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 تعميقات مكتب التقييم المستقل عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق
 

والقرار الذي اتخذه المجمس التنفيذي  ،. بما يتماشى مع اختصاصات لجنة التقييـ ونظاميا الداخم:الخمفية -1
 عف، تتضمف ىذه الوثيقة تعميقات مكتب التقييـ المستقؿ 2006ف: دورتو المنعقدة ف: ديسمبر/كانوف األوؿ 

. وكما ى: الحاؿ ف: الممارسة السابقة، سوؼ تنظر لجنة 2013عاـ لمصندوؽ لتقرير الفعالية اإلنمائية 
 ومف ثـ سينظر فييا المجمس 2013تشريف الثان: تيا المنعقدة ف: نوفمبر/ت ف: دور التقييـ ف: ىذه التعميقا

 .2013ف: دورتو ف: ديسمبر/كانوف األوؿ  التنفيذي

، الذي توفر والمثير لالىتماـإدارة الصندوؽ إلعدادىا ليذا التقرير المفيد عمى يثن: مكتب التقييـ المستقؿ  -2
، وألوؿ مرة، يبمغ تقرير الفعالية 2013فيو اإلدارة وجيات نظرىا حوؿ األداء اإلجمال: لممنظمة. وف: عاـ 

تمت المصادقة عميو كجزء مف تقرير ىيئة النتائج الذي  قياساإلنمائية لمصندوؽ وبأسموب شامؿ عف إطار 
لمجمس المحافظيف عاـ الدورة الخامسة والثالثيف  أثناء لموارد الصندوؽالمشاورات الخاص بالتجديد التاسع 

، فيو يتضمف أيضًا التقرير السنوي 2012عاـ لمصندوؽ ل لتقرير الفعالية اإلنمائية. وبصورة مشابية 2012
سطنبوؿ إونيج الصندوؽ ف: تنفيذ برنامج عمؿ  ،لسياسة الصندوؽ بشأف التمايز بيف الجنسيف وتمكيف المرأة

 .كمالحؽ نموا فداالمعن: بأقؿ البم

عمى طوؿ جميع الوثائؽ المعروضة عمى الييئات  الموضوعةبأف الحدود مكتب التقييـ المستقؿ  يدرؾ -3
ف: التقرير الرئيس: الوارد ف: ىذه الوثيقة.  ما يمكف عرضولمعوقات بالنسبة  تفرضالرئاسية ف: الصندوؽ 

محد مف طوؿ الوثائؽ ف: النسخات ؿ أدناه توصيات عف كيفية التطرؽ لويوفر مكتب التقييـ المستق
 المستقبمية مف تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ.

، الحظ مكتب التقييـ 2012. ف: عاـ قل في السنوات الماضيةتاستعراض تعميقات مكتب التقييم المس -4
عف بعض التوصيات الت: وردت عمى النسخ السابقة مف التقرير ل كاممةعدـ التطرؽ بصورة قؿ تالمس

 ومنيا عمى وجو الخصوص: ،الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ

 مرض لمغاية"؛و" "مرض"،و المبمغ عنيا ف: فئات "مرض إلى حد ما"، إضاف: لمنتائج تقسيـ 

  معايير مختمفة مثؿ المجاؿ المواضيع:  وتطبيؽمختمفة، الجغرافية القاليـ األتحميؿ األداء عبر
 ممشروع أو سنة الموافقة عميو؛ل

  تقدـ الذي أحرزتو األنشطة غير اإلقراضية، مثؿ إدارة المعرفة، وبناء الشراكات، وحوار لاتقدير
 ؛السياسات عمى المستوى القطري، نظرًا ألىميتيا المتزايدة ف: البرامج القطرية الت: يدعميا الصندوؽ

  السابقة  ةلنسخعمى ا لمكتب التقييـ المستقؿ التعميقات الرئيسية إليجازإدراج إطار ف: بداية التقرير
 المساءلة.و متعمـ للترويج مف أجؿ اولوصؼ كيفية التطرؽ إلييا 

تقرير ىذا العاـ لالرئيس:  المتفف:  دراجياإلـ يتـ  المذكورة أعالهأف التوصيات  المستقؿالتقييـ  مكتبيجد  -5
لفعالية اإلنمائية لمصندوؽ، باستثناء جزئ: لمتوصية الخاصة باألنشطة غير اإلقراضية. وربما يعود ا بشأف

