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 للصندوق اإلنمائية الفعالية تقرير 
 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

  الخفية -أواًل 
وفقًا الختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي والقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في  -1

، تتضمن هذه الوثيقة تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن تقرير 2006ديسمبر/كانون األول 
 لية اإلنمائية للصندوق.الفعا

ويشكِّل التقرير بذلك  ،ويعرض تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق منظور اإلدارة بشأن األداء العام للمنظمة -2
نظام التقييم الذاتي الشامل في وشفافية أداة رئيسية لتعزيز المساءلة والتعلم. ومما ُيعزز من مصداقية 

 فرصة استعراض الوثيقة وتقاسم تعليقاته عليها.الصندوق منح مكتب التقييم المستقل 

 تعليقات عامة –ثانيًا 
يرحِّب مكتب التقييم المستقل عمومًا بالنتائج والتوصيات الواردة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لهذا  -3

ليات الصندوق بقوة مع النتائج والتوصيات الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عم وهي متوائمةالعام، 
داف في تحقيق أه ثري. ويشترك التقريران في الرسالة الجامعة التي تؤكد أن المساهمة بدور 2017لعام 

لصندوق تغيير طريقة عمله ورفع مستوى أدائه لضمان زيادة نسبة التنمية المستدامة يتطلب من ا
في الكفاءة اجة إلى تحسين األداء لغاية. وُيبرز التقريران أيضًا الحلالمشروعات الُمرضية أو المرضية 

. وُسلط الضوء على 1منذ أمد بعيد الفعالية اإلنمائية للصندوق تحد من ما من القيود التيواستدامة الفوائد، وه
في حاجة إلى اهتمام خاص. ومع  مجالينإدارة البيئة والموارد الطبيعية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ باعتبارهما 

يوصي  ،قرير الفعالية اإلنمائية للصندوق يالحظ ضعف األداء في هذين المجالينذلك، وفي حين أن ت
بتوخي مزيد من الوضوح في المفهوم للتمييز  2017التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 بين المجالين من أجل جمع أدلة مناسبة تثبت ما يتحقق من إنجازات.

ن نتائج وأثر عمليات الصندوق وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق باتباع ويوصي كل من التقرير السنوي ع -4
نهج منظَّم في األنشطة غير اإلقراضية. وفي حين أن التوصية الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر 

رير عمليات الصندوق أشمل، إذ تدعو إلى دمج جميع األنشطة غير اإلقراضية في البرامج القطرية، يركز تق
بالخير فيما الفعالية اإلنمائية على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وتُبشر المواءمة الشاملة 

الكامل للتوصيات المشتركة وباتباع طريقة واضحة في التحرك ُقدمًا نحو تحسين أداء  تنفيذاليتعلق ب
استنتاجات تقرير الفعالية اإلنمائية ال تختلف عما جاء من استنتاجات أن الصندوق. وأخيرًا، على الرغم من 

مقابل  المستقبليةفي التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، هناك عدم توازن في عرض الخطط 
ئية في تقرير الفعالية اإلنماالواردة لدعم تصنيفات األداء  2016األدلة الملموسة لإلجراءات المتخذة في عام 

 . 2017للصندوق لعام 

                                           
مسألة استدامة الفوائد وطرح توصيات بشأنها. ويشير تقرير  2015التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  أثار 1

فيما  2016بشكل غير صحيح إلى التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  2017الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 مؤسسات المالية الدولية األخرى.استدامة الفوائد في ال بأداءيتعلق 



  EB 2017/121/R.10/Add.1 
 

2 

أيضًا العديد من التوصيات التي طرحها مكتب التقييم  2017وتناول تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  -5
لتحسين جودة التقرير. وتماشيًا مع تعليقات المكتب، يشمل تقرير هذا العام فصاًل  2016المستقل في عام 

بيانات جودة  القيود التي تحد منبصراحة  ويبرزعداد التقرير، عن المنهجية يوضح العملية المحسَّنة إل
بعض المؤشرات. غير أن إدراج شرح لمنهجية التحليل الجديدة )مثل االنفصال بين التصنيفات، ومقارنة 

سنوات( من شأنه أن يزيد من تعزيز شفافية التقرير  10تصنيفات تقرير الفعالية اإلنمائية على مدى 
من  المئوية للمشروعات المصنَّفة بتقدير ُمرٍض أو أفضلل التقرير أيضًا تحلياًل للنسبة ومصداقيته. ويشم

