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  موجز تنفيذي

 التجديدهذا هو التقرير السنوي الثالث بشأن الفعالية اإلنمائية للصندوق، وهو آخر تقرير يغطي فترة  -1

. ئية لتعزيز فعاليته اإلنما2009- 2007وقد أولى الصندوق األولوية خالل الفترة . السابع لموارد الصندوق

وقد وجهت خطة عمله خطواته على طريق تحقيق هذا الهدف، بينما كان تقرير الفعالية اإلنمائية وسيلة 

 .مهمة إلرساء المساءلة عن المنجزات من حيث أثر المشروعات والبرامج

فهو يشمل نتائج كل مشروع ممول : ئها شموالً عن أد الصندوقوتقرير الفعالية اإلنمائية هو أكثر تقارير -2

من الصندوق يتم إنجازه خالل السنة، والتقدم المحرز في تعزيز نظم اإلدارة لدعم هذه اإلنجازات، ومدى 

ويستند تقرير الفعالية اإلنمائية إلى حد كبير . مالءمة أنشطة الصندوق للعمليات اإلنمائية الوطنية والعالمية

 نتائج وأثر عمليات الصندوق الذي يصدره إلى تقديرات ذاتية، ومقارنة نتائجه بنتائج التقرير السنوي عن

وعلى . ويوفر قدراً من األسس لقياس مدى دقة عملية التقدير الذاتيفي الصندوق  المستقلمكتب التقييم 

التقرير مدى ثالث سنوات، كان التوافق العام بين تقديرات أداء المشروعات في تقرير الفعالية اإلنمائية و

، مع 2009ويتواصل هذا االتجاه في عام .  مثيراً لإلعجابت الصندوقالسنوي عن نتائج وأثر عمليا

اتسام التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق بقدر من اإليجابية عن أداء الصندوق أكبر من 

وثمة مجال واحد فقط من مجاالت االختالف يتعلق بأداء . تقرير الفعالية اإلنمائية في عدد من المجاالت

الفعالية  من تقرير 2010 تجاه القضايا البيئية، وسيجري تناول هذا الشاغل في نسخة عام الصندوق

 .بعد إجراء استعراض أكثر تعمقاً لصندوقاإلنمائية ل

 الصندوق للقضايا الرئيسية للحد من الفقر العالمي والتنمية لم تكن قط أكثر وضوحاً مما مهمةإن مالءمة  -3

 أقرب لقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرةان األمن الغذائي وافلم يسبق أن ك. هي عليه اليوم

إلى مركز الصدارة في السياسات واالقتصادات العالمية أكثر مما هما عليه اآلن، ويتجاوز هذا ميادين 

كما أنه لم يسبق أن كان الطلب على الصندوق بهذا الحجم للمشاركة في أعلى . التنمية الرسمية نفسها

وليست هذه الدرجة الرفيعة من المالءمة العالمية مجرد . لمنتديات لتناول القضايا العالميةمستويات ا

 بل إنها تضرب بجذورها أيضا في األداء الممتاز للمشروعات والبرامج الممولة من – مهمةمسألة 

ين الصندوق من حيث الصلة بكل من االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر وشواغل السكان الريفي

وفي حين أن الخبراء يتفقون عامةً على أن الموارد والمعارف التقنية متوفرة لزيادة إنتاج الغذاء . الفقراء

 مليار 9.1 الكمية المطلوبة لتغذية سكان العالم المتوقع نموهم إلى – 2050 في المائة بحلول عام 70بنسبة 

ذا كان يمكن زراعة الغذاء في البلدان  فإن القضية الملحة هي معرفة ما إ–نسمة بحلول ذلك الحين 

 .النامية حيث يستطيع الفقراء والجياع الحصول عليه بأسعار في متناولهم

 الواليوم أصبح الشاغل أيضا هو ما إذا كان الصندوق، فضال عن كونه ذا صلة بالقضايا الرئيسية، فعا -4

 يتعين تحقيقها – تحسين فعاليته  أهدافا للصندوق من حيثالسابعلقد وضع التجديد . أيضا في تناولها

وقد تم بلوغ الغالبية العظمى منها أو تجاوزها، وكان األداء قويا بالفعل في بعض . 2010بحلول عام 

 . مثل التنمية البشرية والمؤسسية والتنمية الزراعية والتمايز بين الجنسين–المجاالت 
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و ما إذا كان بإمكان الصندوق أن يحقق  الذي ينطوي عليه التجديد السابع هيوكان السؤال الرئيس -5

ويتسع نطاق السؤال فيما يتعلق . ولقد برهن بوضوح على قدرته على ذلك. االستخدام الفعال لموارده

هل يستطيع الصندوق أن يصبح قائدا في األداء ومحفزا لتوسيع نطاق ): 2012-2010(بالتجديد الثامن 

 االستثمار بموارد تتجاوز كثيرا موارده؟

، الدرجة مشروعاتفترض التقرير السنوي عن النتائج واألثر أن الصندوق يشغل، فيما يتعلق بأثر الوي -6

غير أن الكثير من تحسن أدائه اليوم يرجع . نفسها من فعالية المؤسسات المالية الدولية، بل ويتجاوزها

حضور الميداني إلى التخفيض الكبير في نسبة المشروعات التي كان أداؤها ضعيفاً، وقد ساهم ال

وألداء دور حافز وإعطاء دفعة فعلية لعملية توسيع . في هذه اإلنجازات واإلشراف المباشر مساهمة كبيرة

النطاق، ال بد من أن يرفع الصندوق نسبة المشروعات التي أحرزت ما هو أعلى من النتائج المتوسطة 

 .أي زيادة مستوى االمتياز: المستوى

إذ . ء االمتياز ارتفاع في الكفاءة يشمل أمورا منها دورة المشروع نفسهاويجب أن يواكب السعي ورا -7

وهذا مكلف . يجري تمديد حياة المشروعات بصورة روتينية إلتاحة الوقت لبلوغ األهداف المزمعة

ففي .  على حساب الكفاءة االقتصادية للمشروعات المعنية–للصندوق ويدل على تدفق بطيء للفوائد 

سرعة اإلنجاز؛ ورفع : ض الصندوق بمستوى أدائه ولكن عليه اآلن مهمتين إضافيتينالواقع، لقد نه

ولعل هذا يتطلب موارد إضافية تتجاوز الوفورات الجاري تحقيقها من الحضور . مستوى التوقعات

 .القطري واإلشراف المباشر

 على ما يرام، ومن المتوقع  النتائج اإلنمائية للصندوقزاإحروبوجه عام، يسير نظام اإلدارة المنشأ لدعم  -8

طار استراتيجي مؤسسي معدل وتركيز جديد على التخطيط أن ترتفع فعاليته عندما يتم إدماجه في إ

وثمة قضية حيوية تتمثل في معرفة ما إذا كان نظاما التنظيم . المتوسط األجل واإلصالح وإدارة األداء

مستوى المطلوب من الخدمات الجيدة لعمليات دورة واإلدارة في الصندوق ال يزاالن قادرين على تقديم ال

لقد تسببت فترة النمو الصفري والسلبي . المشروعات في ظل برنامج العمل الموسع لفترة التجديد الثامن

الحقيقي في هذا المجال في إرهاق الموارد البشرية، وفي ظل الميزنة المستندة إلى النتائج في إطار 

تعين على الصندوق أن يتحول من مجرد االعتراف بضرورة تعزيز مجال التخطيط المتوسط األجل، سي