السبب ف: ذلؾ جزئيًا إلى الحدود الموضوعة عمى طوؿ الوثيقة مترافقًا مع االىتماـ المكرس ف: نسخة ىذا 
لو ما فيجاز ف: بداية الوثيقة النتائج. إال أنو كاف مف الممكف اإليضاح بإي قياسعف إطار  لإلبالغالعاـ 
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أو  1101لعاـ عمى تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ المستقؿ  توصيات وتعميقات مكتب التقييـ تمت متابعة
 . عالوة عمى ذلؾ، يمكف أيضًا عرض تقسيـ إضاف: لمنتائج ف: ممحؽ بالوثيقة. لـ تتـ متابعتيا

تحمياًل مقسمًا مفيدًا ألداء عمميات  2013لمصندوؽ ف: عاـ يعرض تقرير الفعالية اإلنمائية . الدول الهشة -6
أداء  الفرؽ ف: تصنيفات عمى الضوء التحميؿويسمط الصندوؽ ف: الدوؿ اليشة والدوؿ غير اليشة. 

وبخاصة فيما يتعمؽ  ،مثيالتيا ف: الدوؿ غير اليشة ف: جميع مجاالت األداءو المشروعات ف: الدوؿ اليشة 
ف:  اختالفات كبيرةيظير  دوؽلمصن ومف المثير لالىتماـ أف تقرير الفعالية اإلنمائيةبفعالية المشروعات. 

بالمائة  81ف:  اتأداء الحكوم كاف، 2013-2010. فعمى سبيؿ المثاؿ، وف: الفترة اتالحكومأداء تصنيؼ 
 54لـ يتجاوز الػ  مف حيفمف المشروعات مرض إلى حد ما، وأعمى مف ذلؾ بالنسبة لمدوؿ غير اليشة، 

تنفيذ المشروعات بالنسبة  ف: مجاؿ بالمائة ف: الدوؿ اليشة مما يشير إلى الحاجة إلى توفير دعـ إضاف:
. ووردت نتائج مشابية أيضًا ف: التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽ لعاـ المعنيةلمحكومات 

تقييـ عمى مستوى المؤسسة ألداء الصندوؽ ف: وحيث إف مكتب التقييـ المستقؿ سيشرع بإجراء . 2013
 البمداف اليشة، فإف مثؿ ىذه البيانات تشكؿ نقطة انطالؽ مفيدة.

تقريرًا دقيقًا عف مصفوفة التزامات يعرض تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ  .النتائج قياساإلبالغ عن إطار  -7
طار  وغنيًا ويعتبر ذلؾ مفيدًا . 2015-2013رة النتائج لمفت قياسالتجديد التاسع لموارد الصندوؽ وا 

، إال أف الجدوؿ  بالمعمومات ( 2015-2013النتائج لمفترة  قياس)المستوى الثان: إلطار  2عمى وجو العمـو
 ىذا يتطمب المزيد مف التوضيح. فعمى سبيؿ المثاؿ، تختمؼ سنوات وقيـ خط األساس المعروضة ف:

 2012مجمس المحافظيف ف: فبراير/شباط  عميو الذي وافؽالنتائج  قياسالجدوؿ عف تمؾ الواردة ف: إطار 
 (. والبد مف تفسير ىذه االختالفات وتبريرىا. 2010)ف: الحالة األخيرة كاف خط األساس الموضوع ىو عاـ 

تشير إلى  2009-2006، فإنو مف غير الواضح فيما لو كانت النتائج لمفترة 2بالجدوؿ فيما يتعمؽ  وأيضاً  -8
عات الت: استكممت ف: نفس الفترة أو إلى المشروعات الت: تـ استعراض تقارير إنجازىا ف: تمؾ المشرو 
دائرة لمدة عاـ أو عاميف بيف إنجاز المشروع واستعراض تقرير إنجاز المشروع مف قبؿ  ىنالؾ فجوةالفترة )

ا يتماشى مع التغييرات إدارة البرامج والذي يمكف أف يؤثر عمى التصنيؼ الصحيح لمجمؿ المشروعات(. وبم
التعميقات المفيدة الت:  المنبثقة عفو يذا العاـ، ل التقرير السنوي عف نتائج وأثر عمميات الصندوؽالواردة ف: 

ت بيا إدارة الصندوؽ عمى نسخو السابقة، سيكوف مف المفيد لو أف البيانات المعروضة تمثؿ سنة إنجاز لأد
عف عدد المشروعات الت: تـ أيضًا اإلبالغ يمكف (. كذلؾ فإنو الأص الحالة ى: تمؾإف لـ تكف المشروع )

 تصنيفيا ف: كؿ فترة.