بشأن رفع "مستوى  2016بما يتفق مع توصية التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  ذلك
ص بالتقرير السنوي الذي ُيكرر موضوع التعلم الخا، األداء". ويقدِّم الملحق الجديد المعنون "تحت المجهر"

للبرامج نوعًا من األدلة غير الموجودة في التقرير الرئيسي، أي أمثلة  ،عن نتائج وأثر عمليات الصندوق
القطرية؛ ومع ذلك، كان هناك عرض محدود للمستوى الجيد واألضعف في أداء المشروعات. كما أن 

يتناوله لجنوب والتعاون الثالثي كأول موضوع األساس المنطقي الذي يستند إليه اختيار التعاون بين بلدان ا
"تحت المجهر" غير واضح ألن وثيقة "نهج الصندوق في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  ملحقال

. وتقرير 2016الثالثي" كانت قد ُقدِّمت إلى المجلس التنفيذي قبل وقت قصير في ديسمبر/كانون األول 
قوي بشكل عام في اإلبالغ والمساءلة، ولكنه محدود أكثر من حيث  2017اإلنمائية للصندوق لعام الفعالية 

التعلم. ويعترف التقرير بهذه الثغرة، ومن المزمع تقليل العدد الكبير من المؤشرات الواردة في إطار قياس 
النتائج لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومع ذلك، يمكن للتقرير أن يستفيد من المعالجة 

 المتوازنة والمتكاملة للتعلم في سائر مواضعه بداًل من تركيز تلك المعالجة في موضوع "تحت المجهر".

. يعرض تقرير الفعالية تقييم النتائج: اإلبالغ عن إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق -6
النتائج حسب مستوى إطار قياس النتائج بعد مقدمة وملخصين للفصول  2017اإلنمائية للصندوق لعام 

لوضع  2016الواردة في المالحق. وخالفًا لإلصدارات السابقة، ال توجد أي لمحات عامة عن األداء في عام 
لغ التمويل اومب وحجمها حافظة الصندوقل القيمة اإلجماليةتقديم فإن النتائج في سياقها. وكحد أدنى، 

 اً نقاط توفر تلك المعلوماتفأن يكون مفيدًا. كان يمكن  2016نهاية ديسمبر/كانون األول  حتى ةتمدالمع
أساسية لتفسير النتائج وتحديد مجاالت التحسين. وبغض النظر عن هذه المعلومات الناقصة، ُيعرب مكتب 

، في الحاالت التي ال تتحقق يعترفالتقييم المستقل عن تقديره لزيادة المصداقية في تقرير هذه السنة الذي 
فيها المستويات المستهدفة، بأن األداء قد تراجع أو أن المنهجية غير قوية بالقدر الكافي )مثلما في الفقرات 

والملحق الثاني(. ويشكِّل التقييم الذاتي الصريح أساسًا حاسمًا للتعلم، ويثبت التزام الصندوق  19إلى  14من 
 ة.العام بالفعالية اإلنمائي

، ال من إطار قياس النتائج( 2)المستوى  اإلنمائية واألثر على المستوى القطري النواتج يخصوفيما  -7
ن بالنتائج الواردة في تقرير أن تقار   2017يمكن لنتائج التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

ظهار المتوسطات المتحرِّكة لمدة ثالث سنوات إلن النتائج من حيث ية اإلنمائية. ويعرض كال التقريريالفعال
لتخفيف من التقلبات )السنوية( القصيرة األجل. وبالنظر إلى أن التقريرين في االتجاهات الطويلة األجل ول

، فإن الفترة المقبلة في السلسلة ستكون 2014-2012يقدمان نتائج تتعلق بالفترة  2016إصداريهما لعام 
د في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لهذا العام. غير أن تقرير كما هو وار  2013-2015

. وفي 2016آخر سنة، وهي عام  عنأغفل تلك الفترة من أجل تقديم بيانات  2017الفعالية اإلنمائية لعام 
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ن نتائج وأثر ي حالة تقرير الفعالية اإلنمائية، فإن بيانات التقرير السنوي عحين أن ذلك قد يكون ممكنًا ف
 2016رير إنجاز المشروعات/تقييم أداء المشروعات المحددة لعام اعمليات الصندوق وعمليات التثبت من تق