البرامج إلى اعتماد الموارد المطلوبة استناداً إلى استعراض متأن واستراتيجي لما هو ضروري من 

وثمة فوائد ضخمة يمكن . مستويات الخدمات وإجراءات تقديم الخدمات في كل جانب من جوانب عملياته

غير أن ما يثير االستغراب هو أن .  والكفاءة بإيجاد هيكل المركزي يدار إدارة جيدةجنيها من الفعالية

الصندوق قد يحتاج أيضا إلى تعزيز األبعاد المؤسسية لإلدارة من أجل كفالة استمرار الوفورات المحققة 

 تلقائيا إلى من عمليات التبسيط التي تحدث تداخال بين حدود الوحدات، وتحقيقها بدقة، وتوجيه الوفورات

 .حيث نشأت ال إلى حيث تحقق أعلى الفوائد
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  تقرير بشأن الفعالية اإلنمائية للصندوق

  المالءمة -أوالً

  الزراعة واألزمة

لقد طرأ تحول كبير على معالم المساعدات المقدمة إلى البلدان النامية للحد من الفقر والجوع وتحسين  -1
 آثار – الغذاء، والوقود، واالقتصاد، والمناخ –ة األخيرة وكانت لألزمات المتالحق. النمو االقتصادي

وخيمة على البلدان النامية والسيما الفقراء، تهدد بخفض سرعة اإلنجازات المهمة التي تحققت على مدى 
فاإلنتاجية الزراعية وإنتاج األغذية ال : وقد ال يكون هذا التراجع مؤقتاً. العقد الماضي أو بعكس مسارها

الطلب الذي ترجع بعض أسباب ارتفاعه الشديد إلى النمو السكاني ونمو الدخل وإلى الوقود يواكبان 
فأسعار األغذية تزداد ارتفاعاً وتقلباً، : وسيظل التحدي المتمثل في األمن الغذائي العالمي باقياً. الحيوي

 .وقد أتت تغيرات البيئة والمناخ لتستقر

 في المائة من سكان العالم النامي في 25نسمة، أي أكثر قليالً من  مليار 1.4قبل هذه األزمات، كان نحو  -2
، حين كانت هذه اإلحصاءات 1990 وهذا تحسن ملحوظ مقارنة بعام –، يعيشون في فقر مدقع 2005عام 

 وتشير اإلسقاطات اليوم إلى أن إجمالي 1. في المائة على التوالي52 مليار نسمة و1.8تقف عند 
، ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا، مع تراوح عدد 2009النامي سينخفض، مع ذلك، في عام المعدالت في العالم 
 وفي 2. مليون نسمة، وهو رقم أعلى من المتوقع قبل الهبوط االقتصادي90 و55السكان الفقراء بين 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن يرتفع كل من عدد الفقراء ومعدالت 
 3. من أكثر اقتصادات العالم ضعفا وأقلها نموابعض في الفقر

وتشير المؤشرات المرتبطة بالهدف اإلنمائي األول لأللفية فيما يتعلق بالجوع وسوء تغذية األطفال إلى  -3
 مسار انخفاض معدل نقص التغذية في البلدان النامية منذ 2008فقد انعكس في عام . التغيرات نفسها

 مليون 115وقد دفع بنحو . رجع هذا بدرجة كبيرة إلى تزايد أسعار األغذية وي،1992-1990الفترة 
شخص إضافي إلى الفقر خالل السنة الماضية، مما رفع عدد األشخاص الذين يعانون من نقص األغذية 

 وفي العالم النامي، انخفضت نسبة األطفال 4.إلى أكثر من عتبة المليار شخص للمرة األولى في التاريخ
لخامسة من العمر الذين يعانون من نقص الوزن بنسبة لم تتجاوز خمسة في المائة فيما بين عامي دون ا
 ومعدل التقدم هذا غير كاف لخفض حاالت نقص 5. في المائة26 في المائة إلى 31 من ،2007 و1990

عت منذ ذلك  ولو دون مراعاة الرتفاع أسعار األغذية واألزمات االقتصادية التي وق،الوزن إلى النصف
 6.الحين

                                                      
1 “The Developing World is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty”, Policy Research 

Working Paper 4703, World Bank, Washington D.C. 2008.  
  .، األمم المتحدة، نيويورك2009، "تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية "2
  . المرجع نفسه3
راعة لألمم ، منظمة األغذية والز"توحيد التدابير المتوسطة األجل المقترحة في التقييمات بين الوآاالت: االستجابة ألزمة األغذية "4

  . المتحدة، روما
  .، األمم المتحدة، نيويورك2009، "األهداف اإلنمائية لأللفيةتقرير  "5
  .المرجع نفسه 6
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 عاما من نقص االستثمار في الزراعة، تدهورت اإلنتاجية الزراعية تدهورا 20ونتيجة ألكثر من  -4
 في المائة سنوياً مقارنة بنسبة 2 و1وأصبحت عائدات الحبوب اليوم تتزايد بنسبة تتراوح بين . ملحوظا

وقد اعتُرف بالصلة القائمة بين نقص األداء .  في المائة فيما بين الستينيات والثمانينيات6 و3تتراوح بين 
 عندما تعهدت البلدان األعضاء في االتحاد األفريقي أثناء اجتماعها في 2003ونقص االستثمار في عام 

.  في المائة من الميزانيات الوطنية10 بزيادة اإلنفاق على الزراعة بما ال يقل عن ، موزامبيق،مابوتو
نية بلدان قد أوفت بهذا العهد أو تجاوزته، فإن القارة بكاملها لم تبلغ بعد هذا ولكن، على الرغم من أن ثما

فربما تكون التدفقات المالية : ويتفاقم التحدي الخاص باالستثمار نتيجة لألزمة االقتصادية العالمية. الهدف
ية الرسمية، أو االستثمار من التجارة مثالً أو المساعدة اإلنمائ(الصافية الموجهة إلى جميع البلدان النامية 

ار دوالر أمريكي على مدى ـ ملي300ت بما مقداره ـقد انخفض) ر، أو التحويالتـاألجنبي المباش
 7. في المائة25، أي بما يساوي انخفاضا نسبته 2009- 2007الفترة 

 تشير وعلى الرغم من بقاء الكثير من عدم اليقين بشأن اآلثار المجمعة لتغير المناخ على الزراعة، -5
انخفاضات إضافية  إلى أنها ستتسبب في  لبحوث السياسات الغذائيةيالمعهد الدولالبحوث التي أجراها 

وسوف ينخفض المتوافر من السعرات . للعائدات وزيادة إضافية في أسعار أهم الحاصالت الزراعية
 المتوقع أن يقع أقوى  ومن8. في جميع أنحاء العالم2000 مقارنة بمستويات عام 2050الحرارية في عام 

من المنتظر أن تعاني أكثر : أثر سلبي لتغير المناخ على الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 .البقاع فقراً وانعداماً لألمن الغذائي من أكبر قدر من تقلص الدخول الزراعية

اً على آثار هذه المشاكل على  التي شهدها شرق أفريقيا هذه السنة دليالً دامغ الشديدوتشكل حاالت الجفاف -6
نفق تإذ لم تنبت المحاصيل في بعض المناطق على اإلطالق، كما أن الماشية . البلدان النامية والفقراء

وتُستشعر هذه اآلثار أيضا في المدن وفي . بكميات كبيرة، مما يسبب مجاعة وتزايدا في الصراعات
ومن المتوقع هطول أمطار أغزر .  انقطاعا للكهرباءاالقتصادات الوطنية، حيث تجف مياه السدود مسببةً

