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 الفعالية اإلنمائية للصندوقعن تقرير 

 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق
المجلس التنفيذي في الذي اتخذه قرار الو  ونظامها الداخليلصندوق ا فياختصاصات لجنة التقييم شيا مع اتم -1

كتب التقييم المستقل في م، تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات 2006دورته المنعقدة في ديسمبر/كانون األول 
 المؤسسيةوثيقة التقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق هو و  .قرير الفعالية اإلنمائية للصندوقت على الصندوق
 لتقييمالمكتب المتاحة هذه الفرصة  وتعزز المؤسسية واإلنمائية. ةفعاليالعن  لإلبالغللصندوق الرئيسية 
 .تهوشفافي مصداقية نظام التقييم الذاتي للصندوقوتقاسمها تعليقاته ستعرا  ال المستقل

 مقتضبةعامة  لمحةويعرض  بصياغة جيدة 2019عام لتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  يتسمإجماال،  -2
حول  ينومناقشة مفصل . يقدم تقرير هذا العام تحليالالتجديد العاشر لموارد الصندوقفترة  خاللاألداء  عن

، امؤسسي اوباعتباره تقرير لكن مناقشة أقل للجوانب المؤسسية. و األداء التشغيلي للبرامج القطرية للصندوق، 
إطار قياس  قاسهاإلى تقديم عر  متوازن لجميع الجوانب التي  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقيحتاج 

تقرير الفعالية اإلنمائية تتعلق التعليقات الواردة أدناه باإلنجازات ومجاالت التحسين المقدمة في و النتائج. 
 الصندوق. لمواردالعاشر  للتجديدإطار قياس النتائج فيما يتعلق بأهداف للصندوق 

التجديد العاشر لموارد الصندوق في خضم  فترةفي للقروض والمنح على اإلطالق برنامج أعلى  تنفيذإن  -3
العديد من النتائج  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام يقدم  الثناء. يستحق مكثفتغيير تنظيمي 

نشاء الدوائراإليجابية في سياق برنامج إصالح مكثف تضمن إعادة تنظيم  ج جميع دماجديدة، وا   عبش  ، وا 
في خضم و . للمراكز دون اإلقليمية نموذج الجديدإلى الموظفي العمليات في عملية إعادة تعيين والالمركزية 

لتجديد فترة اخالل من القرو  والمنح المعتمدة  أعلى مستوى على اإلطالقهذه التغييرات، قدم الصندوق 
إلى ذلك، تجاوز الصندوق جميع  باإلضافةو مليار دوالر أمريكي.  3.3 حيث بلغ العاشر لموارد الصندوق

 األشخاص، وعدد ااقتصاديا حراك شهدواالذين  األشخاص، وخاصة عدد أثرهالمتعلقة بمؤشرات  األهداف
 .األسواقالذين لديهم إمكانية وصول أفضل إلى 

 المشروعاتمن  اجد اكبير  القروض والمنح تضمن عددبرنامج ا إلى أن تنفيذبصفة خاصة تجدر اإلشارة  -4
التمويل اإلضافي نظرا إلى  عنينبغي تقديم مزيد من المعلومات  (.34) االجارية التي تتلقى تمويال إضافي

أو سد  توسيع النطاقتواتره، مثل إجمالي المبلغ المالي، واألساس المنطقي للتمويل اإلضافي )أي زيادة 
 اموافق عليه من المشروعاتمراحل إضافية  فجوات التمويل عندما ال يتحقق التمويل المشترك، أو تمويل

 مسبقا(.