من  2017وعام  2016األداء الوارد في إصداري عام  1كانت أقل من أن يتم إدراجها. ولذلك، يقارن الجدول 
، 2017ير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام نتائج الواردة في التقر التقرير الفعالية اإلنمائية مع 

 زمنيًا لألداء يمكن مقارنته.وال يعرض إطارًا 

التقرير ومع مراعاة االتجاهات الواردة في التقريرين، هناك اتساق عام بين النتائج الواردة في وبشكل عام،  -8
أقوى مستوى األداء وفي تقرير الفعالية اإلنمائية. ويبلغ  2017السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

ن كان ذلك بهامش أكبر في  له في االبتكار وتوسيع والنطاق، ويصل إلى أضعف مستوياته في الكفاءة، وا 
التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. واستنادًا إلى تصنيفات مكتب التقييم المستقل، يتجاوز 

على  –االبتكار وتوسيع النطاق، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ  -2018ى المستهد ف في عام المستو  مؤشران
اعتبار الهدف قد تحّقق. الرغم من أن العّينة في الحالة الثانية محدودة أكثر من الالزم بحيث ال يمكن 
حين أن التقرير السنوي عن ويشير تقرير الفعالية اإلنمائية أيضًا إلى األداء الحكومي باعتباره قد تحّقق، في 

نتائج وأثر عمليات الصندوق يرى أنه شارف على بلوغ الهدف. وبشكل عام، في حين أن تقرير الفعالية 
من ذلك في المائة من المشروعات المقّيمة مرضية إلى حٍد ما أو أفضل  75اإلنمائية يرى أن ما ال يقل عن 

وفقًا للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  مؤشراتى ستة ذلك إاّل علالتسعة، ال ينطبق  المؤشراتفي كل 
 الصندوق.

، يرى تقرير الفعالية اإلنمائية أن وجود عدٍد 2016-2014، و2014-2012بين الفترتين وفي إطار المقارنة  -9
( أحد 17أكبر من المشروعات في البلدان التي تعاني من أوضاع هّشة في معظم الفترة األخيرة )الفقرة 

 مقارنةاب تدّني أداء المشروعات في ثمانية من بين مؤشرات النواتج التسعة. غير أنه سيكون من المفيد أسب
في أداء البلدان التي تعاني من أوضاع هّشة في هاتين المجموعتين. وبالتالي، على سبيل  االختالفات

 ي من أوضاع هّشة منخفضالتي تعان المثال، إذا كان متوسط االنفصال في التصنيفات بالنسبة للبلدان
 إلى تلك الحقيقة. 2016-2014بدرجة كبيرة، ينبغي أاّل ُيعزى أداء المشروعات في الفترة 



  EB 2017/121/R.10/Add.1 
 

4 

 1الجدول 

مقارنة بين تصنيفات تقرير الفعالية اإلنمائية والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق فيما 
 من إطار قياس النتائج 2يتعلق بمؤشرات المستوى 

 المؤشرات

نتائج تقرير الفعالية 
 اإلنمائية
2012-2014 

 (مشروعاً  89)

نتائج تقرير الفعالية 
 اإلنمائية
2014-2016 

 (مشروعاً  84)

نتائج التقرير السنوي 
عن نتائج وأثر 

 عمليات الصندوق
2013-2015 

 (مشروعاً  69)

المستوى 
المستهدف 

 2018لعام 

مؤشرات النواتج )النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة بأنها ُمرضية  2-2
 ( عند اإلنجازمن ذلك أفضلأو إلى حد ما 

    

 90 75 84 93 الفعالية  2-1-1

 80 57 77 82 الكفاءة 2-1-2

 األثر على الفقر الريفي 2-1-3
94 

 

86 85 90 

 90 85 87 91 المساواة بين الجنسين 2-1-4

 85 65 78 87 استدامة الفوائد 2-1-5

 90 91 92 94 االبتكار وتوسيع النطاق 2-1-6

 90 75 88 89  إدارة البيئة والموارد الطبيعية 2-1-7

 50 74 84 غير منطبق دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في التكيُّف مع تغيُّر المناخ 2-1-8

 80 77 90 90 أداء الحكومة كشريك 2-1-9

وقاعدة بيانات مكتب التقييم المستقل في الصندوق )البيانات المستمدة من  2017المصدر: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
 .2017عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات وتقييمات أداء المشروعات(، 