ومن المحتمل حدوث انزالقات طينية وفيضانات، مع إزاحة القنوات . مما هو معتاد خالل األشهر المقبلة
وقد تتعرض األبقار التي . وربما ارتفعت اإلصابة بالمالريا والكوليرا. المائية واألنهار للتربة السطحية

 9.اة بعد أن يصيبها الجفاف بالضعف إلى الغرق أو النفوق بسبب البردستبقى على قيد الحي

تلك هي النذر التي يواجه المجتمع الدولي في ظلها التحديات المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع،  -7
 مع الحد في الوقت – 2050 مليار نسمة بحلول عام 9.1ومضاعفة اإلنتاج الغذائي لتغذية ما يقرب من 

انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الزراعة، وضمان القدرة على تكيف نظم اإلنتاج الغذائي نفسه من 
وتدعو هذه التحديات إلى استجابة أقوى وأكثر استدامة . مع المناخ األشد حرارة واألكثر تطرفاً وتغايراً

الرئيسية للجوع والفقر بكثير من المانحين والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تتناول األسباب 
 .والضعف البيئي في البلدان النامية

                                                      
7 “The Global financial crisis and developing countries: taking stock, taking action, Briefing Paper 54”, Overseas 

Development Institute, London, September 2009.  
8 Climate Change: Impact on agriculture and costs of adaptation, International Food Policy Research Institute, 

Washington, D.C., 2009.  
  .، لندن2009أيلول / سبتمبر26 مجلة اإليكونومست، 9
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  ُأطر االستجابة

 والمجتمع الدولي يعترف اآلن بأنه لن يتسنى بلوغ األهداف الوطنية –إن األزمات عالمية وحقيقية وملحة  -8
ة الفعالة والعالمية المتمثلة في الحد من الفقر والجوع على الصعيد العالمي ما لم يوفر المزيد من المعون

 باعتبار ذلك جزءا حيويا من جهد شامل يهدف إلى إعادة – قطاع أصحاب الحيازات الصغيرةلتنمية 
ويشكل االلتزام الذي عقدته مجموعة الثمانية في . الزراعة العالمية مرة أخرى إلى مسار النمو المستدام

" كويال لألمن الغذائيمبادرة ال "– مليار دوالر أمريكي في الزراعة 20 باستثمار مبلغ 2009تموز /يوليو
 سبقا تاريخيا محتمال، حيث إنها تسجل تحوال نحو االستثمار الطويل األجل في الزراعة في البلدان –

النامية، مع االعتراف بدور أصحاب الحيازات الصغيرة وعكس المسار السائد لنحو ثالثة عقود والمتمثل 
 .في انخفاض المعونة الزراعية

زراعة، حتى وقت قريب، قضية هامشية نسبياً في المناقشات المتعلقة بتغير المناخ، ولكن وقد ظلت ال -9
الروابط المعقدة بين تغير المناخ والزراعة بوصفها واحدا من أهم نظم اإلنتاج وكسب العيش في العالم 

، تولى ونتيجة لمبادرة لتحالف ضخم من الشركاء يضم الصندوق. تبدأ في تلقى المزيد من االهتمام
الزراعة أهمية قصوى في مفاوضات مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة بشأن تغير 

وعالوة على ذلك، فسوف . 2009كانون األول /في ديسمبر، الدانمركفي كوبنهاغن، المناخ الذي سيعقد 
بهدف وضع " ة والريفيةيوم التنمية الزراعي"يعقد باالقتران مع اجتماع مؤتمر األطراف الخامس عشر 

 .خطة عمل الستراتيجيات وإجراءات ترمي إلى إدماج الزراعة في جدول أعمال ما بعد كوبنهاغن

 للفقراء واألدوات االقتصادية والسياساتية للتغلب على المناصرةوبغية دعم صياغة أدوات التنمية  -10
، نظمت منظمة األغذية والزراعة ين الحادي والعشرالتحديات المتعددة التي تواجهها الزراعة في القرن

منتدى الخبراء الرفيع : "لألمم المتحدة بدعم نشط من الصندوق وبرنامج األغذية العالمي حدثين مهمين
وقد ساهم ". مؤتمر القمة العالمي المعني باألمن الغذائي"، و"2050 كيفية إطعام العالم في عام –المستوى 

 .ن، بتقديم خدماته إلى األمانتين المسؤولتين عن التحضير لهماالصندوق مساهمة كبيرة في االجتماعي

وعلى الرغم من عودة التنمية الزراعية والريفية إلى جدول األعمال العالمي للمساعدة اإلنمائية، فثمة  -11
وال بد من إعادة تعزيز الفهم بين واضعي . حاجة إلى بذل جهود متواصلة لضمان استمرارها كأولوية

عي القرارات للدور األساسي الذي تضطلع به الزراعة في الحد من الفقر، واألمن السياسات وصان
وحتى من دون تغير المناخ، يلزم توفير حجم أكبر من ذلك بكثير . الغذائي، والتنمية االقتصادية الشاملة

الفقر من الموارد من أجل برامج االستثمار والبحوث في التنمية الزراعية والريفية بغية القضاء على 
وتغير المناخ يضيف المزيد من صفات . والجوع والوفاء على المدى البعيد بالطلب العالمي على الغذاء
 .االستعجال والتعقيد على االستثمار المطلوب ويوسع من نطاقه

 دور الصندوق

على  في البلدان النامية، وكذلك –إن الزراعة عنصر أساسي من عناصر التنمية وحالة اإلدارة البيئية  -12
 في لقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرةاوفي البلدان النامية بصفة خاصة، يقع . الصعيد العالمي

ومن المحتم . المساهمة الريفية في إحداث التغيير البيئيقلب المعادلة، وسوف يرسم تطوره طريق الفقر و
على الصعيدين العالمي (ة أن تظهر مخاوف أصحاب الحيازات الصغيرة بقوة في أطر السياسات المقبل
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من أجل الحد من الفقر، وزيادة اإلنتاجية الزراعية، وتحسين القدرة على التكيف مع تغير ) والوطني
 .اعتراف واسع النطاقب وقد حظي هذا، ربما للمرة األولى، –المناخ والتخفيف من آثاره 

 بقدر ما هي منتجين الريفيين الفقراءالوليست القضية اليوم هي استقطاب التأييد لدعم صغار المزارعين و -13
إظهار ما يعنيه هذا الدعم في السياسة العامة، وفي بناء المؤسسات، وفي تنمية رأس المال البشري، وفي 

وقد حدد الصندوق بوصفه موردا رئيسيا لهذه المعرفة ألن هذا هو ما ظل الصندوق . االستثمار المادي
والصندوق هو .  المشروعات والبرامج في مختلف أرجاء العالم عاماً في مئات30يعمل من أجله لمدة 

المؤسسة الوحيدة التي تركز تركيزا حصريا على تنمية أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد التقى هذا 
 .التركيز مع العمل من أجل التغيير في كل بلد نام تقريباً

بالمعرفة والخبرة ق في المساهمة واستجابة لهذا الطلب النشط إليجاد الحلول، يتوخى الصندوق السب -14
ويستحضر الصندوق .  عن البرامج والمشروعات القطرية التي يساندها الصندوقواألفكار الناشئة

للضغط بها على وأصحاب المشروعات الريفية  من أصحاب الحيازات الصغيرةوجهات نظر المزارعين 
هم بحيث يتمكنون من المشاركة بأنفسهم في المداوالت الدولية المتعلقة بالسياسات، ويتولى بناء قدرات