البالغ  الصرف معدلتجاوز  في التجديد العاشر لموارد الصندوق. الصرففي مؤشرات واضح تحسن  هناك -5
 15 البالغهدف التجديد العاشر لموارد الصندوق  2018في المائة مقابل الحافظة اإلجمالية في عام  17.8

من  اشهر  15.7إلى أول عملية صرف إلى  اتفي المائة. كما انخف  الوقت من الموافقة على المشروع
تأثر وقت  وربما يكون قدلم يتحقق.  اشهر  14، على الرغم من أن الهدف البالغ اشهر  17 قدرهخط أساس 
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ضل لتنفيذ تصاميم التمويل اإلضافي و/أو االستعداد األفحاالت هذا بالعدد الكبير من  األسرعالصرف 
 .تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقهذه الجوانب في كان من الممكن مناقشة و الجديدة.  اتالمشروع

غير  المغلقةأن تصنيفات المشروعات الضوء على  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  يسلط -6
 .أيضافيما يتعلق بالبيانات المقدمة للمؤشرات األخرى  غير أن هذه المسألة يمكن أن تثار؛ موضوعية

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ، فإن اتالمعززة لتقارير إنجاز المشروع االستعرا على الرغم من عملية 
شراف فإن تصنيفات اإل. ومع ذلك، اترير إنجاز المشروعاتقه لموضوعية تصنيفاتعدم يسلط الضوء على 

. كما أن عبالش  تختلف بين  هااستعراضعلى الرغم من أن عملية  تساؤل موضعليست ودعم التنفيذ 
على الرغم من عدم الكشف عن طريقة هي األخرى تصنيفات ضمان الجودة ليست موضع تساؤل 
تقرير الفعالية ؤكد ويبين المقيِّمين قد تم تخفيفه.  التفاوتالتصنيف، مما يجعل من الصعب التأكد من أن 

تجدر  غير أنه على الموضوعية األكبر للبيانات المستمدة من تقييمات األثر. اأيضية للصندوق اإلنمائ
اإلشارة إلى أن تقييمات األثر للتجديد العاشر لموارد الصندوق أ جريت على عينة من المشروعات التي لم 

يل، انظر تعليقات مكتب يكن اختيارها عشوائيا ولم تكن بالضرورة تمثل حافظة الصندوق. ولمزيد من التفاص
التقييم المستقل على تقييمات أثر التجديد العاشر لموارد الصندوق. وعلى الرغم من أن تقرير الفعالية 

الفقر الريفي، إال أن تصنيفات المشروعات على ثر األاإلنمائية للصندوق يؤكد أن تقييم األثر يكفي لقياس 
عن طريق عمليات صارمة ال تزال توفر معلومات مفيدة للمشروعات اإلفرادية وبيانات  أجريتالمغلقة التي 

 النتائج. للتأكد من صحةإضافية 

تقارير إنجاز المشروعات تصنيفات  وعرضفي منهجية تحليل  الذي لم يتم اإلفصاح عنهالتغيير إن  -7
 يأ شير ف الفعالية اإلنمائية للصندوق. االتساق في اإلبالغ عن النتائج في تقرير إزاءلإلدارة يثير القلق 

تنظَّم مجموعة مشروعات السنوات الثالث تبعًا ": ما يليإلى  2016لعام تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 
لتاريخ اإلنجاز، بما يضمن المواءمة مع الممارسة المتبعة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 

مجموعة مشروعات السنوات ت قدم  2017عام لتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  ه منذير أنغ".الصندوق
التغيير في المنهجية هذا ذكر ي  لم و . اإلنجازالمشروع، بعد ستة أشهر من تاريخ  إغالقتاريخ حسب الثالث 

سياق زيادة في المستقل ر مع مكتب التقييم ث  ولم ي  تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق في تلك الطبعة من 
تقرير الفعالية الواردة في نتائج ال أصبحت، وبناء على ذلك التنسيق بين التقييم الذاتي والتقييم المستقل.