وعماًل بالممارسة المعمول بها في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، يعرض تقرير الفعالية  -10
يتناول االنفصال بين تصنيفات التقييم الذاتي وتصنيفات ألول مرة تحلياًل  2017لعام اإلنمائية للصندوق 

مكتب التقييم المستقل. وال يستطيع مكتب التقييم المستقل دعم ما جاء من تأكيد في تقرير الفعالية اإلنمائية 
 0.35مكتب التقييم المستقل يبلغ حاليًا  "االنفصال بين تصنيفات التقييم الذاتي وتصنيفات نأب 2017لعام 

نتائج وأثر عمليات الصندوق عن " لعدد من األسباب. أواًل، يعرض التقرير السنوي 2016-2014فقط للفترة 
االنفصال بين تصنيفات مكتب التقييم المستقل وتصنيفات التقييم الذاتي لكل معيار وال ُيجمِّع الفروق في 

االنفصال في  2017التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  متوسط عام. وثانيًا، يعرض
 2016ألن عينة عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات المنجزة في عام  2015-2013تصنيفات الفترة 

، وهو انفصال ال يمكن 2016-2014كانت محدودة بدرجة كبيرة. وعرضت اإلدارة االنفصال خالل الفترة 
ته مع النتائج الواردة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق. وبالنظر إلى أن المنهجية ال مقارن

تصف كيفية حساب المتوسط )أي متوسط االنفصال في متوسط تصنيف كل معيار أو متوسط االنفصال 
لتحليل ألغراض ا إعادة إجراءفي كل تصنيف فردي، وما إلى ذلك(، ال يمكن لمكتب التقييم المستقل 

مصدر والمعايير، إلى جانب البيانات وال جدواًل يتضمن المالحق أن تشملالمقارنة. وسيكون من المفيد 
إاّل أن يقارن انفصال حساب المتوسط. ونظرًا لهذه القيود، ال يمكن لمكتب التقييم المستقل  توضيح طريقة

التقييم الذاتي أعلى باستمرار في المتوسط  . وكانت تصنيفات2015-2013التصنيفات في الفترة  اتمتوسط
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( ووصل إلى أدنى مستوى له في األثر 0.55في كل المعايير. وبلغ االنفصال أعلى مستوياته في المالءمة )
 .2معياراً  12في  0.29( وبلغ متوسط االنفصال 0.15على الفقر الريفي )

فرصة هامة  من إطار قياس النتائج( 3التنمية على المستوى القطري)المستوى ويتيح القسم الذي يتناول  -11
لمناقشة النتائج الملموسة للمشروعات المدعومة من الصندوق، ال سيما المشروعات التي تستند إلى تقييمات 

مات المالية األثر التي تجريها اإلدارة فيما يتصل بإدارة الموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الزراعية، والخد
القسم قصير بدرجة كبيرة  بيد أنالريفية، والتسويق، والسياسات والمؤسسات، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ. 

التعلم، من خالل ما يعرضه من تغييرات في عدد األشخاص الذين حساب ويحابي اإلبالغ والمساءلة على 
نها تنطوي عمومًا على مبالغة )بسبب يحصلون على خدمات. ويتعيَّن معالجة تلك األرقام بعناية أل

 كما تبيَّن من تقييمات كثيرة. ،االزدواجية في الحساب(

من  4بالفعالية التشغيلية للبرامج القطرية والمشروعات التي يدعمها الصندوق )المستوى وفيما يتعلق  -12
قراضية. ويالحظ التقرير يركز تقرير الفعالية اإلنمائية مناقشته على األنشطة غير اإلإطار قياس النتائج(، 

في المائة فقط من البلدان المشمولة باستقصاء العمالء اعتبرت االنخراط في حوار السياسات على  17أن 
في المائة فقط من الحاالت أن الشراكة ُمرضية  33، وتبيَّن في من ذلك المستوى الوطني ُمرضيًا أو أفضل

توصل إليه التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  االستنتاج الذي. ويتفق ذلك مع من ذلك أو أفضل
من أن االنخراط في السياسات على المستوى القطري يمثل المعيار األضعف أداًء بين  2017الصندوق لعام 

 وأن بناء الشراكات قد تراجع بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة. ،األنشطة غير اإلقراضية

