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 مقدمة -أوالً 

ترحب اإلدارة بفرصة تقديم ردىا عمى التقرير النيائي المتعمق بالتقييم عمى مستوى المنظمة لمكفاءة في  -1
مستقل بشأن المسودات األولى لمتقييم تعميقات موسَّعة إلى مكتب التقييم ال وكانت اإلدارة قد قدمت 1.الصندوق

 المسائل . وأمامشاغمياالمؤسسي لكفاءة الصندوق. ويسر اإلدارة استجابة مكتب التقييم المستقل لبعض 
مم تؤخذ بعين االعتبار في التقرير النيائي. وسوف تناقش تمك المسائل فاألخرى المتعمقة بالمنيجية والبيانات 

 بمزيد من التفصيل أدناه. 

 الييئتين الرئاسيتينفإن تحسين الكفاءة في الصندوق مسألة محورية تيم  الكفاءة المؤسسيةتقييم كما جاء في و  -2
جدول أعمال التغيير واإلصالح بيدف جعل الصندوق  3112واإلدارة في الصندوق. وبدأت اإلدارة في عام 

المندوبين، في أثناء اجتماعات ىيئة وقامت اإلدارة، بناًء عمى طمب “. مؤسسة أكثر رشاقة وكفاءة وفعالية”
“ اإلدارة بغرض تحقيق الكفاءة”المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، بتوزيع وثيقة عن 

(REP.IX/3/R.2 وكان ذلك بمثابة األساس الذي استندت إليو التزامات الصندوق المتصمة بالكفاءة في فترة .)
 لممحق(. التجديد التاسع لموارده )انظر ا

إدراج توصيات التقييم المؤسسي ... ”ومن االلتزامات التي تعيد بيا الصندوق في فترة التجديد التاسع لموارده  -3
“ لكفاءة الصندوق في جدول أعمال التغيير واإلصالح فيو، وتعزيز مؤشرات قياس األداء فيما يتعمق بالكفاءة.

اءة في الصندوق الكثير من توصيات التقييم المؤسسي وعميو فإن اإلدارة تقترح أن تشمل خطة تعزيز الكف
 لمكفاءة. 

منفصمة لمكفاءة ألن الخطوط العريضة األساسية لتمك “ خطة عمل”عمى أن اإلدارة ال ترى أن ثمة حاجة إلى  -4
الخطة تم االتفاق عمييا في اجتماعات ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق وُأدرجت في 

ر قياس النتائج. وسيجري اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ مختمف التدابير من خالل آليات اإلبالغ إطا
صيات المتفق عمييا )انظر المعتادة، من قبيل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية. وسيجري أيضًا تتبع التو 

وصيات التقييم وتدابير اإلدارة وسيرفع أدناه( من خالل تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ ت اثالثالقسم 
 تقرير عنيا إلى المجمس وفقًا لمممارسات المعمول بيا.

، تعرض اوتم تنظيم رد اإلدارة عمى التقييم المؤسسي لمكفاءة في الصندوق عمى النحو التالي: في القسم ثاني -5
التي تيم اإلدارة ونقاط االختالف مع  لغاشأيضًا سائر الم ااإلدارة تقييميا الشامل لمتقرير. ويناقش القسم ثاني

النقاط التي تتفق فييا اإلدارة مع  انيج التقييم المؤسسي لمكفاءة وبعض أبرز االستنتاجات. ويتناول القسم ثالث
رد اإلدارة عمى  االتقييم المؤسسي، وما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ تمك التوصيات. ويتضمن القسم رابع

 ة التي طرحيا التقييم المؤسسي لمكفاءة في الصندوق.التوصيات السبع الرئيسي

                                                   
1
لصندوق وكفاءة العمليات الممولة من الصندوق في ا، تقييم على مستوى المنظمة للكفاءة المؤسسية في الصندوق مكتب التقييم المستقل  
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 ختالفاتهاوا هالشاغومإلدارة لالتقييم الشامل  -ثانياً 

تعتقد اإلدارة أن التقرير النيائي لمتقييم الذي ُأجري عمى مستوى المنظمة لمكفاءة المؤسسية في  :السياق -6
وأكثر توازنًا لعمميات الصندوق. ويالحظ التقرير  الصندوق وكفاءة العمميات الممولة منو يتيح اآلن سياقًا أدق

الطابع المختمط الذي يميِّز الصندوق، فيو وكالة من وكاالت األمم المتحدة، ولكنو رغم ذلك مؤسسة مالية 
خذ التقرير أيضًا بعين االعتبار التغييرات التشغيمية أيدولية. ويؤثر ذلك بوضوح عمى كفاءة الصندوق. و 

، فضاًل عن التحوالت 3112عمى الصندوق في أعقاب التقييم المستقل الذي أجري في عام  الميمة التي طرأت
. 3112التنظيمية واإلدارية التي جرت في الصندوق بعد اعتماد جدول أعمال التغيير واإلصالح في عام 
م الكفاءة ويشكل ذلك سياقًا جوىريًا ألي تحميل يتناول عمميات الصندوق، وىو يشكل أيضًا السياق لتقيي

 المؤسسية في الصندوق وكفاءة برامجو. 

. أشارت اإلدارة في تعميقاتيا عمى المسودات األولى إلى ما يثير قمقيا بشأن الضعف المفاهيمي والمنهجي -7
الضعف المفاىيمي والمنيجي في التقرير. والحظت اإلدارة أنو في غياب بيانات موثّقة وتحميالت كمية فإن 

العتماد بشدة عمى آراء ووجيات نظر في استخالص استنتاجاتو وطرح توصياتو. وىذه التقرير ينزع إلى ا
الشواغل ال تزال قائمة. وبالتالي، بينما يستحق عدد من المالحظات في التقرير مزيدًا من التقصي والعمل، ال 

الحظ التقييم نفسو في (. و 47، الصفحة 01تقبل اإلدارة االدعاء بأن استنتاجات التقييم المؤسسي قوية )الفقرة 
االستنتاجات ذات الصمة قد ال تفي بالمعايير الصارمة لألساس ”مسودة النسخة النيائية من التقرير أن 

 “.الجوىري لإلثبات المطموب لتحديد المسؤولية عن األداء السابق

ييم، بل لمتنبيو إلى وتطرح اإلدارة ىذه المسألة ليس الختالفيا مع كل المالحظات والتوصيات الواردة في التق -8
أن الكثير من تمك المالحظات والتوصيات مجرد أحكام وآراء ال تؤيدىا بيانات وال تحميالت كافية. ولذلك عند 

المزيد من محاولة تنفيذ توصيات التقييم المؤسسي، سيتعيَّن عمى اإلدارة أن تتحقق من صحتيا عن طريق 
 .الدراسة

لة من الصندوق باستخدام بيانات يبني التقر  كفاءة المشروعات. ريدتق -9 ير معظم نقده لكفاءة المشروعات المموَّ
. فالبيانات المستخدمة في التحميل مستمدة من قاعدة بيانات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات خاطئة

