إدارة الصندوق عمما بالقضايا المختارة الخمس ال -23
قضايا مثل الكفاءة لتقييم مؤسس: كامل. ومن  يجري إخضاعق، و لصندو أغمب ىذه القضايا بدرجة مرتفعة بعمل ا

 تتسمنظرا لعدم وجود مساحة كافية ف: التقرير، وا ،النقاش عند مستوى عام نسبياأنو تم اإلبقاء عمى المفيوم 
عام. وف: ضوء ما تقدم، قد يود مكتب التقييم المستقل النظر ف: تحديد عدد قضايا  ابعالنتائج والتوصيات بط

كما ى: الممارسة المعتادة مع موضوعات التعمم ف: التقارير  -المشروعات والبرامج المختارة باثنين بحد أقصى 
 والتصدي ليا بالتفصيل مع وضعيا ف: سياق أكبر.   -السنوية السابقة 

 حوار السياسات -موضوع التعمم  -هاء

حوار السياسات بإنشاء إطار  نظرا الرتباط. و ةسيرئيالاغل و شأحد اليمثل حوار السياسات عمى المستوى الُقْطري  -24
أصحاب المصمحة، سيتمثل أحد تقوم عمى تعدد يج الفعالة إلى مبادرات واسعة النُ  رجمةلمسياسات والمؤسسات لت

 كان تركيزالعوامل الميمة ف: نجاح استراتيجية توسيع النطاق ف: توسيع نطاق األىداف المتعمقة باألثر. و 
بصورة أساسية عمى قضايا السياسات الت: توثر عمى المشروعات، ويشير نجاح ينصب  بقساالصندوق ف: ال

 الجيودأن ىذه إلى  ال تركز عمييامقارنة بالمشروعات األخرى الت:  تركز عمى قضايا السياساتالمشروعات الت: 
االىتمام ف: رصد  سنواتعشر عمى مدار  رجع: األثر. وف: ىذا الصدد، ال يسيم إجراء استعراض ليا أثر فعال

فقط حدوث  الت: ال تتناولأن ىناك الكثير من األمثمة  اإلشارةجدر تبيذه القضية خالل السنوات األخيرة، و المتزايد 
بالمشروعات ف:  ذات الصمةالمشروعات، بل ودمج التغييرات ناجحة عمى مستوى السياسات فيما يتعمق برات يتغي

 ع ف: مجاالت محددة النخراط الصندوق.إطار السياسات والمؤسسات األوس

شرح ف:  التقرير السنوي سيب. ويف: حوار السياسات لصندوقنخراط امالئم الالذج و نمىو ما ىو ال ويظل السؤال -25
ن المتبع ف: نيج ال قد أسيم ف: تحقيق نتائج فعالة، حوار السياسات  ارتفاع مستوىأن لم يوضح البنك الدول:، وا 

. ف: ىذا الشأن، بطبيعة الحال البنك الدول: الصندوق ف: مجاراة ال يمكن أن يأملراع:. و السيما ف: القطاع الز 
إلى تطمع ق اللمبنك الدول: مكانا عمى طاولة السياسات الت: ال يمكن لمصندو الضخمة المتاحة لموارد المالية تكفل او 

موارده من خالل  ف: السياسات انخراطو عمى دعم يعمل البنك الدول:. وفضال عن ذلك، المشاركة فييا عادة
قتصادية االإلجراء التحميالت  النفقاتخصص قدر كبير من ي حيث ،الخاصة والصناديق االستئمانية الكبيرة

 .نفقاتىذه ال مجاراةلصندوق ستطيع ابصورة أساسية. وال ي قطاعيةالو 

أوسع وف: الوقت ذاتو، توفيرا، وسعى الصندوق إلى تصميم وتنفيذ نيج أكثر مردودية من حيث التكمفة وأكثر  -26
 وبدأمركزية وندب مديري البرامج الُقْطرية. إفشاء الالزيادة االنخراط ف: السياسات من خالل دعم  وشرع ف:قاعدة. 