، وتقاسم  بلدان الجنوبالعمليات السياساتية ذات الصلة والتأثير عليها، بما في ذلك الشراكات بين
 .المعارف بين البلدان واألقاليم وفي داخل كل منها

ففي . ر الصندوق نفسهوللحفاظ على المالءمة، والتمكن من تقديم دعم متزايد القيمة للجهود العالمية، يتغي -15
سيتحسن التوجيه االستراتيجي اإلجمالي لعمليات الصندوق عن ) 2012-2010(إطار التجديد الثامن 

وسيستند هذا بدوره إلى استراتيجية بشأن تغير المناخ وإلى . طريق إطار استراتيجي مؤسسي جديد
التي ستتيح للصندوق جملة أمور من (سياسات جديدة بشأن إدارة البيئة والموارد الطبيعية، وبشأن المنح 

، والسكان األصليين، والبلدان المتوسطة الدخل، وربما )بينها تقديم المنح إلى كيانات من القطاع الخاص
وسيقترن ذلك بالتوسع في تغييرين هيكليين أساسيين جاريين يتعلقان . أيضا بشأن التمايز بين الجنسين

فسيتمكن الصندوق من . قطري، واإلشراف المباشر على البرامجالحضور ال:  والتعلمالفعاليةبكل من 
خاللهما من االستجابة للتحديات المتطورة للبلدان التي يتعامل معها، ومن استقاء المعرفة من البرامج 

 .ونشرها بمزيد من الفعالية

لتشغيلية ولتحقيق أثر عريض ولالستجابة للطلب على الخبرات التي سيجري تقاسمها، صارت الحتمية ا -16
ويعمل الصندوق بقوة على زيادة انخراط الشركاء والحكومات والجهات . للصندوق هي تعزيز الشراكات

الممولة األخرى في توسيع نطاق النهج والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر وزيادة إنتاج أصحاب 
ارف وإقامة الشراكات في  ويشجع ميزات االبتكار وتقاسم المع،الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية
واستناداً إلى أداء قوي يتفق مع االلتزامات المتفق عليها في . إطار عملياته القطرية لتحقيق هذه الغاية

باريس وأكرا، يكثف الصندوق جهوده عن طريق التوسع في الحضور القطري لتعزيز الملكية القطرية، 
بما في ذلك (قدرات والمهارات الوطنية والمحلية ويحقق الصندوق هذا بتعزيز ال. والقيادة والمساءلة

من أجل تصميم وإدارة ) قدرات المجتمعات المحلية الريفية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني الريفية
ويقوم الصندوق أيضا .  فضال عن استخدام النظم القطرية،استراتيجيات وبرامج التنمية الزراعية والريفية

ة الشراكة على المستوى األفقي عن طريق دعم زيادة انخراط القطاع الخاص في بتوسيع نطاق استراتيجي
ازات ـاب الحيـتقديم اإلنتاج الزراعي والتجهيز والتسويق والخدمات المالية إلى قطاع الزراعة ألصح

تضم ) EB 2009/98/R.9 (حـل المنـة الصندوق لتمويـسياسدلة المقترحة لـوالصيغة المع. الصغيرة
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 لتشجيعجديد الخاص كشريك، ويمكن اعتماد تدبير لدعم هذه األولوية عن طريق إنشاء مرفق القطاع 
 . في المناطق الريفيةاستثمارات القطاع الخاص

الحد من الفقر  المتمثلة في ،إن قدرة الصندوق على الوفاء بالطلب العالمي على الحلول لمواجهة التحديات -17
ئي بين أصحاب الحيازات الصغيرة، واالستجابة لتغير المناخ، تتوقف زيادة األمن الغذائي واإلنتاج الغذاو

كما تتطلب من الصندوق التزاما شديدا بالقياس المنهجي والفعال ألدائه، . على نجاحه في عملياته القطرية
رة واستنادا إلى إطار قياس النتائج للفت. واستجابته للمجاالت التي تحتاج إلى تحسين، وانفتاحه على التعلم

 واعتمادا على التحليالت واإلبالغ من نظامه الداخلي إلدارة 10 الذي ووفق عليه مؤخرا،2010-2012
النتائج، يقدم الفصالن التاليان من التقرير كشف حساب شامال عن كل من مساهمة الصندوق في التنمية 

 .الزراعية والريفية، والتدابير التي وضعها لتحسين فعاليته

  اإلنمائيةالفعالية -ثانياً

 ا وأثرهاتنواتج المشروع – ألف

استناداً إلى معايير أداء المشروعات، وأثر الفقر للصندوق  فعالية اإلنمائيةالتقرير اليحلل هذا القسم من  -18
 .الريفي، واستدامة الفوائد، واالبتكار، والتعلم وتوسيع النطاق، والتمايز بين الجنسين

. في اآلونة األخيرةالمشروعات المنجزة نتائج المستخلصة من ويستخدم هذا التقرير بصفة رئيسية ال -19
ويستخدم متوسط متحرك لفترة سنتين من أجل توسيع نطاق مجموعة المشروعات وخفض التفاوتات 

وبوجه إجمالي، يستند كل من تحليالت . العشوائية الناجمة عن صغر حجم عالم المشروعات المنجزة
ويستخدم التقرير في تحليل مواطن قوة .  مشروعا منجزا52إلى  2009-2008 و2007-2006الفترتين 

المشروعات وضعفها أو في التماس التفسيرات ألداء معين المشروعات التي استُعرضت في الفترة 
ويتمم التقرير التحليل بمقارنة نتائج تحليله بالنتائج الصادرة عن مكتب التقييم .  فحسب2008-2009

ويصف الملحق األول األدوات المستخدمة في . ت تلك النتائج متاحة ومناسبةالمستقل للصندوق متى كان
 .قياس أداء الحافظة ومخرجات المشروعات ونواتجها

، كما يفعل مكتب يتألف من ست درجاتللتقدير مقياًسا متدرًجا الذاتي الصندوق للتقييم أدوات وتستخدم  -20
 درجات مرض إلى 4 بـ و؛رضمدرجات  5 وبـ ؛ للغايةرضمدرجات معناه  6 والتقدير بـ. التقييم
غير مرض بدرجة واحدة و؛ غير مرضبدرجتين  و؛غير مرض إلى حد ماات ـ درج3 بـ وحد ما؛
ويشكل ذلك األساس لمعظم .  بوجه عامأو أكثر أداًء إيجابًيادرجات  4الحصول على يعتبر و. للغاية

تي يستخدمها مكتب التقييم وُأطر قياس النتائج في التحليالت، وهو متوائم مع منهجية تقدير األداء ال
 درجات بأنها 6 أو 5 وبتحليل النتائج، يصنف هذا التقرير أيضا المشروعات الحاصلة على .الصندوق

 درجات بأنها متوسطة األداء؛ والحاصلة على درجة واحدة أو 4 أو 3قوية األداء؛ والحاصلة على 
 .درجتين بأنها ضعيفة األداء

يقدم القسم األول عرضا موجزا لإلنجازات التي تحققت في مقابل .  هذا الفصل إلى ستة أقساموينقسم -21
كما يلخص خطوط األساس واألهداف .  في إطار قياس النتائج للتجديد السابع2010األهداف المحددة لعام 