. 3103الصندوق الصادر عن مكتب التقييم المستقل والذي ُعرض عمى المجمس في ديسمبر/كانون األول 
، من 3103أنو، كما أشارت اإلدارة في ردىا عمى التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق لعام  عمى
مشروعًا آخر قبل عام  44أو قبمو، و 0222في المائة في عام  42مشروعًا جرى تقييميا، تم اعتماد  34بين 

الكفاءة تقييم أو قبمو فإن  3114ُتمدت في عام في المائة من المشروعات قد اع 12. وبالرغم من أن 3114
تقريبًا فيما يتصل  3112البيانات ال تشير إلى أي تحسينات ممموسة منذ عام ”يخمص إلى أن  المؤسسية

 “.بكفاءة المشروعات التي يدعميا الصندوق

د في المائة فقط من المشروعات ُمرضية إلى ح 22يشير إلى أن  الكفاءة المؤسسيةتقييم وعالوة عمى ذلك فإن  -11
ما أو أفضل فيما يتصل بكفاءة المشروعات، وىو ما يمثل بوضوح استنتاجًا رئيسيًا. وفي المقابل فإن تقارير 
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كانت ُمرضية إلى  3100في المائة من المشروعات التي اسُتعرضت في عام  71إنجاز المشروعات تبين أن 
لك، بينما ال تقيس عممية ضمان (. وباإلضافة إلى ذ3103في المائة في عام  72حد ما أو أفضل )مقابل 

الجودة تحديدًا كفاءة المشروعات فإنيا تقيِّم المشروعات عمى أساس األداء العام المتوقع. وخالل دورة 
في  21مشروعًا وصنَّفت  23، استعرضت عممية ضمان الجودة 3103االستعراض المنتيية في يونيو/حزيران 

 مؤشر األداء.في ما أو أفضل  المائة من المشروعات بأنيا ُمرضية إلى حد

أن الكثير ”ىي األخرى، ال سيما  خاطئةفإن العديد من االستنتاجات الفرعية  خاطئةونتيجة الستخدام بيانات  -11
من تصميمات المشروعات يعاني تعقيدات متصمة بتعدد األىداف والمكونات والتشتت الجغرافي الواسع، وعدم 

كد أن ىذه االستنتاجات تنطبق عمى نسبة كبيرة من عينة المشروعات ومن المؤ “. وضوح الترتيبات المؤسسية
، ولكن ىذه العينة 3103األربعة والعشرين المحددة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات الصندوق لعام 

من  22في الصفحة  22. وتزعم الفقرة 3112ال تعبِّر عن مشروعات الصندوق التي جرى تصميميا منذ عام 
مشروعًا ُعرض عمى عممية تعزيز  42من بين ”حق أنيا تثبت استنتاجات التقرير عندما تشير إلى أن المم

، ال يوجد في خمسة منيا أي تحميل اقتصادي مالي عمى اإلطالق، وتحتاج التحميالت 3100الجودة في عام 
فإن خمسة من وفي حين أن ذلك صحيح “. في ثالثة أرباع المشروعات تقريبًا إلى تحسينات جوىرية

في المائة من المجموع.  01ال تمثل سوى  من المشروعات التي جرى استعراضيا 42المشروعات من بين 
في المائة من المشروعات قد أجرى ذلك التحميل. وثالثًا، طمبت  21أن ما يقرب من  في المقابل يعني ذلكو 

قيِّم اإلدارة مدى كفاية ذلك في المشروعات الجديدة اإلدارة أن ُتجري كل المشروعات تحمياًل اقتصاديًا وماليًا، وت
 ثم بعد ذلك في مرحمة اإلشراف.“ ضمان الجودة”وذلك في مرحمة 

الحكم عمى األداء  . يوجد دومًا في الممارسات اإلنمائية حيث تتعدد المعايير المستخدمة فيالمقارنة المعيارية -12
الصندوق  اختصاصن األمثمة الدالة في ىذا الشأن بين مختمف األىداف المتعارضة. وم‘ مقايضةال’عنصر 

بخدمة المناطق الريفية الفقيرة التي ظمت تعاني عمى مر تاريخيا استثمارات منخفضة في القطاعات 
، نظرة عامة( 27االقتصادية واالجتماعية، وتفتقر بالتالي إلى البنية األساسية. ويممح التقرير إلى ذلك )الفقرة 

ًا واعيًا إلجراء تحميل سميم من أجل إجراء مقارنة معيارية بين أداء الصندوق وأداء ولكنو ال يبذل جيد
رفع مستوى ي’المؤسسات المالية الدولية األخرى. وعمى العكس من ذلك فإن التقرير يوصي الصندوق بأن 

، الصفحة 024الفقرة ‘)أداء الصندوق ذاتوفي تقييم مرضية أو مرضية لمغاية درجة وتحقيق أدائو كشريك ... 
(. ويطرح التقرير ىذه التوصية الرئيسية رغم القرار المتخذ في التجديد التاسع لمموارد بشأن اإلبقاء عمى 004

ال المستوى المستيدف عند تقدير ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل. وسوف نتذكر أن ىذا القرار قد اُتخذ حتى 
 المالية الدولية األخرى.مع المستويات المستيدفة في كل المؤسسات يحدث تعارض 

يطرح التقرير عددًا من التوصيات  .عمى الكفاءة المحتملواألثر عمى الميزانية  توصيات التقرير عدم تأثير -13
الميمة، مثل تحسين تصميم المشروعات عند اإلدراج، وتعزيز قدرة الحكومات المتمقية، وزيادة حوار 

عمى أن  الميزانية. إزاءليست كميا محايدة ه التوصيات التقرير بأن ىذ ويعترفالسياسات، وما إلى ذلك، 
ىناك ما يكفي من المرونة  تشير إلى أنلتقييم عمى مستوى المؤسسة اقديرات ت”أن  يشير صراحة إلىالتقرير 
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، ىناك مجال لتحقيق مكاسب الكفاءة ال تتضمن أي زيادة نو حتى في سيناريو ميزانيةإبحيث في الميزانية 
(. وبالنظر 002، الصفحة 313)الفقرة “ تنفيذ في فترة تجديد الموارد الحاليةالبدء بما يسمح بيع توز العادة إلو 

ذات الصمة )أي ما يمكن التنازل عنو لتنفيذ توصيات التقييم  والمقايضاتإلى أن مسألة عائدات االستثمارات 
رى أنو من غير الُمرضي طرح المؤسسي( تدخل بوضوح في صميم أي مناقشة تتعمق بالكفاءة، فإن اإلدارة ت

 جدواه. أي دليل واضح يثبتذلك التأكيد الجريء دون 

تالحظ اإلدارة أيضًا أن التقرير يحتوي حاليًا عمى قسم يتعمق بالمؤشرات لتقييم كفاءة  .مؤشرات الكفاءة -14
شروعات المشروعات والكفاءة المؤسسية. واستعرضت إدارة الصندوق المؤشرات المقترحة لقياس كفاءة الم