النخراط ف: القضايا االستراتيجية الصريحة ف: مجال تنمية قطاع الحيازات الصغيرة. عمى اف: تضييق مجال تركيزه 
وأثر عمميات الصندوق إلى ضرورة إرساء  عن نتائجنطاق شراكاتو. ويشير التقرير السنوي  ف: توسيعكذلك طفق و 

ت ف: أغمب األحيان بمستوى الت: اتسم -شراكات عمى مستوى السياسات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى 
مجال إرساء شراكات  يقيدنخراطيا ف: القضايا ذات الصمة بقطاع الحيازات الصغيرة )مما ىامش: إلى حد ما ال

إرسائيا مع منظمات السكان إلى يغفل مجموعة مختمفة من الشراكات الت: سعى الصندوق حثيثا غير أنو  فعالة(.
استراتيجية الصندوق الرامية إلى تحسين بيئة ف:  محوريةتمثل أحد العناصر الفقد الفقراء. ومن الناحية العممية، 
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عمى المشاركة ف: فقراء ت الصغيرة ف: تعزيز قدرة منظمات السكان الالسياسات ألغراض تنمية قطاع الحيازا
بما ف: ذلك منظمات المزارعين )سواء الوطنية أو اإلقميمية(،  -عمميات السياسات عمى المستويين المحم: والوطن: 

دف ىنا فالينموذج الصندوق.  عن نموذج البنك الدول:ويختمف والمنظمات األىمية.  ،ومجموعات العون الذات:
عن  أصحاب الحيازات الصغيرة عبرأن يُ بل أن يتحدث الصندوق نيابة عن أصحاب الحيازات الصغيرة،  ليس

بالتال: طرح مما ي، قستراتيجية الصندو اليذا العنصر الحيوي يقر التقرير السنوي بأنفسيم لترتفع أصواتيم. وال 
نجازامكتممة تماما صورة غير   تو.عن مجاالت انخراط الصندوق وا 

إشراك الشديد ف:  عدم التساويومع ذلك، يضطمع موظفو الصندوق بدور ميم ف: حوار السياسات، ليس أقمو بسبب  -27
النظم الُقْطرية الت: يعمل بيا الصندوق.  عبر مختمفمنظمات أصحاب الحيازات الصغيرة ف: حوار السياسات 

االنخراط ف: زيادة  ، مع انتقاليم نحومركزيال شكلالذين يتزايد انتشارىم ب وينبغ: توفير الدعم لموظف: الصندوق،
استحداث مكتب وراء أحد األسباب ىو  وىذااستراتيجية توسيع النطاق.  قتضيوالسياسات عمى النحو الذي ت

دارة المعرفة ف: الصندوق تحميل أبعاد السياسات المتعمقة  :، حيث تمثل اليدف من إنشائو ف:االستراتيجية وا 
عمال األالتحميل والمعرفة ف:  توضيح دورأفضل الممارسات؛ والمساعدة ف: بالمعرفة دور الناشئة؛ وتفعيل بالقضايا 

المتعددة  رجعية األثرال نيج. وتتمثل قوة العمى مستوى السياسات ىم الُقْطريونؤ موظفو الصندوق وشركاجرييا الت: ي
ة العينة بالغة الصغر لمحاالت الخاضعة لمدراسة. متقييم ف: التغمب عمى القيود المفروضة عمى قاعدلالسنوات 

ما لم يتم تقسيم النتائج إلى شرائح حسب "العمر"،  -التغيير ثباتويتمثل موطن الضعف ف: كونيا أداة ضعيفة إل
ن كان ذلك يكشف مرة أخرى عن القيود المتعمقة بحجم العينة. ويرحب الصندوق بتركيز مكتب التقييم المستقل  وا 

عمى نحو واضح التحديد وف: إطار نموذج مستدام. وتتطمع إدارة الصندوق إلى  -حوار السياسات  عمى أىمية
العمل مع مكتب التقييم المستقل ف: استكشاف كيفية تمبية الصندوق لمطمب الحقيق: لمبمدان النامية الت: يعمل معيا 

ف: إطار تعميق عمى  -الصندوق  وأثر عمميات عن نتائج)الطمب الذي لم يخضع لمتحميل ف: التقرير السنوي 
جانب العرض بصورة أساسية(، أي ألغراض التعاون ليس التعمم، ولبناء قدرات أصحاب المصمحة المحميين عمى 

 التصدي لقضايا السياسات بصورة ناجعة بأنفسيم. 