                                                      
10 EB 2009/97/R.2 ،2012–2010(موارد الصندوق إطار قياس النتائج لفترة التجديد الثامن ل(.  
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ض األقسام باء وتعر). 2012- 2010( في إطار قياس النتائج الجديدة للتجديد الثامن 2012المحددة لعام 
على التوالي أحدث النتائج المتعلقة بالنواتج واألثر من حيث أداء المشروعات، واألثر وهاء وجيم ودال 

على الفقر الريفي، وعوامل جامعة مثل االبتكار، واالستدامة، واالستهداف، الخ، وأداء الشركاء بما في 
 .ذلك شركاء الصندوق

 إطار قياس النتائج للتجديد السابععرض عام لإلنجازات في مقابل  – باء

ترد أدناه لمحة سريعة عن األداء الحالي لبرامج ومشروعات الصندوق القطرية في مقابل األهداف  -22
 .2010-2007المحددة في إطار قياس النتائج الخاص بالصندوق للفترة 

  1الشكل البياني 
  األهداف واإلنجازات: نواتج المشروعات
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تقارير إنجاز المشروعات 2007-2006 تقارير إنجاز المشروعات 2009-2008

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 2008 الهدف من إطار قياس النتائج لعام 2010

تقارير إنجاز المشروعات 2007-2006 75% 66% 76% 73% 57% 65% 59% 56%

تقارير إنجاز المشروعات 2009-2008 87% 80% 85% 82% 75% 76% 71% 75%

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام
2008

82% 91% 82% 91% 100% 100% 73%

الهدف من إطار قياس النتائج لعام 2010 80% 70% 65% 80%

الفعالية
األثر المرآب 
على الفقر

األصول 
المادية والمالية األمن الغذائي التمكين

المساواة بين 
الجنسين

االبتكار 
والتعلم 
والتكرار

االستدامة

  

 المشمولة باالستعراض خالل السنة أن أداء الصندوق يتحسن 52الـ وقد أظهرت المشروعات المنجزة  -23
 التي تحسنت، بالرغم ، في جميع قياسات األداء، باستثناء االستدامة2010وأنه يفوق الهدف المحدد لعام 

 .من ذلك

 أداء المشروعات – جيم

المنهجية التي يستخدمها مكتب التقييم، يستخدم الصندوق ثالثة لدى قياس أداء المشروعات، وتمشياً مع  -24
 :معايير مقبولة دولياً

 الفقراء وغيرهم من يينسكان الريفال مدى اتساق أهداف المشروع مع أولويات –المالءمة  •
 ؛المعنيين باألمر

  مدى جودة أداء المشروعات من حيث االنجاز قياًسا بأهدافها؛–والفعالية  •
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تحقيق القيمة مقابل ( مدى الكفاءة االقتصادية في تحويل الموارد إلى نتائج –والكفاءة  •
 .)األموال المنفقة

 تؤدي مشروعات الصندوق أفضل أداء فيما يتعلق بالمالءمة مع وجود نصيب مرتفع جدا .عرض عام -25
). 2009- 2008 في المائة خالل الفترة 94( أو أفضل 4ومتزايد من المشروعات الحاصلة على التقدير 

ويتواءم هذا مع التقديرات السابقة ويعكس أداء الصندوق الثابت والمرضي في مواجهة تحديات الحد من 
غير أن أبرز التغيرات حدثت في مجال الفعالية، حيث ارتفعت حصة المشروعات الحاصلة . الفقر الريفي

ي المائة خالل الفترة  ف87 إلى 2007-2006 في المائة خالل الفترة 75 أو أفضل من 4على التقدير 
ويشير هذا، على ما يبدو، إلى أن جودة تصميم وتنفيذ المشروعات تتحسن تدريجياً وتؤثر . 2008-2009

ومع ذلك، فإن كفاءة المشروعات المشمولة باالستعراض . تأثيرا إيجابيا على إنجازات المشروعات
 أو 4ئة من المشروعات على التقدير  في الما65منخفضة بالمقارنة مع المؤشرين اآلخرين، مع حصول 

 .2009-2008أفضل خالل الفترة 

 وتقرير إنجاز المشروعات التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوفي حين أن استعراض  -26
يفيد عن أداء متطابق من حيث األداء اإلجمالي للمشروعات، فإن التقارير السنوية للنتائج واألثر تفيد عن 

يال في مجال الفعالية وعن أداء أقل كثيرا في مجال كفاءة المشروعات فيما يتعلق بمجموعة أداء أقل قل
غير أنه استنادا إلى متوسط متحرك ).  مشروعا11 (2008 األصغر التي شملتها في عام المشروعات

 62إلى أن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ، يخلص )2008- 2006(لفترة ثالث سنوات 
وهذا الرقم قريب جداً . في المائة من المشروعات كانت مرضية إلى حد ما أو أفضل فيما يتعلق بالكفاءة

 2008 لعامي 52 ة المشروعات الــ في المائة التي أفاد عنها استعراض مجموع65 من نسبة الـ
 . بواسطة تقارير إنجاز المشروع2009و

 2الشكل البياني 
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 المالءمة

. 2006فيما يتعلق بالمالءمة، فإن حصة التقديرات اإليجابية مرتفعة جدا، وقد حققت زيادة طفيفة منذ عام  -27
ويبدو أن هذا يشير إلى استمرار الصندوق في إحراز تقدم على مسار النهوض بمواءمة تدخالته مع 

 .لحد من الفقر الخاصة ببلدانه الشريكة واحتياجات السكان الريفييناستراتيجيات ا

 مشروعا مشروعات مالئمة أو مالئمة للغاية من حيث النهج والغايات 18وقد اعتُبر ما مجموعه  -28
، غينياألبانيا، واألرجنتين، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، وغواتيماال، و(واألهداف والمكونات 

، بنما، وباكستان، ومالوي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وقيرغيزستان، وندونيسياإ، والهندو
ويبرهن هذا على أن المفهوم العام ) فنزويال البوليفاريةا، وجمهورية أوغند، وسري النكا، والفلبينو

اض الحالي أيضا أن ويبين االستعر. والتصميم يستجيبان، في معظم الحاالت، الحتياجات السكان الريفيين
المشروعات التي يجري تحديدها والتركيز عليها جيدا على المستوى االستراتيجي أمامها فرص أكبر 

 .الستمرار مالءمتها طوال فترة تنفيذ المشروع

وفي حاالت أخرى، جرى التساؤل بشأن مدى مالءمة المشروعات أثناء التنفيذ نظراً لتغير الظروف  -29
وتلك كانت هي الحال في ألبانيا، .  تأكيدها بواسطة تدابير مناسبة إلعادة الهيكلةالسياسية، ولكنه أعيد

 وهذه –حيث تم تكييف تصميم المشروع في أثناء التنفيذ مع البيئة االقتصادية السريعة التغير في البلد 
 .خطوة حاسمة مكنت المشروع من تحقيق نتائج إيجابية جدا عند اإلنجاز

األقل مالءمة إلى حد ما أو ما دونها، فإن المكونات أو السمات لم تكن تستهدف وفي حالة المشروعات  -30
ويشير هذا إلى مواطن ضعف أثناء .  أو لم تكن تستهدفها بالقدر الكافي الفقراءاحتياجات السكان الريفيين

 في ومشروع التنميةبوركينا فاسو، والكاميرون، (تصميم المشروعات وفي آلية االستهداف بصفة خاصة 
). الصينفي  مشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كينلينغالصين، وفي مناطق األقليات في جبال وولن 

ففي الكاميرون مثالً، حال تركيز المشروع على شبكات مؤسسات التمويل الصغري التي تخدم السكان 
 .األفضل حاالً دون وصول الفقراء الريفيين إلى الخدمات المالية