(. وترد تعميقاتيا عمى كل مؤشر مقترح في الممحق المرفق. ويتبيَّن )من الممحق 0والكفاءة المؤسسية )اإلطار 
مؤشرًا، تشكل ثالثة مؤشرات جزءًا من نظام القياس القائم، بينما تمثل ثالثة منيا  03الثاني( أنو من بين 

مؤشرات من المؤشرات الستة المتبقية خمسة وتمثل حقة. لمنظام عن طريق جعميا مؤشرات مسبَّقة أو ال اً امتداد
داء الصندوق )باستخدام تقييمات البرامج القطرية أو تقييم أنظرًا لضآلة حجم العينة  مقياسًا ال يمكن الوثوق بو

عند اإلدراج( أو ربما يتطمب قياسيا تكاليف ال مبرر ليا. ويشجع أحد المؤشرات المقترحة عمى عدم الكفاءة 
 اًل من الكفاءة )جعل وحدات المخرجات بداًل من قيمة المخرجات ىي األساس الذي تستند إليو الميزنة(. بد

 واإلجراءات المقترحة اإلدارة تفاقانقاط  -ثالثاً 

 إدارة البرامج 

تقدِّر اإلدارة مكتب التقييم المستقل لقيامو بتجميع وجمع وتحميل بعض المعمومات اإلضافية والتوصل إلى  -15
الصندوق في ’( صنَّفت تقييمات البرامج القطرية التي أجراىا مكتب التقييم المستقل 0الستنتاجات التالية: )ا

( 3(؛ )23)الفقرة ‘ عمى المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرىبذلك ليتقدَّم الصندوق  مرتبة مرضية
يق تقديم التدريب وتحسين توثيق المشروعات، داخل المقر عن طر عمى بناء القدرات دائرة إدارة البرامج  تعمل

( التقدم الجدير بالثناء الذي ُأحرز في نظام التقييم الذاتي في 2)؛ (47ذلك تقارير اإلنجاز )الفقرة بما في 
الحضور القطري ”تقييم فيما توصل إليو من أن ال(. وتتفق اإلدارة مع 42الفقرة  الصندوق )الذيل األول،

  .“...جودة دعم التنفيذ اسَّنواإلشراف المباشر ح

وتتفق اإلدارة أيضًا مع ما أشار إليو التقييم بشأن تطور الصندوق من مؤسسة مدفوعة بالمشروعات إلى وكالة  -16
ومثمما في حالة كفاءة المشروعات، فإن المشروعات األحدث التي ُصمِّمت بعد موافقة ‘. تتجاوز المشروعات’

 .الجانبكشف عن أداء أفضل في ىذا أعضاء الصندوق عمى ىذه األىداف ت

. بالرغم من أن نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء ليس نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء -17
ىذا النظام إلى جانب االنتقائية القطرية، وُطرحت توصيات تتعمق بياتين  تناول التقييممحور تركيز التقييم فقد 

(. وبينما تؤكد إدارة الصندوق ُمجددًا موقفيا من أن توسيع النطاق ىو لعاشرامن الذيل  022المسألتين )الفقرة 
نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء من أجل تعبئة  ربطفإنيا معنية بما قد يفضي إليو ‘ ميمة حرجة’

 اً تخفيض تخصيص الموارد لمبمدان األقل نمو  منالتمويل من خالل تقاسم التكاليف مع الحكومات المقترضة 
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التي تتميَّز بقدرتيا المحدودة عمى تقاسم التكاليف. وسوف يؤدي ذلك إلى عكس مسار المكاسب التي حققتيا 
 مؤخرًا البمدان األقل نموًا في الوصول إلى موارد الصندوق.

. أنو من المعقول توقع زيادة تقاسم التكاليف من البمدان المتوسطة الدخل فيوتتفق اإلدارة أيضًا مع التقرير  -18
عمى أن النمو القوي في التمويل المشترك المحمي تجمى بالفعل في السنوات األخيرة في البمدان المتوسطة 
ية إلى التنمية الزراعية والريفية فقد  الدخل. وجدير باالىتمام أيضًا أنو بالرغم من تخفيض حجم المعونة الموجَّ

ميو مع أعضائو في مشاورات التجديد الثامن حقق الصندوق المستوى المستيدف لمتمويل المشترك المتفق ع
 مميون دوالر أمريكي من التمويل المشترك لكل دوالر من قروض أو ِمنح الصندوق(. 0.2لموارده )

. تتفق اإلدارة مع االستنتاج المتمثل في أن الصندوق بشكل عام يعاني انخفاض وفورات االنتقائية القطرية -19
ص الموارد عمى أساس األداء تساىم في ذلك عن طريق تقديم الحجم في عممياتو، وأن عممية تخصي

ولذلك يمكن لزيادة االنتقائية القطرية أن يساعد عمى من البمدان الشديدة الصغر.  21مخصصات صغيرة إلى 
. عمى أنو من الميم أاّل يغيب عن األذىان أن ذلك النيج يتعارض مع والية وميمة تعزيز الكفاءة المؤسسية

نتائج وفقًا لوالية الصندوق متمثمة في خدمة كل أعضائو المقترضين. وبعبارة أخرى فإن تحقيق الالصندوق ال
 ف نسبيًا. مكم

يشير التقرير إلى أن مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي يستفيدان من تمويل  .تكاليف تصميم المشروعات -21
د من ذلك التمويل الخارج عن الميزانية. تجييز المشروعات من الحكومة اليابانية وأن الصندوق ال يستفي

اإلدارة عمى أن عممية تصميم المشروعات في الصندوق تعاني نقصًا في التمويل نظرًا العتمادىا  وتوافق
حصريًا عمى الميزانية اإلدارية لمصندوق. وينطوي ذلك عمى تداعيات بالنسبة لمجودة العامة لتصميم 

في مرحمة الموافقة وتعديالت التصميم التي تالحظ في مرحمة  ىزيةالجاالمشروعات، وىو ما يفسِّر عدم 
ضمان الجودة. وتتفق اإلدارة عمى الحاجة إلى البحث عن تمويل من خارج الميزانية لدعم التصميم التفصيمي 

التي يمكن معالجتيا من خالل اإلشراف العادي عمى  تنفيذ المشروعاتمشاكل ل والتصديلممشروعات 
 دوق.مشروعات الصن

( إلى أن مديري 27أشار التقرير )الفقرة  .نموذج مديري البرامج القطرية واالستعانة بالخبراء االستشاريين -21
البرامج القطرية في الماضي كانوا يعممون في الصندوق أساسًا كمديرين لمعمميات. ولكن في ظل الفرص التي 