 المقارنة المعيارية -واو

مقارنة أداء الصندوق معياريا مع أداء المؤسسات تقدر إدارة الصندوق الجيود الت: يبذليا مكتب التقييم المستقل ف:  -28
"بالبيانات القابمة لممقارنة".  ةتعمقالم "التحديات"أمرا ميما لمصندوق، مع إدراج  يشكلالمالية الدولية األخرى، وىو ما 

مصرف التنمية الخاص بويشير أيضا إلى أن أداء العمميات الت: يساندىا الصندوق "أفضل كثيرا من األداء ]
، ويشبو بوجو عام أداء عمميات البنك الدول: 3122-3111عن الفترة من  يالياد آلسيوي[ ف: إقميم آسيا والمحيطا

(. ويشير التقرير أيضا إلى أنو وفقا لبيانات السنوات السابقة تحسن أداء الصندوق 135عمى مستوى العالم" )الفقرة 
عمى لك عمى أن العمميات الت: يساندىا الصندوق تجرى تحسنا كبيرا عن أداء مصرف التنمية األفريق:. ويدل ذ

 مع أفضل المعايير المعمول بيا ف: القطاع. نحو متوافق

(، لن تنظر إدارة الصندوق ف: العينة المجمعة عمى مدار الفترة 14وبالنسبة لألسباب المشار إلييا أعاله )الفقرة  -29
سواء مقارنة معيارية داخمية أو خارجية.  -تتجنب مقارنة األداء خالل فترات زمنية مختمفة سفقط و  3111-3122
(. غير أنو 253-252تحميالت األداء ف: مختمف األقاليم الجغرافية ف: بعض الرؤى العميقة والشيقة )الفقرتان  وتقدم
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ألطر الزمنية الواسعة المدى الت: تم تصميم وا حجم العينة اإلقميمية بضرورة خفضينبغ: إيالء العناية، فيما يتعمق 
 المشروعات ف: إطارىا وتنفيذىا. 

 التوصيات -رابعا

وأثر عمميات  عن نتائجيدعم الصندوق التوصيات التالية من بين التوصيات السبع الواردة ف: التقرير السنوي  -31
 (:155)الفقرة  2012الصندوق لعام 

المشروعات الناجحة  دراسةموضوع: التعمم التاليين. )أ(  2013ينبغ: أن يتضمن التقرير السنوي لعام  (أ )
وغير الناجحة البارزة ف: فئات ُقْطرية مختمفة، مع إيالء تركيز خاص لمدول اليشة والبمدان ذات الدخل 

جراء تحميل أعمق لدور الحكومات؛  المتوسط؛ )ب( وا 

 المشروعات وفائدتيا؛  ينبغ: إلدارة الصندوق إيالء اىتمام خاص لتحسين جودة تقارير إنجاز (ب )

ينبغ: تخصيص جانب من الجمسة األولى لممشاورات المستقبمية بشأن تجديد موارد الصندوق، بدءا من  (ج )
 وأثر عن نتائج، وأن يقوم مكتب التقييم المستقل بعرض أحدث تقرير سنوي 2014التجديد العاشر ف: 

 عمميات الصندوق متاح ف: ذلك الوقت؛ 

إلبالغ عن متابعة ىذه التوصيات وتنفيذىا من خالل تقرير رئيس الصندوق عن ستضطمع إدارة الصندوق با (د )
 وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، طبقا لمممارسة السابقة.  