التقرير السنوي عن نتائج  في الواردةتلك ب 2017منذ عام غير قابلة للمقارنة بشكل كامل  اإلنمائية للصندوق
 .لفعالية اإلنمائية للصندوقلالسابقة  ريراتقالفي  أووأثر عمليات الصندوق 

 مكتب التقييم المستقل إلى أن اتتقارير إنجاز المشروعات حسب تاريخ اإلنجاز وتصنيف تصنيفاتتشير  -8
، فإن أداء 1كما هو مبين في الجدول  .المناخ التكيف مع تغيرالهدف الوحيد الذي تحقق بالكامل هو 

تقارير إنجاز المشروعات  تصنيفاتلى استنادا إالهدف  عنفقط نقطة مئوية واحدة بقل أكشريك  ةالحكوم
 حسبللنتائج  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  عر عند النظر في و . اإلنجازحسب تاريخ 

االبتكار هدف بالكامل، و  اكشريك قد تحقق ةالمناخ وأداء الحكومتغّير التكيف مع  هدفي، فإن اإلغالقتاريخ 
 .عن الهدف نقطة مئوية واحدةبإال  ليس بعيدا
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 1الجدول 

تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  مقارنة بين تصنيفات
 من إطار قياس النتائج 2الصندوق لمؤشرات المستوى 

 
 

 المؤشرات

تقرير الفعالية اإلنمائية 
  2019 للصندوق

تصنيفات تقارير إنجاز 
 المشروعات 

 اإلغالقحسب 
2016-2018 

 (98*)  

تحليل مكتب التقييم 
 المستقل 

تصنيفات تقارير 
 إنجاز المشروعات
 حسب اإلنجاز

2016-2018 
**(73) 

التقرير السنوي عن 
نتائج وأثر عمليات 

  2018الصندوق 
 اإلنجازالنتائج حسب 
 

 2015-2017 
(59)** 

هدف 
التجديد 
العاشر 
لموارد 

الصندوق 
2018  

 )النسبة المئوية للمشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل( عند اإلنجاز المخرجاتمؤشرات 

 90 75 82 83 الفعالية 2-1-1

 80 51 67 67 الكفاءة 2-1-2

 90 76 83 85 األثر على الفقر الريفي 2-1-3

 90 71 88 88 المساواة بين الجنسين 2-1-4

 85 59 70 71 استدامة الفوائد  2-1-5

 90 80 88 89 االبتكار 2-1-6

 90 68 88 88 توسيع النطاق 2-1-7

 90 81 84 83 الموارد الطبيعيةو البيئة  إدارة 2-1-8

أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير لتكيف دعم ال 2-1-9
 50 73 87 84 المناخ

 80 61 79 80 كشريك ةأداء الحكوم 2-1-10
/تقييم أداء من قاعدة بيانات التثبتو مكتب التقييم المستقل، لمشروعات الوتقرير إنجاز  2019المصدر: بيانات تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

على  مدتها ثالث سنوات، * متحركةجميع األرقام تعر  النسبة المئوية للمشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل بفترات و المشروعات. 
 تاريخ اإلنجاز الفعلي. ** ؛المشروع إغالقأساس تاريخ 

ضمن  تحقق إلى حد كبيروهو "أيضا مفهوما جديدا  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام أدخل  -9
عند  .معايير الصندوق لقياس الجودة انخفاض في" والذي يمكن النظر إليه على أنه النطاقات المستهدفة
تقرير الفعالية  يعتبرالتجديد التاسع لموارد الصندوق، لم في نتائج الإطار قياس مقابل  اتاإلبالغ عن اإلنجاز 
لم ، على الرغم من أن األداء قد تحقق إدارة البيئة والموارد الطبيعيةهدف  أن 2016لعام اإلنمائية للصندوق 

عتبر ي 2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  أنغير نقطة مئوية واحدة. ب إال عن الهدف يكن بعيدا
ذا و نقاط مئوية.  10إلى  1" في نطاق واسع من إلى حد كبير" تحققت األهدافأن  المعايير نفسها  ط بقتا 

تقرير ، فإن للموارد على التجديد العاشرلموارد الصندوق  التاسعإطار قياس النتائج للتجديد المستخدمة في 
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التكيف مع تغير المناخ وأداء الحكومة المتعلقة بهداف األ أن يعتبرس 2019الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
 2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام . ومع ذلك، يشير تحققت هي فقط التي اإلغالقتاريخ  حسب
ضمن  إلى حد كبيركانت بالكامل أو  تتحقققد إما  10من أصل معايير  8 بالنسبة إلى األهدافأن  إلى