أدلة تستحق االهتمام فيما يتعلق بإثبات الجهود في مجال الشراكة.  اإلنمائيةتقرير الفعالية  يعرضوال  -13
فالتقرير يشير إلى حاالت معيارية، مثل استخدام مركز االستثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة في 
تصميم المشروعات )وهي خدمة ال تقدَّم مجانًا( أو االنخراط على المستوى العالمي )أي المشاركة في أعمال 

ومجموعة العشرين( دون توضيح كيفية ارتباطها  ،جنة األمن الغذائي العالمي، ومجموعة الدول السبعل
بالفعالية التشغيلية للبرامج القطرية والمشروعات التي يدعمها الصندوق. ويمكن لألدلة الملموسة واألمثلة 

داء أن ُيعزز األساس الذي تستند وتحديد العوامل المحرِّكة لأل 2016المستمدة من البرامج القطرية في عام 
إلى الخطط تقرير الفعالية اإلنمائية  يشيرإليه التصنيفات وُيحسِّن التعلم المؤسسي. وبداًل من ذلك، 

تمويل االستثمار( بداًل من إبراز الممارسات الجيدة التي ثبت نجاحها في ل)أي إنشاء صندوق  المستقبلية
القطري والشراكة مع القطاع الخاص. ويتفق موقف تقرير الفعالية االنخراط في السياسات على المستوى 

اإلنمائية حيال األهمية الحاسمة لزيادة الالمركزية والموارد من أجل تعزيز االنخراط في السياسات على 
 .في الصندوق المستوى القطري مع توصيات التقييم المؤسسي لالمركزية

مجموع التمويل عن  من قبيل معلوماتلى االتساق وتتطلب سياقًا، إ بشأن التمويل المشتركوتفتقر المناقشة  -14
المشترك )مصنَّفًا حسب مصادره المحلية والدولية(، ومجموع التمويل المقدَّم من الصندوق، وشرحًا ألهمية 

"يمكن  بأنهقسم توزيع التمويل المشترك المحلي ال ويصفالتمويل المشترك )أي كمؤشر لاللتزام الحكومي(. 
فإن مبررات انخفاض  ،دون أي تفاصيل أخرى. وأخيراً  حد ما وفقًا لخطوط الدخل القطرية"نبؤ به إلى الت

التمويل المشترك الدولي غير واضحة وال تؤيدها أدلة. ويبدو أن النقطة التي تشير إلى أن األموال المتاحة 

                                           
 جميع معايير التقييم باستثناء أداء المشروعات.   2
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ي أدلة في السياق العالمي الراهن للتمويل المشترك أقل ألن الزراعة مجال منخفض األولوية ال تستند إلى أ
على سبيل المثال. وبالمثل، أشار مصرف التنمية  للمناخ صندوق األخضرالفي ظل االهتمام بالزراعة في 

زيادة استثماراته بمقدار لته الخمس وخططه ااألفريقي إلى مبادرة "إطعام أفريقيا" باعتبارها واحدة من أولوي
مليار دوالر  2.4مليون دوالر أمريكي إلى  612ط سنوي حالي يبلغ أربعة أضعاف في الزراعة من متوس

 2015أمريكي. وأطلق مصرف التنمية اآلسيوي أيضًا خطة تشغيلية من أجل الزراعة والموارد الطبيعية للفترة 
 كمجال من المجاالت ذات األولوية. مكانتهاالزراعة إلى  أعادت 2020-

رير الفعالية . يعرض تقمن إطار قياس النتائج( 5وق )المستوى الفعالية والكفاءة المؤسسيتان للصند -15
في المائة من وظائف الفئة الفنية من  35عند اإلبالغ عن المستوى المستهدف البالغ  ،اإلنمائية مرة أخرى

بداًل من عرض استنتاجات الدراسة التي  خطة ال تزال قيد اإلعداد ،شغلها نساءوما فوقها التي ت 5-الرتبة ف
ُأجريت بشأن تمثيل المرأة في قوة عمل الصندوق، أو اإلشارة إلى أمثلة لإلجراءات الملموسة المتخذة من 

بصفة خاصة إلى ارتباط كبير بين  3اإلدارة لمعالجة تلك المسألة. وتشير الدراسة المتعلقة بصرف األموال
لقطرية وزيادة سرعة استهالل المشروعات، وهو عامل حاسم في صرف األموال. تولي المرأة إدارة البرامج ا