شروعات، استجاب معظم مديري البرامج القطرية أتاحتيا التغييرات التي ُأدخمت عمى سياسة اإلشراف عمى الم
بصورة إيجابية لمغاية وأعربوا عن قبوليم عن طيب خاطر لقيادة بعثات اإلشراف. ومما دعم ىذه العممية 
تنظيم برنامج تدريبي مكثَّف داخل المقر. وساعد ذلك الصندوق عمى تقدير احتياجاتو من المؤسسات 

رئيسية كشركات استشارية. ومع إدراك مخاطر التعمم المؤسسي المحدود المتعاونة التي كانت تعمل بصورة 
الذي ينشأ من فرط االعتماد عمى الخبراء االستشاريين، قام مديرو البرامج القطرية بزيادة عدد الموظفين خالل 

س من ليذه العممية، إذ لي اً السنتين األخيرتين، وقد تستمر ىذه العممية في المستقبل. عمى أن ثمة حدود
 االقتصادي تعيين موظفين متفرغين لرعاية خدمة متخصصة مطموبة لمدة محدودة.
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، ستقوم 3102-3102تماشيًا مع الخطة المتوسطة األجل لمصندوق لمفترة  .الحد من عدد البمدان المقترضة -22
بمة. وسيجري في فترات تجديد الموارد المقببذل جيود إضافية لمحد من عدد البمدان المقترضة إدارة الصندوق 

تكميل تمك الجيود عن طريق تقديم الِمنح وتقاسم المعرفة بشأن الفقر الريفي، وتقديم خدمات اإلشراف 
لممشروعات اإلنمائية وغيرىا في الدول األعضاء التي توافق عمى عدم االقتراض من الصندوق. وسيجري 

ظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء فيما التماس موافقة الفريق العامل التابع لممجمس التنفيذي المعني بن
جراءات تخصيص الموارد عمى أساس األداء.  يتعمق بأي تغييرات يتم إدخاليا عمى سياسات وا 

بالرغم من المعوقات المالية ومشاكل الموارد البشرية الشديدة  .حوار السياسات وتقاسم المعرفة والشراكات -23
ر السياسات، بدأت اإلدارة بناء القدرة، عند االقتضاء، لفيم التي يواجييا الصندوق في انخراطو في حوا

الثغرات عمى صعيد السياسات في عمميات السياسات داخل البمدان واالنخراط في حوار مع مختمف أصحاب 
المصمحة داخل البمدان، وسوف تواصل القيام بذلك الدور. وال يشكل حاليًا حوار السياسات وتقاسم المعرفة 

زءًا من إطار النتائج، وال تقاس بالتالي في نظام التقييم الذاتي. وفي ضوء أىميتيا المتزايدة، والشراكات ج
ستُدرج إدارة الصندوق تمك المسائل كمعايير إضافية لألداء في تقارير إنجاز المشروعات التي سُتعد بداية من 

 .3104يناير/كانون الثاني  0

مع السياقات القطرية ذات الصمة، تعتقد إدارة الصندوق  لتييئة الكافيةافيما يتعمق بمسألة عدم  .البرامج تهيئة -24
دوات فإن األ التييئةمن  عمى تحقيق درجة كافيةالذي يسير عميو الصندوق  يساعد نيج المشروعاتأنو بينما 

الت مة دومًا أو ليست كافية لتمبية الطمب من البمدان أو المشروعات في الحائوالموارد المتاحة ليست مال
اليشة أو يمكن أن تكشف عن أداء ضعيف. وسوف ُيطرح عمى المجمس مقترح بشأن إنشاء حساب أمانة 
متعدد المانحين من أجل تعبئة موارد إضافية لتقديم مساعدة تقنية إضافية إلى الفئة المذكورة من المشروعات 

 والبمدان.

الدخل. وعمى غرار ذلك  ةمع البمدان المتوسطوبالمثل سيزداد التركيز عمى تطوير منتجات معرفية وتقاسميا  -25
فإن االستنتاجات المتصمة بالجدوى المشكوك فييا لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية الرسمية في البمدان 
التي توجد فييا برامج صغيرة نسبيًا، والحاجة إلى االشتراك في عممية برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

( مسألة ميمة ىي األخرى. وسوف تقوم إدارة الصندوق بتنقيح 22)الفقرة ‘ دارية أقلإجراءات إ’باستخدام 
وتنفيذ الخطوط التوجييية المتعمقة ببرامج الفرص االستراتيجية القطرية. وسوف تسعى اإلدارة أيضًا إلى الحد 

د تشجعو تمك الوثائق من األعمال المتصمة بصياغة وتنقيح وثائق السياسات واألخذ بعين االعتبار أيضًا ما ق
 من ثقافة عن غير قصد. 

فيما يتعمق بكفاءة المشروعات، سيواصل الصندوق جيوده في تعزيز قدرتو عمى دعم  كفاءة المشروعات. -26
التحميالت االقتصادية الدقيقة سواًء المسبَّقة في أثناء تصميم المشروعات والالحقة في أثناء استعراض إنجاز 

لك فقط عمى بناء الوعي وااللتزام بتحقيق المزيد من الكفاءة االقتصادية، بل . ولن يساعد ذاتالمشروع
 سيساىم كذلك في توليد المزيد من البيانات والمعمومات التي تشكل العائق الرئيسي أمام تقييم األداء.
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دارة المعرفة. -27 دارة المعرفة، أصدرت إدارة الِمنح وا  الصندوق  بالنظر إلى العيوب في بعض مجاالت الِمنح وا 
ة إلى إدخال توجو استراتيجي أقوى في برامج ِمنح الصندوق وزيادة التأكيد راميمؤخرًا إجراًء مؤقتًا بشأن الِمنح ال

جراء استعراضات اإلنجاز بمزيد و اإلدراج  عندعمى تحقيق جودة أكبر  اإلشراف بدقة أكبر في أثناء التنفيذ، وا 
قييم المستقل لسياسة الِمنح، ستبدأ إدارة الصندوق في إجراء المزيد من المنيجية. وحالما يتم االنتياء من الت

جراءات الِمنح وبرنامج الِمنح بشكل عام.  من التحسينات في سياسة وا 

إدراكًا من دائرة إدارة البرامج بخطر التعمم المؤسسي المحدود الناشئ عن  االستعانة بالخبراء االستشاريين. -28
ين، وسوف تستشاريين، قامت الدائرة بزيادة عدد الموظفين خالل السنتين الفائتفرط االعتماد عمى الخبراء اال

بشأن استبدال )الخبراء االستشاريين بموظفين(  (20)الفقرة تستمر ىذه العممية في المستقبل. ولعل الجدل الدائر
لو في إطار عممية لو وجاىتو، وستقوم إدارة الصندوق باستعراض ذلك واتخاذ اإلجراءات المناسبة حيا ىو جدل

عمى ىذه العممية، إذ ليس من االقتصادي تعيين  اً وضع برنامج العمل والميزانية السنوية. عمى أن ثمة قيود
 موظفين متفرغين لرعاية خدمة متخصصة مطموبة لمدة محدودة. 