 الفعالية

من المشروعات المنجزة البالغ )  في المائة من المجموع84بنسبة ( مشروعا 21، وجد أن 2009 في عام -31
 مشروعا على 12حصل بينما  مشروعاً كانت مرضية إلى حد ما أو أفضل من حيث الفعالية، 25عددها 

وبلغت وقد استوفت هذه المشروعات أهم أهدافها، . تقدير إيجابي كمشروعات مرضية أو مرضية للغاية
 .أو تجاوزت أهدافها المادية، وأسفرت عن تحسن دخل األسر وانخفاض مستويات الفقر

وواجهت المشروعات األقل كفاءة صعوبات كبيرة في بلوغ أهدافها اإلنمائية بسبب مجموعة من العوامل  -32
. هداف المحددةوأدت هذه المشاكل إلى تأخيرات في التنفيذ، وبالتالي إلى عدم بلوغ األ. المتعلقة بالتنفيذ

وشهدت المشروعات في الكاميرون وغيانا، التي حصلت على أقل التقديرات، أداء تنفيذيا رديئا للغاية، 
 .وأعاقها ضعف القدرات التنفيذية واالفتقار إلى ملكية المستفيدين

 الكفاءة

بقة معدال للعائد ، وفر عدد من تقارير إنجاز المشروع أكبر مما كان عليه في السنوات السا2009في عام  -33
االقتصادي معادا احتسابه عند نقطة اإلنجاز، مما يتيح تقديرا أكثر موضوعيةً لكفاءة المشروعات 
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ووفرت عدة مشروعات أيضا نسباً لمردودية التكاليف للنواتج . االستثمارية التي يساندها الصندوق
المشروعات بّين أن كفاءة تدخالت غير أن تقديرا أفضل لكفاءة . الرئيسية، وقارنتها بأرقام التقدير

 في 64وتبلغ حصة التقديرات المتوسطة ). 4 و3التقديران (مشروعات الصندوق متوسطة في معظمها 
 . في المائة24على ما يقرب من ) 6 و5(، وحصة التقديرات اإليجابية 2009-2008المائة في الفترة 

دليال واضحا على أن القدرة على استخدام ، قدمت ثمانية من تقارير إنجاز المشروع 2009وفي عام  -34
تؤدي إلى معدل للعائد االقتصادي أعلى من المتوقع أثناء التقييم ) 6 أو 5التقدير (موارد القروض بكفاءة 

أو تكاليف أقل على كل /و) الصين، وباكستان، والفلبين، وسري النكا، وأوغندافي  نغيكينلاألرجنتين، و(
وفي حالة جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يشير تقرير إنجاز ). يااألرجنتين وكولومب(مستفيد 

المشروع إلى نسبة أدنى من المتوقع من مردودية التكاليف عن األنشطة المختارة، بما في ذلك دعم 
االئتمان الزراعي سالسل القيمة الفردية، وعدد القروض ونواتج الدعم التشغيلي الذي يقدمه صندوق 

 .لفوائدالمخفض ا

 2التقديران (وحصل ما مجموعه تسعة مشروعات على تقدير يدل على عدم الكفاءة أو الكفاءة الجزئية  -35
، بسبب مجموعة من العوامل من بينها ضعف أداء الخدمات، والتأخيرات في التنفيذ، وارتفاع تكاليف )3و

وع أو التعجل في التصميم وقد بّين استعراض تقارير إنجاز المشروع أن ضعف تصميم المشر. التشغيل
ضعف ) 1: (وكانت مواطن الضعف الرئيسية للتصميم كما يلي. يؤدي عادةً إلى مشاكل خطيرة في التنفيذ

اإلفراط في ) 3(عدم مالءمة النهج، وال سيما مالءمتها لالستهداف؛ ) 2(تركيز التصميمات أو تعقدها؛ 
خطأ الفرضيات، بما في ذلك سوء تقدير تكاليف ) 5(تعقد ترتيبات التنفيذ؛ ) 4(تقدير قدرات التنفيذ؛ 

 برداءة اإلدارة مقترناًففي الكاميرون وزامبيا، على سبيل المثال، أدى ضعف أداء التنفيذ . المشروع
وقد .  في المائة عند نقطة اإلنجاز مقارنةً بأرقام التقدير293 و220المالية إلى تكبد تكاليف تشغيل بنسبة 

 .اً بواسطة التمديدييذ هذه عن تأخيرات في التنفيذ، جرى التغلب عليها جزئأسفرت مشاكل التنف

 مشروعا لمدة 21، جرى تمديد 2009 مشروعا في عام 25ومن بين مجموعة المشروعات البالغ عددها  -36
 .سنة 8.1 إلى 5.7 سنة في المتوسط، مما رفع متوسط فترات تنفيذ المشروعات من 2.4تبلغ 

 قر الريفياألثر على الف – دال

 اإلطار المنهجي لتقييميقاس األثر على الفقر الريفي وفقا لتسع مؤشرات رئيسية لألثر محددة في  -37
األصول المادية، واألصول وهذه المؤشرات هي . 2003المشروعات الذي اعتمده الصندوق في عام 

التمكين، واإلنتاجية المالية، واألمن الغذائي، والبيئة، واألصول البشرية، ورأس المال االجتماعي و
ويعرض تعريف كٍل من مجاالت األثر هذه قبل مناقشة . قية، والمؤسسات والخدمات، واألسواالزراع
 .النتائج

 في المائة في المتوسط للمشروعات 65 تحسن األداء إجماالً في جميع المجاالت من .عرض عام -38
 2009-2008 في المائة خالل الفترة 80 إلى 2007-2006 وأفضل خالل الفترة 4 على التقدير الحاصلة

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات وبوجه عام، أفاد ). المتوسط المرجح عبر المجاالت التسعة كلها(
 91( عن تحقيق مستوى من األداء أعلى من ذلك الذي أفاد عنه نظام التقييم الذاتي 2008 لعام الصندوق

 . حيث األثر على الفقر الريفيمن)  في المائة83في المائة في مقابل 
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تقارير إنجاز المشروعات   2006- 2007
تقارير إنجاز المشروعات   2008- 2009
ر عمليات الصندوق لعام       2009 التقرير السنوي عن نتائج وأث

وعندما يستخدم .  عدد مجاالت األثرالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، قلل 2008اعتبارا من عام : مالحظة

، تُستخدم التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق في تقرير إنجاز المشروع مجاالت متعددة مقارنة بمجال واحد

  . األسواقال يفيد عن أداءالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  وفيما يتعلق باألسواق، فإن .األرقام نفسها

 أو أفضل 4 التي حصلت على التقدير المشروعاتيبين الشكل البياني أعاله أن الحصة المرتفعة من  -39
ويبدو .  في المائة على التوالي84 و82جلت في مجالي األصول البشرية، والمؤسسات والخدمات بنسبة س

أن الوصول إلى األسواق هو المجال ذو التأثير األضعف، كما تدل على ذلك حصته الضئيلة البالغة 
 3(والمتوسطة ) 2 و1(والسلبية ) 6 و5(وبالنظر إلى حصة التقديرات اإليجابية .  في المائة63نسبتها 

ويظهر هذا المجاالن حصة . ، فإن األصول البشرية، والمؤسسات والخدمات هما أيضا أنجح مجالين)4و
 .من التقديرات اإليجابية أعلى من التقديرات المتوسطة، وليست لهما أي تقديرات سلبية