 األداء اللذين يواجهان تحديات في الصندوق. وكان يمكن لهذا االستنتاج الملموس أن يكون ذا صلة بمجالي 

ئيسي الوظائف في المكاتب القطرية التابعة للصندوق مقابل عددها في المقر الر وتتطلب مبررات تراجع عدد  -16
إلى أن الزيادات في عدد الموظفين الممولين من  2017بعض التوضيح. وأشار برنامج العمل والميزانية لعام 

وظائف جديدة في المقر. ويالحظ تقرير  5مكافئ متفرغ في المكاتب القطرية و 5.5الميزانية العادية تبلغ 
ديدة في المقر الستيعاب الموظفين الفعالية اإلنمائية أن هذا االنخفاض "نجم عن فتح بضع وظائف ج

المتناوبين من وظائفهم في المكاتب القطرية". وال يتفق هذا القول مع وثيقة الميزانية، وربما يشير إلى تحول 
 المنتدبة إلى المقر الستيعاب تناوب الموظفين.في الوظائف الحالية 

تصنيفات  2017ن تقرير الفعالية اإلنمائية لعام يقار  القضايا الهيكلية المتعلقة بالفعالية اإلنمائية للصندوق. -17
وية التي ينطوي عليها أداء يلتحديد المسائل البن 2017وعام  2007األداء بين تقريري الفعالية اإلنمائية لعام 

-2014أضعف في الفترة كان حافظة المشروعات. ووفقًا للتقرير، تحسَّن األداء خالل تلك الفترة، ولكنه 
دارة البيئة والموارد الطبيعية. 2016 ويتبين ، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة، واستدامة الفوائد، وتغيُّر المناخ، وا 

تحليل االتجاهات الوارد في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق خالل الفترة من  بالمثل من
ن تقارير إنجاز المشروعات/تقييمات باالستناد إلى بيانات عمليات التثبت م ،2015حتى عام  2007عام 

 .2015-2013واستقر في آخر فترة، وهي  2009أن أداء الصندوق تحسَّن منذ عام ، وأداء المشروعات

الوارد في تقرير  4التحليل إجراء"جميع التقييمات"، أعاد مكتب التقييم المستقل وباستخدام سلسلة بيانات  -18
مع ذلك، تشمل سلسلة بيانات جميع التقييمات عمليات تقييم تستخدم الفعالية اإلنمائية ألغراض المقارنة. و 
مشروعًا(. وكما يتبيَّن من  45إلى عينة صغيرة الحجم ) 2006-2004منهجيات مختلفة، وتستند نتائج الفترة 

في كل المعايير  من ذلك المشروعات المصنَّفة بأنها ُمرضية إلى حد ما أو أفضل، ازدادت نسبة 2جدول ال

                                           
3 Disbursement performance of the International Fund for Agricultural Development (IFAD): An in-depth analysis 

of drivers and trends ق للعوافي صرلدولي للتنمية الزراعية )أداء الصندوق ا مل المحركة ف األموال: تحليل متعمِّ
 (2017)روما، يونيو/حزيران  14سلسة أبحاث الصندوق، رقم . 2017، يونيو/حزيران واالتجاهات(. الصندوق

المتعلق بتصنيفات تقارير إنجاز المشروعات أن يشمل أحجام عينات المشروعات في المجموعتين لتعزيز  2يمكن للجدول   4
 صدق التحليل.
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تثناء الكفاءة. ولم يطرأ تغيير على تصنيفات األداء في التقييمات الذاتية وتصنيفات مكتب التقييم باس
كثيرًا فيما يتعلق بالفعالية والمساواة بين الجنسين، وتتشابه هذه التصنيفات  2016-2014المستقل في الفترة 

إن نسبة المشروعات المصنَّفة بأنها ُمرضية في األثر على الفقر الريفي والتكيُّف مع تغيُّر المناخ. وعمومًا ف
 ( أقل باالستناد إلى تصنيفات مكتب التقييم المستقل. 6و 5)التصنيفان من ذلك أو أفضل 

 2الجدول 
 التقييم المستقل تصنيفات مكتب
 )النسب المئوية(
فة بأنها ن  النسبة المئوية للمشروعات المص 

  من ذلك أفضلُمرضية إلى حد ما أو 
لة للتصنيفات في المجال  الدرجات المفص 

 ( 6، 5، 4الُمرضي )