التوصية بأن يتولى مديرو البرامج القطرية في العادة  الدور القيادي لمديري البرامج القطرية في كل البعثات. -29
( ليست عممية في ىذه المرحمة نظرًا لمعدد الصغير نسبيًا 022)الفقرة ‘ جميع البعثات التشغيمية الرئيسية’قيادة 

من مديري البرامج القطرية في الصندوق. عمى أن مديري البرامج القطرية سيواصمون تحمل المسؤولية عن 
 غمبية البعثات التشغيمية وضمان إجراء تمك البعثات وفعالية تحقيق النتائج المرجوة.قيادة أ

نموذجًا جديدًا لمديري البرامج القطرية  3102وعالوة عمى ذلك، وضعت الخطة االستراتيجية لقوة العمل لعام  -31
ىذا النموذج في يتوقع أن يسفر عن استخدام أفضل ومتوازن لوقت مديري البرامج القطرية. وسوف ينفَّذ 

السنوات المقبمة. عمى أننا نتفق عمى الحاجة إلى تحقيق التوازن في عبء العمل الواقع عمى مديري البرامج 
محل الخبراء االستشاريين. وتحقيقًا ليذه الغاية  واالقطرية، والحاجة إلى المزيد من الموظفين التقنيين كي يحم

القيام دوريا ( 3تعزيز رصد كمية ونوعية مخرجات البعثات، )( 0ستقوم إدارة الصندوق أيضًا بما يمي: )
 .وموازنة تمك األعباء مديري البرامج القطرية المتاحين الواقعة عمى كاىلالعمل  أعباءاستعراض ب

ما سبق، سيواصل الصندوق تكثيف برنامج التدريب والتطوير عمى عالوة  تدريب الموظفين وتطويرهم. -31
نشاء برامج  لمتعمم اإللكتروني، حيثما أمكن، في مجال تصميم المشروعات واإلشراف عمييا، لمموظفين، وا 

، من أجل تحسين الجاىزية لمتنفيذ في مرحمة الموافقات فضاًل عن توريدعمميات ال ارة المالية، واستعراضواإلد
جودة التي ٌنقِّحت التحسين العام ألداء التنفيذ. وتحقيقًا ليذه الغاية سيستعرض الصندوق أثر عممية تعزيز ال

 مؤخرًا وسيعمل عمى صقميا حسب المزوم.

المساىمة في تحسين ’أنشأ الصندوق مكاتبو القطرية وحدَّد ليا ىدفًا واضحًا يتمثل في  إدارة المكاتب القطرية. -32
(. وسوف يظل 27)سياسة الصندوق واستراتيجيتو لمحضور القطري، الفقرة ‘ الفعالية اإلنمائية وكفاءة التكمفة

مميون دوالر  03.2حجم تمك المكاتب صغيرًا. وتبمغ االعتمادات المخصصة في الميزانية لتمك المكاتب 
. وبالنظر إلى أن تكاليف 3102في المائة تقريبًا من مجموع ميزانية الصندوق لعام  1.7أمريكي فقط، أي نحو 

المائة من مجموع الوظائف المعتمدة في  01وحدة الموظفين أقل كثيرًا في المكاتب القطرية فإنيا تمثل نحو 



EB 2013/108/R.3/Add.2 

8 

. وبعبارة أخرى فإن نفقات المكاتب القطرية صغيرة نسبيًا. عمى أن المكاتب القطرية يمكنيا 3102في عام 
تقديم مساىمة بالغة األىمية. وترى إدارة الصندوق أن المكاتب القطرية تقدِّم حاًل تنظيميًا لزيادة الفعالية 

قصير والطويل وتحقيق فعالية التكاليف في المدى المتوسط أو الطويل. وعمى ضوء اإلنمائية عمى األجمين ال
 من التقرير. 022ذلك، ستنفذ إدارة الصندوق بعض أىم التوصيات االستراتيجية الواردة في الفقرة 

التاسع  فيما يتعمق بالمبادئ المقترحة لتعزيز نظام قياس النتائج في فترة التجديد تعزيز إطار قياس النتائج. -33
 (، تطرح إدارة الصندوق التعميقات التالية: 012لموارد الصندوق )الفقرة 

مميون نسمة، ُعرضت بالفعل عمى المجمس وثيقة إعالمية تبين  11فيما يتعمق بمؤشرات األثر ورصد  (0)
 المنيجية المتبعة؛

 القطرية؛ ترصد مؤشرات توسيع النطاق نوعيًا كل سنة من خالل صحيفة مسائل البرامج (3)
 أعاله(؛ 30ستضاف األنشطة غير اإلقراضية، مثل حوار السياسات، إلى مجموعة القياسات )الفقرة  (2)
 فيما يتعمق بالجوانب التشغيمية، ترصد األعداد والقيمة، وسيواصل الصندوق القيام بذلك؛ (4)
ة الصندوق برصد أداء تمك أعاله( تقوم إدار  31بينما سيتعذر فصل أداء المكاتب القطرية )الفقرة  (2)

 المكاتب عن كثب في إطار االستعراض السنوي لمبرامج القطرية والحافظة؛ 
 تستخدم إدارة الصندوق بانتظام بيانات مكتب التقييم المستقل الكتشاف أي انفصام واإلبالغ عنو. (2)

اىتمامًا غير مسبوق ’أشار تقرير التقييم إلى أن الصندوق يكرِّس  المساءلة واإلبالغ عن النتائج. -34
دارتيا، مدعومًا في ذلك بنظام شامل ومحسَّن لمتقييم الذاتي )نظرة عامة، الفقرة  باستعراضات أداء الحافظة وا 

ويثبت ذلك التزام اإلدارة الراسخ بدقة تتبع األداء المؤسسي وأداء البرامج وتحميل اتجاىات األداء (‘. 27
تكشف عن قصور في األداء، والعمل بعد ذلك عمى تحسين األداء. واألسباب الكامنة وراء المجاالت التي 

( وسيجري التوسع 310وسيستمر استعراض التوصيات المرتبطة بثقافة المساءلة واإلبالغ عن النتائج )الفقرة 
التي كانت ‘ من عقمية الموافقة’فييا، حسب المزوم، وستنّفذ في نفس الوقت الذي سيجري فيو تحويل التركيز 

 ، نظرة عامة(.27ة في الماضي إلى زيادة التركيز عمى النتائج )الفقرة سائد

بالنظر إلى أن تنفيذ التوصيات لن يكون عمى األرجح  .الكفاءة المؤسسية عمى التكاليفتقييم  توصيات أثر -35
توصيات، بما نتيجة تنفيذ العمى الميزانية محايدًا بالنسبة لمميزانية، ستقوم اإلدارة بتقدير ما سيترتب من آثار 

يين ُجدد، وزيادة دعم القدرة الحكومية، ورصد األداء عمى أساس نفييا التوصيات المتعمقة بتعيين موظفين تق
ذا تبيَّن أن  مجموعات موسَّعة من المؤشرات، فضاًل عن التوصيات األخرى المثيرة لالىتمام المحددة أعاله. وا 