في: بتنفيذ النقاط )ب( و)ج( و)د( ومن ثم  -أو تقوم  -التوصيات المبينة أعاله، قامت إدارة الصندوق  بين ومن -31
دة. وبالمثل، ففيما يتصل بالتوصية بأن تقوم التقارير السنوية القادمة بتعقب األداء ف: ال تشكل توصيات جدي

شى مع ا"معايير التقييم تمك" واإلبالغ بو )األىمية والفعالية والكفاءة وأداء الحكومة(، ترى إدارة الصندوق أن ذلك يتم
 تشكل توصية جديدة. الممارسة الحالية واألحكام الواردة ف: دليل التقييم ومن ثم في: 

وأثر  عن نتائجوالتوصية الواردة ف: التقرير السنوي  117و 111وفيما يتعمق بالقضايا الوارد نقاشيا ف: الفقرتين  -32
عمميات الصندوق بضرورة التصدي ليذه القضايا من أجل تحسين األداء ف: حوار السياسات عمى المستوى 

ىاء -تقترح إدارة الصندوق أن يحيط مكتب التقييم المستقل عمما باستجابة اإلدارة الواردة ف: القسم ثالثا الُقْطري،
 ( أعاله.38-35)الفقرات 

جدول األعمال خالل اجتماعات األولى عمى بنود الوفيما يتعمق بالتوصية بضرورة اعتبار التقرير السنوي أحد  -33
برنامج السنوي الالمجمس التنفيذي المقرر عقدىا ف: ديسمبر/كانون األول، قبل إجراء مناقشات المجمس بشأن 

ف: ىذا األمر. وف:  نظردارة الصندوق مواصمة اللقروض ومنح الصندوق والميزانية اإلدارية لمسنة التالية، تود إ
وأثر عمميات الصندوق وتقرير  عن نتائجحالة الموافقة عمى ىذه التوصية، سيجري عرض كل من التقرير السنوي 
المنح السنوي لمصندوق وميزانيتو اإلدارية.و الفعالية اإلنمائية لمصندوق عمى المجمس قبل مناقشة برنامج القروض 
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وأثر عمميات الصندوق  عن نتائجفي التقرير السنوي  المشروعات المستهمة والمنجزةمجموعة 
 0200-0202لمفترة 

 المجمس موافقة -ألف

سنة الموافقة 
عمى 
 المشروع

 عن نتائجالتقرير السنوي 
وأثر عمميات الصندوق 

3121 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3122عمميات الصندوق 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3123عمميات الصندوق 

 المجموع
 (مجموعة من ثالث سنوات) 

 بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد

1993  0 1 3  0 1 1 

1994  0  0  0  0 

1995 1 6  0 1 4 2 2 

1996 2 12  0 1 4 3 4 

1997 3 18 2 5 1 4 6 7 

1998  0 2 5 2 8 4 5 

1999 3 18 4 10 6 25 13 16 

2000 4 24 10 25 1 4 15 19 

2001 4 24 3 8 3 13 10 12 

2002  0 7 18 2 8 9 11 

2003  0 4 10 2 8 6 7 

2004  0 2 5 2 8 4 5 

2005  0 3 8 1 4 4 5 

2006  0 2 5 1 4 3 4 

2007  0  0 1 4 1 1 

 100 81 100 24 100 40 100 17 المجموع  

 

 باء ـ فعالية القروض 

سنة 
استيالل 
 المشروع

 عن نتائجالتقرير السنوي 
وأثر عمميات الصندوق 

3121 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3122عمميات الصندوق 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3123عمميات الصندوق 

 المجموع
 (من ثالث سنوات مجموعة) 

 بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد

1994   0 1 3   0 1 1 

1995 1 6   0   0 1 1 

1996   0   0 1 4 1 1 

1997   0   0   0   0 

1998 3 18 2 5 3 13 8 10 

1999 2 12 1 3 1 4 4 5 

2000   0 6 15 2 8 8 10 

2001 4 24 7 18 4 17 15 19 

2002 5 29 4 10 3 13 12 15 

2003 2 12 5 13 3 13 10 12 

2004   0 6 15 2 8 8 10 

2005   0 2 5 2 8 4 5 

2006   0 3 8 1 4 4 5 

2007   0 3 8 1 4 4 5 
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سنة 
استيالل 
 المشروع

 عن نتائجالتقرير السنوي 
وأثر عمميات الصندوق 

3121 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3122عمميات الصندوق 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3123عمميات الصندوق 

 المجموع
 (من ثالث سنوات مجموعة) 

 بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد

2008   0   0 1 4 1 1 

 100 81 100 24 100 40 100 17 المجموع  

 
 اتإنجاز المشروع -جيم

سنة إنجاز 
 المشروع

 عن نتائجالتقرير السنوي 
وأثر عمميات الصندوق 

3121 

 عن نتائجالتقرير السنوي 
وأثر عمميات الصندوق 

3122 

وأثر  عن نتائجالتقرير السنوي 
 3123عمميات الصندوق 

 المجموع
 (مجموعة من ثالث سنوات) 

 بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد بالنسبة المئوية باألعداد

2004 1 6   0   0 1 1 

2005 1 6 2 5 1 4 4 5 

2006 3 18   0   0 3 4 

2007 1 6 3 8 1 4 5 6 

2008 3 18 4 10 2 8 9 11 

2009 2 12 13 33 6 25 21 26 

2010 1 6 4 10 8 33 13 16 

2011 3 18 6 15 1 4 10 12 

2012 1 6 4 10   0 5 6 

2013   0 2 5 2 8 4 5 

2014   0 1 3 1 4 2 2 

2015   0 1 3 1 4 2 2 

2016 1 6   0   0 1 1 

 99 81 96 24 100 40 100 17 المجموع  
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 وأثر عمميات الصندوق عن نتائجالتقرير السنوي  والوارد فيالتقييم المستقل  الموضح من خاللاألداء السنوي 
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 مجاالت األثر 

الوسيط 
(2002-

2011) 

االنحراف 
المعياري 

(2002-
2011) 

معامل التباين 
(2002-2011) 

عدد المشروعات المدرجة في التقرير 
وأثر عمميات  عن نتائجالسنوي 

 الصندوق

10 10 9 32 15 12 11 17 40 24    

 8 7 93 83 93 100 91 100 93 100 99 90 80 األىمية

 13 9 72 63 85 65 82 83 67 78 67 70 60 الفعالية

 11 7 57 54 58 59 55 58 73 59 55 50 50 الكفاءة

 25 18 71 71 85 75 91 91 80 غير منطبق 48 50 50 الفقراألثر عمى 

 26 14 54 54 73 56 73 67 53 40 33 50 40 االستدامة

 28 20 71 63 74 94 100 91 67 77 56 40 50 توسيع النطاق/االبتكار

 24 16 65 79 88 81 64 67 60 58 56 33 60 أداء الصندوق

 9 6 64 71 68 53 64 67 67 61 56 70 60 األداء الحكوم:

 19 14 74 71 85 76 82 100 73 81 55 70 50 اإلنجاز الكمي

   .تقريب األرقام إلى حد بعيدل نتيجةنقطة مئوية  2 -1ف: قاعدة البيانات المعاد إنشاؤىا عمى  التباينقد يقتصر : ممحوظة
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 التقييم الذاتي والوارد في تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق الموضح من خاللاألداء السنوي 
 

  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

المتوسط 
(2005-

2011) 

االنحراف 
المعياري 

(2005-
2011) 

 معامل التباين 
(2005-2011) 

عدد تقارير إنجاز المشروعات التي جرى 
 استعراضها

25 27 25 24 25 24 22    

 7 6 94 95 96 100 96 91 81 96 األىمية

 10 8 82 91 71 88 83 88 78 72 الفعالية

 5 3 67 68 71 68 67 68 68 60 الكفاءة

 12 10 83 95 75 92 79 88 70   األثر عمى الفقر

 15 10 68 71 67 80 71 75 63 48 االستدامة

 19 14 75 91 88 88 65 75 62 56 توسيع النطاق/االبتكار

 15 12 79 91 75 71 86 92 58 78 أداء الصندوق

 11 8 72 77 71 76 83 68 59 67 األداء الحكوم:

 12 10 80 91 75 92 79 88 70 68 اإلنجاز الكم:

 .نجاز مشروعين ف: ىندوراسمشترك إلر تقرير اصدتم إو : مشروعا 23ولكن  تقديرا 22 (2012الت: تمت تغطيتيا ف: تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام ) 2011/2012تضمنت عينة : ممحوظة

 