ومف الياـ أيضًا، الوضوح بشأف ما ىو الذي يتـ اإلبالغ عنو بالضبط، وال يقؿ عف ذلؾ أىمية الحاالت  -9
دامة عمى الت: تبدو فييا النتائج مختمفة عف تمؾ المقدمة إلى المجمس ف: وثائؽ أخرى. وف: حاؿ االست

تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ عف إحراز تقدـ جيد منذ مجموعة المشروعات  سبيؿ المثاؿ، تبمغ مسودات
نتائج وأثر عمميات عف (. إال أف التوجو الذي أبمغ عنو التقرير السنوي 10)الفقرة  2009-2006لمفترة 

البيانات المنبثقة  ظيرتفة إلى ذلؾ، الصندوؽ حسب سنة إنجاز المشروع )الممحؽ السادس( مختمؼ. إضا
التثبت مف تقارير إنجاز المشروعات الذي يقـو بو مكتب التقييـ المستقؿ نسبة مئوية أقؿ بصورة كبيرة  عف

ف: المشروعات الت: تـ تصنيفيا عمى أنيا مرضية إلى حد ما أو أفضؿ مف ذلؾ بالنسبة لموضوع 
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-2008عف مثيمتيا المنجزة ف: كؿ مف الفترة  2011-2009 االستدامة ف: المشروعات المنجزة ف: الفترة
 .2009-2007أو  2010

(، 5وأما فيما يتعمؽ بالبرامج القطرية الت: تـ تصنيفيا خالؿ مرحمة التنفيذ )الجدوؿ . إدارة البرامج القطرية -11
ت. وعمى ما ف: حوار السياسا طواالنخراتحقيؽ أىداؼ الحد مف الفقر ف: النتائج إلى تحسف األداء  تشير

. أما بالنسبة 2011يبدو ىنالؾ تراجع بسيط ف: االلتزاـ بجدوؿ أعماؿ فعالية المعونة مقارنة بخط أساس عاـ 
وبالتال: سيتـ رصد التقدـ المحرز ف: السنوات  ،2013 عاـ عاـ خط األساس الموضوع ىو فإفلمشراكات، 
عمى وجو العمـو عمى الرغـ مف أنو مف الياـ توفير المزيد مف  وتعتبر النتائج الواردة أعاله مشجعةالقادمة. 

ألنشطة غير اإلقراضية )مثاًل، ما ى: المعوقات األساسية وكيؼ ل بالنسبة السياؽ والنوعية عفالمعمومات 
، نظـ الصندوؽ حمقة 2013يعتـز الصندوؽ االستجابة ليا(. وعمى سبيؿ المثاؿ، وف: أكتوبر/تشريف األوؿ 

وكاف باإلمكاف إدخاؿ بعض الدروس والمخرجات الرئيسية ف: تقرير الفعالية  ،وار السياساتعمؿ عف ح
دارة المعرفة، إلالنتائج مكرس بصورة خاصة  قياساإلنمائية لمصندوؽ. وال يوجد ىناؾ أي مؤشر ف: إطار 

سة وتسميط الضوء إال أف ىذا الموضوع يمكف مناقشتو مف خالؿ االستقاء مف خبرات البرامج القطرية المممو 
 .العقباتعمى اإلنجازات و 

 وىو قريب ،أف األداء صمب عمى وجو العمـو ف: جميع المؤشرات الت: تـ النظر فييايبدو إدارة الحافظة.  -11
أما االستثناء الوحيد فيو بالنسبة لػ "مؤشر (. 7)الجدوؿ  2015األىداؼ الموضوعة لعاـ  مف إجماال

تصحيحية بشأنيا، إذ أف إجراءات المعرضة لممشاكؿ الت: تـ اتخاذ  االستباقية"، أي نسبة المشروعات
بالمائة لعاـ  75مقارنة باليدؼ الموضوع وىو  2013بالمائة لعاـ  46اإلبالغ عف ىذا المؤشر كاف بحدود 

2015. 