ما يمكن إجراؤه من تناقش اإلدارة مع المجمس التنفيذي سرات، تكاليف التنفيذ باىظة وال يمكن تغطيتيا بالوفو 
 . مقايضات

 الرقابة والدعم

ات وتحسين قدرة لمحد من التكاليف واحتواء ميزانيات الوحد المتخذةترحِّب اإلدارة بتقدير مختمف المبادرات  -36
 وحدات الرقابة والدعم.
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( تود اإلدارة 74حة ، الصف23الرقابة والدعم )الفقرة . فيما يتعمق بتوسيع وظائف توسيع وظائف الرقابة والدعم -37
إنشاء مكاتب جديدة، أي تعزيز فعالية الصندوق في مجاالت رئيسية.  الذي يستند إليوالمنطقي  تأكيد األساس

دارة االستراتيجية و  اإلدارة المالية. وأنشئت دائرة من ذلك مثاًل أن دائرة العمميات المالية أنشئت لتعزيز ة المعرفا 
دارة لتعزيز االستراتيجية و  ، من الميم أن نتذكر أن كفاءة تقييم الكفاءة المؤسسيةالمعرفة. وكما يالحظ ا 

 المخرجات لن تفضي دومًا بالضرورة إلى كفاءة األثر.

يالحظ التقييم المؤسسي أن الميزانية اإلدارية لمصندوق أعمى من الميزانيات اإلدارية في  .التكاليف اإلدارية -38
(. وبينما قد يكون ذلك صحيحًا، من الميم 72، الصفحة 22)الفقرة  المتخذة أساسًا لممقارنةالمؤسسات معظم 

( االرتفاع النسبي في التكاليف، ليس 3( االفتقار إلى وفورات الحجم؛ )0) ، ىما:أن نالحظ عاممين وراء ذلك
تخفيض تكاليف الخدمات بتمتزم اإلدارة  اإلدارية، بل وكذلك في تكنولوجيا المعمومات. وبينما الخدمات فيفقط 

اإلدارية، فإن تكاليف تكنولوجيا المعمومات، أي تكاليفيا االستثمارية والتشغيمية، ستزداد عمى األرجح. وىذه 
 التقييم المؤسسي نفسو. حسب اعترافالتكاليف مطموبة لتحسين الكفاءة المؤسسية 

المؤسسي في وجود نطاق واسع لترشيد بعض العمميات تتفق اإلدارة مع التقييم  .تحسين أساليب العمل -39
ترشيد وتحسين إلى اإلدارة  ستسعى فييا(. ويمثل ذلك أحد المجاالت الحاسمة التي 22اإلدارية الرئيسية )الفقرة 

أساليب العمل من أجل النيوض بالكفاءة المؤسسية في الصندوق. ومن الركائز األساسية التي يستند إلييا 
 تو المؤسسية.عزيز كفاءوق تالتزام الصند

تتفق اإلدارة أيضًا مع الكثير من مالحظات التقييم المؤسسي بشأن  .دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -41
معمومات (. وتمتزم اإلدارة بتحسين نظام تكنولوجيا ال11 صفحة، ال22تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )الفقرة 

 بغرض تحقيق تكاممو وتحسين صورة المعمومات في المؤسسة.ال سيما واالتصاالت في الصندوق، 

 إدارة النتائج والميزانية والبشر

تبدي اإلدارة تحفظات كبيرة عمى ىذا الجزء من التقرير ألنيا ترى أن التقرير ال يزال ينتقص من العمل الذي  -41
دارة البدأ في وضع إطار لقياس النتائج والُنيج الجديدة التي أخذنا بيا في إدارة ال  .بشرميزانية وا 

يزعم التقرير أن الصمة بين إطار قياس النتائج في الصندوق والنتائج المتوقعة والفعمية  .إطار قياس النتائج -42
وبرامج العمل التشغيمي ليست محددة بوضوح. وبينما تتفق اإلدارة عمى الحاجة إلى تعزيز تمك الصالت فإنيا 

ئمة بين إطار قياس النتائج ونتائج اإلدارة في الُشعب، ومؤشرات األداء تعتقد أن التحميل يغفل العالقات القا
 الرئيسية عمى مستوى الُشعب وخطط أداء الموظفين. 

نظام إدارة النتائج واألثر فإن المسألة تتعمق بقيود الموارد في ورغم صعوبة جمع بيانات موثوقة من خالل  -43
المشروعات لبناء قدرة عالية في مجال الرصد والتقييم عمى الميزانية اإلدارية لمصندوق ومدى كفاية تمويل 

 الصعيد القطري. مع ذلك فإن اإلدارة ممتزمة بتحسين جودة بيانات نظام قياس النتائج واألثر.

بالمثل فإن مختمف البيانات التي صدرت بشأن الميزنة تقمص إلى أدنى حد من  الميزنة القائمة عمى النتائج. -44
راتيجية الرئيسية التي اُتخذت في الماضي، فضاًل عن تحديد رؤية واضحة لألوليات بعض القرارات االست
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. وفي إطار التجديد الثامن لموارد 3102والخيارات االستراتيجية المتخذة في أثناء إعداد ميزانية عام 
البرامج واألنشطة  ارةالصندوق، ُبذلت جيود كثيرة لتقييد ميزانيات وحدات الرقابة والدعم وزيادة ميزانية دائرة إد

نجاح تنفيذ برنامج عمل فترة التجديد الثامن وتحقيق  ويمثل تحويل الموارد عامال رئيسيا وراءالمتصمة بيا. 
 النتائج. 

الميزانية في المائة )في سيناريو  23.2عند مستوى  3102وقيُّدت في البداية ميزانيات كل الُشعب في عام  -45
الصندوق. وُحدِّدت  وعمى نطاقفي كل ُشعبة  مقايضاتوي عميو ذلك من ( من أجل تحديد ما ينطالثابتة

متطمبات قوة العمل في كل ُشعبة من أجل تنفيذ برنامج العمل، مع مراعاة التغييرات في أساليب العمل، وذلك 
 ومتطمبات قوة العمل، تم إجراء التخصيص المقايضاتفي سياق التخطيط االستراتيجي لقوة العمل. وفي ضوء 

النيائي لمموارد. وبالرغم من ىذا التقدم، تمتزم اإلدارة بإنشاء نظام قوي لمميزنة عمى أساس النتائج في المستقبل 
 القريب.