حصة التقديرات اإليجابية فقد ارتفعت . وتعكس المتوسطات المتحركة لفترة السنتين اتجاها إيجابيا أيضا -40
 في 52 إلى 2007- 2006 في المائة خالل الفترة 40 في المائة من 12في حالة األصول البشرية بنسبة 

وكان .  في المائة2 إلى 13، وانخفضت حصة التقديرات السلبية من 2009-2008المائة خالل الفترة 
 في 57 إلى 30عت التقديرات اإليجابية من التقدم المحرز أكبر في حالة المؤسسات والخدمات، حيث ارتف

وهذه زيادة كبيرة جدا .  نقطة مئوية27، أي بمقدار 2009-2008 و2007- 2006المائة فيما بين الفترتين 
تبرهن على أن أثر تدخالت الصندوق على المؤسسات والسياسات التي تخدم الفقراء الريفيين وعلى رأس 

 . مدى السنوات األربع الماضيةالمال البشري تحسن تحسنا هائال على

مجال في وكما هو مذكور أعاله، في المقابل، يبدو أن مشروعات الصندوق تحدث تأثيرا ضعيفا  -41
فقد اتضح أن األثر على األسواق ومعلومات السوق أقل من مرض إلى حد ما، وأن التقدم . األسواق

 المتحرك لفترة السنتين الذي ارتفع من المحرز على مدى السنين كان ضئيال كما يتبين ذلك من المتوسط
-2008 في المائة خالل الفترة 3.8 إلى 2007-2006 في المائة خالل الفترة 3.5مستوى ضعيف قدره 

 في المائة خالل 15ة في االرتفاع من حوعلى الجانب اإليجابي، استمرت حصة التقديرات الناج. 2009
، في حين أن التقديرات السلبية 2009-2008ترة  في المائة خالل الف32 إلى 2007-2006الفترة 

 . في المائة16 إلى 21انخفضت من 
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وتتعلق هذه . وأثر مشروعات الصندوق في المجاالت المتبقية في معظمه مرض إلى حد ما أو أفضل -42
 التقديرات باألصول المادية، واألصول المالية، واألمن الغذائي، والبيئة، ورأس المال البشري والتمكين،

 .واإلنتاج الزراعي

 األصول المادية

كاألراضي، والمياه، (تقيس األصول المادية مدى تيسير المشروع لفرص الوصول إلى الموارد اإلنتاجية  -43
والتكنولوجيات التي يحتاج إليها الفقراء لزيادة عائداتهم من ) والثروة الحيوانية، واألدوات، والمعدات

ئة من المشروعات المنجزة والمشمولة باالستعراض خالل الفترة  في الما85وبما أن . العمل ودخولهم
 تبين أداء مرضيا إلى حد ما أو أفضل، فإن أداء الصندوق هنا أفضل نسبياً منه في 2008-2009

، )6 و5(ويتسم هذا المجال بحصة مرتفعة نسبيا وثابتة من التقديرات اإليجابية . مجاالت األثر األخرى
 إلى عام 2008 في المائة من عام 53 ومن 2007 إلى عام 2006ائة من عام في الم 47تتراوح بين 

، في حين أن الحصة من التقديرات المتوسطة ظلت )2 و1(، وبانخفاض حاد في التقديرات السلبية 2009
 .مستقرة إلى حد كبير

 المشروع ما يدل وقد اعتُبر أثر مشروعات الصندوق على األصول المادية قوياً في الحاالت التي قدم فيها -44
وقد كانت تلك هي . على أن تحسن الظروف المعيشية جاء نتيجة لتحسن الوصول إلى األصول المادية

الصين، في ن وول الصين،في  نغيكينلألبانيا، و( مشروعا 12  فيما يتعلق بـ2009الحال في عام 
بقة، ومالوي، والفلبين، وسري  اليوغوسالفية السامقدونياوغواتيماال، والهند، وقيرغيزستان، وجمهورية 

ففي الهند، رفع . وتفاوت نوع األصول المادية، وتوقف ذلك على طبيعة المشروع). النكا، وأوغندا
المشروع فرص وصول المجتمع المحلي إلى البنية األساسية االجتماعية مثل المراحيض، والمدارس، 

 . تحسن هائل في سبل كسب العيشوأدى هذا بدوره إلى. والطرق، وخزانات المياه، والكهرباء

وكُشف عن أثر متواضع أو ضعيف على األصول المادية بين المشروعات التي كان أداؤها اإلجمالي  -45
ففي غيانا، منعها ضعف ملكية المستفيدين للمشروع من ). الكاميرون، وغيانا، وبنما، وزامبيا(ضعيفا 

وفي بنما، كان أثر المشروع . موع المستفيدينالمساهمة في أي أثر محسوس على األصول المادية بين ج
شيدت أعمال البنية األساسية الريفية وأعيد تأهيلها، ولكن : على األصول المادية أقل كثيرا من المتوقع

بقدر أقل من المتوقع في بادئ األمر؛ وكانت القروض المخصصة لألنشطة اإلنتاجية تُنفق عادةً على بنود 
 في المائة فقط من المستفيدين المتوقعين سندات ملكية األراضي التي كان 3 استهالكية؛ ولم يتلق سوى

 .من المتوقع أن تكون ناتجا مهما من نواتج المشروع

 األصول المالية

تقيس األصول المالية مدى مساهمة المشروع في تحسين الموارد المالية المتاحة للفقراء الريفيين،  -46
. همة المشروع في اإلطار المؤسسي للخدمات المالية الريفيةووصولهم إلى الخدمات المالية، ومسا

ويتصل هذا المجال من مجاالت األثر بالهدف االستراتيجي للصندوق المتمثل في نطاق عريض من 
 .الخدمات المالية

 في المائة من المشروعات مرض إلى حد ما أو أفضل، يمكن 85وفي حين أن التقدير اإلجمالي البالغ  -47
ين أثر مشروعات الصندوق على الموارد المالية المتاحة للفقراء الريفيين، وال سيما عن مواصلة تحس
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-2006طريق زيادة حصة التقديرات اإليجابية التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير فيما بين الفترتين 
 .2009-2008 و2007

ألبانيا، وبنغالديش، (راء ، أظهرت سبعة مشروعات أثرا إيجابيا على األصول المالية للفق2009وفي عام  -48
الصين، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وباكستان، وأوغندا، وجمهورية فنزويال في ووولن 

ومع إنشاء مؤسسات متخصصة في تقديم الخدمات المالية الريفية تكون تدخالت مشروعات ). البوليفارية
السابقة قد ساهمت بشدة في تيسير الوصول إلى الصندوق في ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

وكان للمشروع في . الخدمات المالية الريفية في وقت كانت فيه هذه الخدمات غير متوفرة أو محدودة جدا
فمن حالة كادت تختفي فيها الخدمات المالية : جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أثر بالغ الشدة

عل هذه الخدمات متوفرة على نطاق أوسع ومن إدخال تغييرات تنظيمية الريفية، تمكن المشروع من ج
 .على طريقة تقديمها

الصين، في ففي وولن . وثمة أمثلة إيجابية أخرى على زيادة فرص وصول الفقراء إلى الخدمات المالية -49
ريفية وبنغالديش، وجمهورية فنزويال البوليفارية، أتاح تحسن فرص الوصول إلى الخدمات المالية ال