 6و 5التصنيفان  4التصنيف  (2014-2016) (2004-2006) 

 38  46  84 64 الفعالية

 21 34 55  60 الكفاءة

 39 46 85 65 األثر الكلي على الفقر الريفي

 39 48 87 57 المساواة بين الجنسين

 11 61 72 51 استدامة الفوائد

 ال ينطبق ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال إمكانية توسيع النطاق

 36 45 80 62 االبتكار وتوسيع النطاق

 20 60 80 38 إدارة البيئة والموارد الطبيعية

دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في 
 التكيُّف مع تغيُّر المناخ

 13 71 83 ينطبق ال

 33 44 76 59 األداء الحكومي

 .2017قاعدة بيانات مكتب التقييم المستقل في الصندوق )بيانات جميع التقييمات(، المصدر: 
 

، أو تدني مستوى 2016و 2004وال يقدِّم تقرير الفعالية اإلنمائية تفسيرًا لتحسن األداء العام فيما بين عامي  -19
دارة إدخال سياسات الصندوق المؤسسية بشأن اويمثل األداء في اآلونة األخيرة.  لمساواة بين الجنسين، وا 

نشاء ُشعبة البيئة وتغيُّر المناخ، العوامل التفسيرية  ر إليها فيما يتعلق االمش الوحيدةالبيئة والموارد الطبيعية، وا 
بتحسن األداء في هذه المجاالت. وهناك أيضًا في هذا القسم عرض غير متوازن للخطط المستقبلية مقابل 

 نلدعم تصنيفات األداء. من ذلك على سبيل المثال، أ 2016اذ إجراءات في عام األدلة الملموسة على اتخ
بداًل من  49هدف التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المتمثل في تنفيذ مشروعات أكبر يرد في الفقرة 

إثبات أن ذلك يحدث بالفعل عن طريق عرض تحليل لالتجاهات في أحجام قروض المشروعات. ووردت 
، دون ذكر عوامل األداء لالمركزيةالمؤسسية  رة المعرفة، وصرف األموال، والخطةشارات إلى إداأيضًا إ

الجيد أو أمثلة ألفضل الممارسات المستخلصة من البرامج القطرية للصندوق. وبداًل من اإلشارة إلى خطة 
التي ُسلطت عليها األضواء في  صرف األموال، كان يمكن لتقرير الفعالية اإلنمائية أن يقدِّم العوامل الرئيسية

الدراسة المتعلقة بصرف األموال. وفيما يتعلق بتغيُّر المناخ، وردت إشارات إلى كثير من االستراتيجيات 
والسياسات ذات الصلة باإلضافة إلى خطة تكثيف تعبئة تمويل مشترك إضافي مرتبط بالمناخ في فترة 

لى زيادة تعميم االعتبارات المناخية في فترة التجديد العاشر التجديد الحادي عشر، بداًل من تقديم أدلة ع
من أجل التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وأخيرًا، فإن إجراءات  المعبأةمقيَّدة التكميلية غير المساهمات الباستخدام 

مات تحسين آفاق المستقبل فيما يتصل باستدامة الفوائد، مثل المشاركة االستباقية في السياسات مع الحكو 
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والشركاء اآلخرين، ال تؤيدها أدلة التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق فيما يتعلق بالمشروعات 
 التي ُأنجزت مؤخرًا.

 الخاتمة  –ثالثًا 
عددًا من السمات الجديدة المحدودة من حيث عمق  2017وفي الختام، يشمل تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  -20

التحليل بسبب القيود المفروضة على طول الوثيقة. ونتيجة لذلك، ُيحابي التقرير الرئيسي المساءلة على 
حساب التعلم من خالل مجموعة محدودة من األدلة الملموسة أو األمثلة المستقاة من البرامج القطرية 

القليلة من المشاركة على المستوى المؤسسي أو العالمي وليس من البرامج  للصندوق. واستمدت األمثلة
األدلة أو العوامل  دون االستفاضة في عرضالقطرية. وعرضت بالتفصيل كثير من خطط التحسين، 

أن المحرِّكة لألداء. وبداًل من تقديم الخطط المستقبلية كدليل، كان من األفضل لتقرير الفعالية اإلنمائية 
سليط الضوء على إجراءات تحسين األداء في قسم أخير يتناول تيحافظ على ممارسته المعيارية المتمثلة في 

 ". المضي قدماً "