ورصدت اعتمادات في  ،( في الصندوق004وتوافق اإلدارة عمى الحاجة إلى تعزيز وحدة الميزانية )الفقرة  -46
 تكون مسؤولة مباشرة أمام نائب رئيس الصندوق. ةنظممر الإلنشاء وحدة معززة لمميزانية وتطوي 3102ميزانية 

يتضمن تقرير التقييم المؤسسي عرضًا شاماًل لإلطار الذي يعمل فيو الصندوق. ويجري تتبع  .لبشرإدارة ا -47
الكثير من القضايا المطروحة في سياق عممية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل. وسوف تكون عممية 

لقوة العمل إجراًء تخطيطًا سنويًا مرتبطًا بعممية الميزانية. وتستخدم ىذه العممية لتتبع  التخطيط االستراتيجي
قضايا من قبيل عبء العمل الواقع عمى مديري البرامج القطرية، وانتداب مديري البرامج القطرية لمعمل خارج 

 ية، وما إلى ذلك. المقر، ونطاق الرقابة، واإلدارة االستراتيجية لقوة العمل في المكاتب القطر 

وتقر اإلدارة باالستنتاجات التي خمصت إلى الحاجة إلى تحسين تنمية الموظفين والتطوير الوظيفي، وأىمية  -48
تعزيز إطار المساءلة، والحاجة إلى رفع مستوى أداء الموظفين. والواقع أن اإلدارة ستشجع كل المديرين عمى 

خال نظام أقوى لمجوائز في الوقت الذي ستقف فيو بالمرصاد ألي مواجية األداء المتدني. وتنظر اإلدارة في إد
 تدىور في األداء.

 التنظيم والقيادة وصنع القرار

تمتزم اإلدارة بتحسين أساليب العمل، وىي مستعدة إلعادة النظر في عدد المجان وأفرقة العمل. وتعكف اإلدارة  -49
بعض القضايا  تقميصولجنة إدارة العمميات من أجل  أيضًا عمى ترشيد العالقات بين لجنة اإلدارة التنفيذية

المحددة في التقرير. وعالوة عمى ذلك، وفي إطار التوجو نحو تحقيق الكفاءة، ستسعى اإلدارة إلى تحسين 
أساليب العمل من خالل زيادة قوة نظام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وتبحث اإلدارة أيضًا إدخال عقود 

 ة لتعزيز اإلدارة من أجل الكفاءة.األداء والمساءل

 الهيئات الرئاسية

بينما ال تود اإلدارة الرد عمى استنتاجات التقييم المؤسسي بشأن عمل الييئات الرئاسية في الصندوق فإنيا تؤيد  -51
(. عمى أنيا ال تؤيد عقد دورة 071مقترح تفويض سمطة الموافقة عمى المشروعات إلى رئيس الصندوق )الفقرة 
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(. ذلك أن مجمس محافظي الصندوق بات يمثل بشكل 027محافظي الصندوق مرة كل سنتين )الفقرة مجمس 
متزايد منتدى لمنقاش والحوار حول قضايا الزراعة والتنمية الريفية الرئيسية، وىو ما تشيد عميو دورتي مجمس 

ن ينطوي عمى خطر . ويمكن أيضًا لعقد مجمس المحافظين كل سنتين أ3102و 3103المحافظين لمعامين 
عن زراعة الحيازات الصغيرة وتيديد جدول أعمال توسيع النطاق الذي يسعى إليو  تحويل االىتمام بعيدا

 الصندوق حاليًا. 

 استجابة اإلدارة للهدف الشامل والتوصيات السبع -رابعاً 

سعى إلى تحقيق توافق اإلدارة عمى أنو ينبغي لمصندوق أن ي الهدف الشامل: رفع سقف أداء الصندوق. -51
التفوق وتوسيع أثره. عمى أنيا ال توافق عمى تغيير النظام المتفق عميو بشأن تصنيف تقديرات برامجو 

 ومشروعاتو.

وافق الصندوق بالفعل عمى ىذا اليدف في إطاره  توسيع نطاق الُنهج المبتكرة ذات األثر الكبير. :1التوصية  -52
 خاصة بالتجديد التاسع لموارد.االستراتيجي واجتماعات ىيئة المشاورات ال

من  تتبمور بوضوح أكبرتوافق اإلدارة عمى التوصية وترى أنيا  رؤية واضحة لمحضور القطري: :2التوصية  -53
 سنة إلى أخرى. 

تقبل اإلدارة ىذه  تحسين جودة الخدمة وزيادة كفاءة التكاليف في وحدات الرقابة والدعم. :3التوصية  -54
 إطالق جدول أعمال التغيير واإلصالح.  التوصية وىي معنية بيا منذ

تقبل اإلدارة ىذه  تحسين إدارة موارد الميزانية الشحيحة لمتوصل إلى نتائج عالية الجودة. :4التوصية  -55
 .3101ة القائمة عمى النتائج في الصندوق في عام جيدًا متواصاًل منذ إدخال الميزننيا تمثل إالتوصية حيث 

توافق اإلدارة عمى ىذه لمهارات والتكاليف وأداء قوة العمل في إطار استراتيجي. إدارة مجموعة ا :5 التوصية -56
وتوِّجت بعممية  3112التوصية، حيث إن ىذه العناصر تشكل جزءًا من جيود إصالح الموارد البشرية منذ عام 

 جيود.. وسوف تتواصل ىذه ال3103ة لمراجعة الوظائف والتخطيط االستراتيجي لقوة العمل في عام يقو 

)تعرض ىذه  الهيئتين الرئاسيتين عمى القضايا االستراتيجية الرئيسية من قبلتركيز الرقابة  :6التوصية  -57
 تين لمنظر فييا(.يالمسألة عمى الييئتين الرئاس

تقبل اإلدارة ىذه التوصية : غرس ثقافة مؤسسية لممساءلة واألداء وتعزيز اإلبالغ عن النتائج. 7التوصية  -58
 عزيز الجيود الجارية.ت تضمنت التي
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 التزامات التجديد التاسع لموارد الصندوق بتحسين كفاءة الصندوق
 

 إدخال نظام مالئم لمغرض في تسجيل وقت الموظفين؛ -0

 تطوير مؤشرات كفاءة عمميات األعمال الرئيسية ومعاييرىا المرجعية؛ -3

 تقدير القيمة المضافة لعمميات األعمال؛  -2

التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق في جدول أعمال التغيير واإلصالح فيو، وتعزيز مؤشرات توصيات  جإدرا -4
 قياس األداء فيما يتعمق بالكفاءة؛

جراءات تسيير العمل من خالل األخذ بتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت  -2 ترشيد عمميات الصندوق وا 
 المحسَّنة؛

 ىداف الكفاءة الموضوعة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق؛اإلبالغ عن التقدم المحرز عمى خمفية أ -2

العمل مع المجمس التنفيذي لتحري الفرص المتاحة لتقميص النفقات المتعمقة بعمميات الييئات الرئاسية  -7
 .2لمصندوق

 
 

                                                   
2
 .تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقظر ان  
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 تعميقات اإلدارة الشرح/المالحظات التعريف المؤشر

عدد الفقراء الريفيين برنامج العمل/ كفاءة األثر -أواًل 
 .الذين يتم انتشاليم من الفقر

عمى أساس مجموعة متجددة ، مؤشر مسبق
 مشروعًا معتمدًا. 21 تشمل آخر

 .، يمكن إضافتو في حينوالحق

 0-2-3استنادًا إلى إطار قياس النتائج 

 يحتاج الصندوق إلى وضع منيجية تتناول ىذا المؤشر.