النسبة المئوية اإلجمالية لممشروعات الت:  تبمغبناء عمى المعمومات المقدمة، . مهاوتقيي اترصد المشروع -12
، مما يعن: تجاوز اليدؼ الموضوع 2011بالمائة عاـ  23مقارنة بػ حاليا  بالمائة 64أجرت مسح خط أساس 

(. ولعؿ ذلؾ ناجـ عف معدالت االلتزاـ العالية بمجموعة 8)الجدوؿ  2015بالمائة لعاـ  40وقدره 
. ويثن: مكتب التقييـ استثمارات الصندوؽمشروعات األقدـ مف حافظة المشروعات األخيرة مقارنة بخروج ال
تواكب جودة ىذه المسوحات كميتيا وأف تساعد الصندوؽ عمى الوصوؿ المستقؿ عمى ىذا التحسف ويأمؿ أف 

 ير أفضؿ ألثره عمى أرض الواقع.دلتق

صة ف: الممحؽ الثان: )التقرير منح، وبخابير بعض األنشطة الممولة التقر  يذكرإدخال مؤشرات أداء لممنح.  -13
الحاؿ عميو ف:  كافلتمايز بيف الجنسيف وتمكيف المرأة(. إال أنو، وكما بشأف االسنوي لسياسة الصندوؽ 

النسخ السابقة مف تقرير الفعالية اإلنمائية، لـ يوفر أي تقدير منتظـ لمتقدـ الذي أحرزه األداء بالنسبة 
، بدأت الشعب اإلقميمية ف: الصندوؽ 2007منذ عاـ و بالذكر أنو لألنشطة الممولة بمنح. ومف الجدير 

دوالر  200 000عمى أنيا المنح الت: تتجاوز قيمتيا  يابإعداد تقرير بوضع المنح األكبر )الت: تـ تعريف
(. وتوفر تقارير وضع المنح ىذه 2010دوالر أمريك: منذ عاـ  500 000و ،2009-2007أمريك: ف: الفترة 

لتحري التوجيات السائدة. وحتى يا كافية منوىنالؾ اآلف سمسمة طويمة  ،لألداء ومجمعةارية مؤشرات معي
تقرير الفعالية الفرصة متاحة لتاريخو، لـ يتـ اإلبالغ بصورة سنوية شاممة عف المنح لممجمس التنفيذي و 
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ىذا التغيير. ويوص: مكتب التقييـ المستقؿ بأف يتـ عرض مؤشرات تقارير مثؿ اإلنمائية لمصندوؽ لقيادة 
 .2014وضع المنح ف: تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوؽ بدءا مف عاـ 

مكتب التقييـ بأنو يتوجب عمى تقرير  يدرؾ توصية هيكمة تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق في المستقبل. -14
جميع الوثائؽ المعروضة عمى الييئات طوؿ نفس القيود الموضوعة عمى الفعالية اإلنمائية أف يمتثؿ ل

مف عرض ىذه القيود أعاقت  فربما، 2013الرئاسية لمصندوؽ. وفيما يتعمؽ بتقرير الفعالية اإلنمائية لعاـ 
التوصيات الت:  القيود قد جعمت متابعةجممة كاممة مف البراىيف والتحميالت. عالوة عمى ذلؾ، فإف ىذه 

. وأخيرًا، وف: حيف أنو مف الياـ بالنسبة أمرًا صعبا دىا مكتب التقييـ ف: السابؽ عمى تقسيـ النتائجأور 
ضمف كيؼ يمكف القياـ بذلؾ السؤاؿ المطروح ىو  فإفلمصندوؽ البدء بعرض مؤشرات عف أداء المنح، 

 حاليًا.  الحجـ المسموح بو لموثيقة

ؿ التقارير األخرى، وف: المستقبؿ، فقد تأخذ الوثيقة األصمية مف تقرير الفعالية اإلنمائية اوباتباع مث -15
صفحات(، ثـ يتـ عرض التحميؿ الرئيس:  7لمصندوؽ ف: المستقبؿ شكؿ موجز تنفيذي قصير )بطوؿ 

تقسيـ إضاف:  (1صفحة(. يتضمف ما يوص: بو مكتب التقييـ: ) 30واالستنتاجات ف: ممحؽ )بحدود 
التقسيـ حسب  (2منتائج مف خالؿ تصنيؼ الفئات )"مرض إلى حد ما"، و"مرض"، و"مرض لمغاية"(؛ )ل

تحميؿ مؤشرات األداء بالنسبة  (4مناقشة معززة لألنشطة غير اإلقراضية؛ ) (3الموقع الجغراف: والموضوع؛ )
اعمة األخرى ف: مالحؽ لممنح كما ىو وارد ف: تقارير وضع المنح. ويمكف عرض البيانات والمعمومات الد

 إضافية.