 .النطاق

بالنسبة للموارد كان األداء في التجديد التاسع لموارد الصندوق أفضل مما كان عليه في التجديد العاشر  -11
وأن العديد  نفسهاعلى المستوى القطري، على الرغم من أن غالبية األهداف كانت  اإلنمائية للمخرجات

الصندوق على نفس لموارد التجديد العاشر حافظ  .هاخط أساس دونمن أهداف التجديد العاشر كانت 
لجميع المعايير باستثناء استدامة الفوائد والكفاءة التي زادت  للموارد األهداف التي حددها التجديد التاسع

عام لتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  أفادنقاط مئوية على التوالي. ومقابل هذه األهداف،  5و 10بنسبة 
، وأن إدارة البيئة والموارد الطبيعيةتحقيق جميع أهداف التجديد التاسع لموارد الصندوق، باستثناء ب 2016

حتى استدامة الفوائد والكفاءة تجاوزت أهدافها. و . 10من أصل  معايير 8 بالنسبة إلى هدفالالنتائج تجاوزت 
عن األهداف  2019تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  في 10معايير من أصل  8 تقلوفي المقابل، 

النتائج  2016تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  قارنيكما . الفعلية للتجديد العاشر لموارد الصندوق
تقرير ال يقارن و نحو هدفها.  اكبير  اأحرزت تقدم إدارة البيئة والموارد الطبيعيةيكشف أن و مقابل خط األساس 

التقدم مقابل خطوط األساس. والجدير بالذكر أن العديد من أهداف  2019الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 
وجودة  اتاك)مثل بناء الشر  2014-2013 للفترة هاخطوط أساس دونالتجديد العاشر لموارد الصندوق 

خط بمقارنة كتحسن  اد الصندوق، ينبغي تحديد األهداف واقعيلتجديد الثاني عشر لموار لبالنسبة و التصميم(. 
 أساس محدد.

 في 5المستوى مناقشة محدودة عن مؤشرات تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق الرئيسي ل المتنُيقدم  -11
المجاالت التي تتطلب المزيد من االهتمام إن  .بشأن الفعالية المؤسسية للصندوق إطار قياس النتائج

دارتها.  لحاجة إلى تحسين تعبئة الموارد، نظرا لو على أساس النتائج المحققة هي تحسين تعبئة الموارد وا 
على سبيل و مصادر أفضل للبيانات لفهم االتجاهات الحديثة في االستثمار الزراعي.  لىهناك حاجة إ

 وهو ما ال يرصدمع منتصف الثمانينات،  اتمقارن تجرير الزراعي العام اإلشارة إلى االستثمافإن المثال، 
الموظفين ال يزال انخراط باإلضافة إلى ذلك، في حين أن مؤشر و زيادات خالل السنوات العشر الماضية. ال

 محددا ، على الرغم من أنه كانيتحققفي المائة لم  75 البالغفي المائة، فإن الهدف  74مرتفعا حيث بلغ 
 ته.واإلجراءات المتخذة لمعالجهذا الوضع أسباب  ذكر ينبغيو أقل من خط األساس. ب

. بشكل في الصندوق التعيينالتحسينات المتعلقة بأهداف  لتوضيحهناك حاجة إلى معلومات إضافية  -12
، أي يوما 76إلى أيام  109الفنية الشاغرة من الفئة عام، انخف  عدد األيام الذي يستغرقه شغل وظائف 

على و . مفيداذلك بهذه السرعة  الطريقة التي تحقق بها توضيحسيكون و يوم. مائة أقل بكثير من هدف الـ
إلى  ةمطرد زادت زيادةقد جيم، إال أن النسبة و  باءالقائمتين  نسبة موظفي على تتبعاقتصر األمر الرغم من 

خط األساس في النسبة مقابل ائة في الم 2في المائة وهو أمر يستحق الثناء. كما أن الزيادة بنسبة  44
 غير أنهأيضا.  اإيجابي تعد مؤشرافي المائة  31 إلىلتصل وما فوق  5-ف الفنيةفي الفئة المئوية للنساء 