شروعات المعتمدة في سنة ينبغي أن تتألف العينة من كل الم
 .قرار تعسفيتقريبًا( لتالفي أي  22معيَّنة )

المبالغ المصروفة/عدد الفقراء  كفاءة الوصول  -ثانيًا 
 الريفيين الذين يتم الوصول إلييم 

ممكن إلجراء القياس داخل نظام الرصد القائم )نظام قياس النتائج  الحق
 واألثر ونظام القروض والِمنح(.

كفاءة نتائج البرامج  -ثالثًا 
 الشاممة -القطرية 

النسبة المئوية لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية التي تحصل 

 .عمى تقدير ُمرٍض أو أفضل

-4استنادًا إلى إطار قياس النتائج 
0-0 

من برامج الفرص االستراتيجية القطرية  مسبق،
من تقارير الحالة بشأن  حاليوعند اإلدراج، 

جديد(، االستراتيجية القطري )مج الفرص برا
 .من تقييمات البرامج القطرية والحق

صحيفة مسائل البرامج الحالية التي تشمل أيضًا برنامج الفرص 
مجاالت. وينبغي  2االستراتيجية القطرية الحالي تقيِّم األداء في 

استمرار تقييمات البرامج  أن أن يكون ذلك كافيًا. وفي حين
ء برامج الفرص االستراتيجية القطرية يمثل القطرية في تقييم أدا

/سنة( 4-3مسألة طيبة فإن حجم العينة غير كاٍف بدرجة كبيرة )
 لتقديم تقييم يشمل الحافظة بأسرىا.

رابعا كفاءة نتائج البرامج 
 توسيع النطاق -القطرية 

النسبة المئوية لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية المصنَّفة بأنيا 

توسيع  فيأفضل ُمرضية أو 
 .النطاق

شأنو شأن  ،مسبَّق، وحالي، والحقو جديد، 
 .المؤشر السابق

منيجية استخدام تقييمات البرامج القطرية، مثمما في تتعمق بمسألة 
 المؤشر السابق.
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 كفاءة – خامساً 
الشراكات/كفاءة التمويل 

 المشترك

 .قائمةالقياسات ال 0-2-4إطار قياس النتائج  .نسبة التمويل المشترك

نسبة اإلنفاق اإلداري )بما في ذلك  الكفاءة المؤسسية -سادسًا 
‘ المرجح’الرسوم( مقابل العدد 

 .لمخرجات البرامج

تكاليف مرتبطة أكثر الجديد، ومستند إلى أن 
بعدد المخرجات أكثر من ارتباطيا بالقيمة 

 .الدوالرية

شجع سيحفِّز ذلك العديد من مخرجات القيمة المنخفضة التي ست
عمى عدم الكفاءة أكثر من تشجيعيا عمى الكفاءة. ويحتاج 
الصندوق إلى العمل عمى تحقيق المزيد من وفورات الحجم قدر 
المستطاع دون اإلخالل بواليتو. ويتعارض ذلك مع االستنتاج 

  .، الذيل األول(011األساسي لمتقييم )الفقرة 

ري )بما في ذلك نسبة اإلنفاق اإلدا الكفاءة المؤسسية  -سابعًا 
الرسوم( مقابل برنامج القروض 
ز بقيمة البرامج  والِمنح ومعزَّ
والمشروعات التي يديرىا الصندوق 

 .وتموليا جيات أخرى

، عمى مسبَّق، 2-4-2إطار قياس النتائج 
عمى أساس  والحقأساس الخطة والميزانية، 

 .الفعمي االنفاق

لك فإن الجانب كان المقصود أن يكون ذلك مؤشرًا الحقًا. ولذ
تنعدم أو تقل القيمة التي يضيفيا ذلك في و الالحق منو إضافي. 

القائم إزاء الكفاءة اإلدارية  4-2ضوء إطار قياس النتائج 
 المحسَّنة. 

التكاليف المباشرة  -ثامنًا 
لكل وحدة من مخرجات 

 البرامج

التكاليف/المخرجات لكل فئة من 
 .فئات المخرجات خالل السنة

 والحقعمى أساس الخطة والميزانية،  مسبَّق
عمى أساس النتائج الفعمية؛ ويحتاج إلى نظام 

 .لمتتبع واإلبالغ حتى يمكن تطبيقو

لن يتسنى استخدام ىذا المؤشر بدون مخرجات موثوقة من نظام 
تسجيل الوقت. وعالوة عمى ذلك فإن التباين السياقي يجعل من 

عية. وعمومًا فإن الصعب إجراء مقارنات أو وضع معايير مرج
إضافة القيمة ستكون محدودة ألن الصمة بالنتائج/األثر ىشة ىي 

 األخرى بدرجة كبيرة.

النسبة المئوية لممشروعات التي  أداء الصندوق -تاسعًا 
يصنَّف فييا أداء الصندوق بأنو 

من خالل ضمان وتعزيز الجودة، مسبَّق 
/ من تقارير وضع المشروعات وحالي

التقييم الالحق لضمان وتعزيز الجودة سيكون غير موثوق بدرجة 
كبيرة. ويجري حاليًا تقييم ذلك في تقارير إنجاز المشروعات التي 
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من  والحقاالستعراض السنوي ألداء الحافظة،  .ُمرض أو أفضل
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات 

 .الصندوق

الصندوق.  يستخدميا أيضًا التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمميات
 4وال بد أن يكون ذلك كافيًا. ويتعارض التغيير في النطاق )من 

 ( مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية. 2إلى 

كفاءة الحضور  -عاشرًا 
 القطري 

نسبة مساىمة المكاتب القطرية في 
تحقيق مخرجات دائرة إدارة البرامج 

ة المئوية لمميزانية التي مقابل النسب
ة إدارة البرامج دائر  تخصصيا

 .لممكاتب القطرية

بالنظر إلى أن المكاتب القطرية تشكل جزءًا ال يتجزأ من البرنامج  
القطري فإنيا معنية في الكثير من العمميات، وسيتعذر كثيرًا فصل 

مساىماتيا، إن لم يكن ذلك مستحياًل. وال يستصوب أيضًا في 
 بعض األحيان قياس األداء عمى مستوى المخرجات.

 حصةال –حادي عشر 
 المخصصة من الميزانية لكل

 مجموعة 

عمى  مسبَّق، و3-4-2إطار قياس النتائج  
عمى أساس  الحقأساس الخطة والميزانية، و

 .النفقات الفعمية

يضيف أيضًا مؤشرًا الحقًا. إمكانية التحقيق: إضافة القيمة 
 .المنخفضة

نسبة التكاليف  -ثاني عشر 
لموظفي فئات  ةالفعمي

 مقابلالخدمات العامة 
 مجموع تكاليف الموظفين 

 القياسات القائمة. 1-4-2إطار قياس النتائج  

 