في المائة، قد يحتاج الصندوق إلى التركيز على مسألة االحتفاظ  35 البالغمن أجل الوصول إلى الهدف 
 على المستوى اإلداري. بالنساء
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على نقاط مثيرة لالهتمام  هفي مرفقالتقرير المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الضوء ُيسلط  -13
قيمة القرو  التي  إجماليأوال، يوضح التقرير أن نسبة  .للتقرير الرئيسي المتنتستحق المناقشة في 

إلى  2016في المائة في عام  26انخفضت من جنساني أنها تؤدي إلى إحداث تحول على يمكن تصنيفها 
 انخفا و الجنساني  للتحول. ويعزى االنخفا  إلى تعريف أكثر صرامة 2018في المائة في عام  14.6

األخير أحد  هذا يمثلو خالل البعثات.  لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةل المتعمقة اتتقييمالالتركيز على 
 2019لعام لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق اثيرت في التي أ   بالمسائلالشواغل المرتبطة 
 واإلشراف عليها وتنفيذها. اتالكافي المقدم لبعثات دعم تصميم المشروع التقنيفيما يتعلق بالدعم 

حدد تقرير الفعالية اإلنمائية ي   لمعالجتها.مناسبة وتدابير  مسائل المضي قدماأخيرا، يعرض طريق  -14
 مسائلللصندوق أداء الحكومة، واستدامة الفوائد، والقدرات في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة باعتبارها 

األكثر بساطة مفيدة  تصاميمال تكونأن  ومن المفتر  رئيسية يتعين معالجتها من أجل تحسين األداء.
مجالي برامج بناء القدرات في  بتنفيذوصي أيضا وأ  الهشة.  األوضاعفي  للمشروعاتوكذلك  ةألداء الحكوم

إدراج استراتيجيات  ويتواءم. التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقفي  والتوريداإلدارة المالية 
لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ل السابقة توصياتالجيد مع  بشكلالجديدة  تصاميمالخروج في جميع ال

أصحاب المصلحة الذي يركز على مشاركة  تعليقاتإطار وي عد تحسين استدامة الفوائد. المتعلقة بالصندوق 
في حين أن البلدان التي تعاني من أوضاع و . المشروعاتلضمان استمرار أهمية  اجيد اتدبير المستفيدين 

المستقل التحليل الذي أجراه مكتب التقييم  فقد كشفودعم خاص،  متمايزهشة تحتاج بالتأكيد إلى نهج 
 بين التصنيفاتأن الفرق في متوسط  2019 لعام لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقل

 من ولم يكن كبيرا إال المعايير لجميع بالنسبة اصغير  كان الهشة وغير الهشة األوضاع في المشروعات
لحكومة لواالستعراضات المشتركة  القطرية، فإن تعزيز القدرات وبناء على ما تقدمالفوائد.  استدامة حيث

 إيجابية. تدابير تعد المطبقة مؤخراواإلدارة 

 اتغيير  يشهدالصندوق باقتضاب أن  2019الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  في الختام، يعرض تقرير -15
العديد من السياسات واالستراتيجيات الثناء يستحق على نحو اإلدارة  أدخلت، 2018في عام  .اتحولي

 أهدافه الطموحة في التجديد الحادي عشر لبلوغاألساس لمسار الصندوق المقترح  وضعتالجديدة، التي 
 التجديد العاشر لموارد فترةفي  لقرو  والمنح على اإلطالق ل برنامجأعلى  نفذومع ذلك  ،الصندوق لموارد

الصحيحة  المسائلتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق حدد فقد بينما ال تزال النتائج معلقة، و . الصندوق
اإلدارة على هذه الفرصة للمساهمة في عملية  مكتب التقييم المستقليشكر و واإلجراءات الملموسة لمعالجتها. 

 .اإلنمائية للصندوقتقرير الفعالية التغيير هذه من خالل التعليق على النتائج الواردة في 

 

 

 

 

 