 .للسكان زيادة دخولهم وبالتالي أصولهم

وفي المقابل، حصلت ثالثة مشروعات على تقدير غير مرض أو مرض إلى حد ما عن أثر األصول  -50
وفي حالتي . ففي حالة زامبيا، لم يتم تنفيذ مكون التمويل الريفي لعدم وجود مؤسسة مالية مؤهلة. المالية

متوقعة نظراً لسوء تنفيذ األنشطة ذات الصلة، مما أضر بدوره باألداء كينيا ومالوي لم تتحقق األهداف ال
 .التنفيذي اإلجمالي للمشروع

 األمن الغذائي

، واألمن الغذائي لألسر، )المنتجة والمشتراة(يعرَّف األمن الغذائي بأنه األثر على مدى توافر األغذية  -51
 .ل واحدا من شواغل الصندوق الرئيسيةولذلك فإن األمن الغذائي يشك.  لألطفالالحالة التغذويةو

ويظهر األمن الغذائي، شأنه في ذلك شأن مجالي األصول المادية والمالية، تقديرات مرضية إلى حد ما  -52
في ) 2 و1(وعالوة على ذلك، فقد انخفضت التقديرات السلبية .  في المائة من المشروعات82 بالنسبة لـ

 .2009- 2008 و2007- 2006ما بين الفترتين  في المائة في7 إلى 19هذا المجال من 

 الصين،في  نغيكينل(، حقق ما مجموعه خمسة مشروعات أثراً إيجابيا على األمن الغذائي 2009وفي عام  -53
عقب تنفيذ نطاق عريض من ) والهند، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومالوي، وأوغندا

ففي الصين، زاد المتاح من الحبوب للفرد . غذية ودخول األسراألنشطة الرامية إلى زيادة كمية وجودة األ
وقد .  كيلوغرام500 إلى 266، من 2007-2000 في المائة على مدى الفترة 87في إقليم هوباي بنسبة 

خلص مسح غذائي أجري في اإلقليم إلى أن حاالت كل من سوء التغذية الحاد والمزمن انخفضت كثيرا 
وفي الهند، طرأ تحسن هائل على األمن الغذائي لألسر . مائة في الحالة األخيرة في ال50بنسبة أكبر من 

عن طريق انتظام المتحصل من خضروات بساتين الخضروات وانتظام الحصول على اللحوم بفضل 
وفي أوغندا، أتاح ارتفاع دخول األسر للمزارعين الوصول إلى مدخالت اإلنتاج . ارتفاع دخول األسر

نة، مما أدى بدوره إلى زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية وبالتالي تحسين األمن الغذائي الزراعي المحس
 .لألسر
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وكان أثر المشروعات على األمن الغذائي متواضعا أو غير مرض عندما كان األثر اإلجمالي للمشروع  -54
ا، وجمهورية فنزويال غينيا، وغيان(ضعيفاً، وكان األثر على اإلنتاج الزراعي والدخول أقل من المتوقع 

وفي حالة غينيا، على الرغم من مساهمة المشروع في زيادة اإلنتاج الزراعي، ). البوليفارية، وزامبيا
ومع ذلك، . واإلنتاجية، وزيادة الدخول من بيع المنتجات الزراعية، لم يتسن تحسين األمن الغذائي لألسر

مسة من العمر في منطقة المشروع أدنى منه في سائر فقد كان سوء التغذية المزمن بين األطفال دون الخا
 .أنحاء البلد

 اإلنتاجية الزراعية

بقياس اإلنتاج الزراعي من حيث الكثافة المحصولية والغالت وإنتاجية األراضي، فإنه يشمل مساهمة  -55
حصل وبناء على ذلك، . المشروع في إحداث زيادات في إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك

وبوجه عام، انخفضت حصة .  في المائة من المشروعات على تقدير مرض إلى حد ما أو أفضل82نحو 
 في المائة خالل الفترة 4 إلى 2007-2006 في المائة خالل الفترة 27من ) 2 و1(التقديرات السلبية 

يجابية دون وظلت حصة التقديرات اإل.  لصالح التقديرات األقرب إلى التقدير المتوسط2008-2009
تغيير في مجملها، مما يدل على عدم تحقق تحسن جوهري من حيث الدفع باألداء العام إلى مستوى 

 .أعلى

وارتفعت اإلنتاجية الزراعية في . في سبعة مشروعات) 5بتقدير (، لوحظت آثار قوية 2009وفي عام  -56
األخذ ) 2(؛ )ان وسري النكاقيرغيزست(تنمية وتوزيع البذور المحسنة ) 1: (هذه المشروعات عن طريق

دعم تنمية الخدمات ) 4(؛ )الصين، وباكستانفي وولين (الري ) 3(؛ )باكستان(بتدابير صون التربة 
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية (الوصول إلى الخدمات المالية الريفية ) 5(؛ )قيرغيزستان(وتقديمها 
وفي باكستان، كان للري أثر ملحوظ على ). ي النكاسر(إدخال تكنولوجيا اإلنتاج الجديدة ) 6(؛ )السابقة

وعلى األنماط )  في المائة للقمح76 في المائة للذرة، و60(متوسط الغالت الخاصة بالمحاصيل الرئيسية 
 في 20فقد خفض المزارعون المتمتعون بالوصول إلى الري من إنتاج الفول السوداني بنسبة . الزراعية

 .اصيل أخرى مربحة أكثر منه مثل الخضروات واألعالف والذرةالمائة على األقل لصالح مح

بنغالديش، وغيانا، (ولم يتحقق األثر المتوقع على اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية في خمس حاالت  -57
ويبدو أن ضعف التنفيذ اإلجمالي هو السبب الرئيسي ). وبنما، وجمهورية فنزويال البوليفارية، وزامبيا

كالهما حصل (وتلك كانت هي الحال في بنما وزامبيا . على اإلنتاج الزراعي واإلنتاجيةلضعف األثر 
ففي . حيث ظلت زيادات اإلنتاج واإلنتاجية أدنى من التوقعات)  من حيث األداء اإلجمالي3على التقدير 

 الجيد وخدمات جمهورية فنزويال البوليفارية، كانت الزيادات في اإلنتاجية راجعة إلى عدم توافر اإلرشاد
وفي غيانا، لم . التسويق الجيدة، واستخدام القروض أساساً ألغراض االستهالك، ال ألغراض اإلنتاج

يتسن بلوغ أهداف اإلنتاج واإلنتاجية بسبب عدم كفاية أداء وحدة تنسيق المشروع بوجه عام، وضعف 
 .التركيز على الفقر أثناء التنفيذ

 البيئة

 وهي عادةً –همة تدخالت المشروعات في الحفاظ على البيئة أو إعادة تأهيلها يقيس هذا المؤشر مدى مسا -58
 أو، في الحاالت المقابلة، في مواصلة استنفاد –المصدر الرئيسي لسبل كسب الفقراء الريفيين ألرزاقهم 

ن في ويتعلق المؤشر بالهدف االستراتيجي المتمثل في مساعدة الفقراء الريفيي. قاعدة الموارد الطبيعية
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ضمان الوصول إلى األراضي والمياه، ومساعدتهم في النهوض بإدارة الموارد الطبيعية وممارسات 
 .الصون

 في المائة من المشروعات على تقدير مرض إلى حد ما أو أفضل، يمكن اعتبار أن هذا 77ومع حصول  -59
كبيرة، حيث ) 4 و3(غير أن حصة التقديرات المتوسطة . المجال من مجاالت األثر حقق نواتج مرضية

 . في المائة67تبلغ 

بتنفيذ طائفة من ) الصين، والهند، والفلبينفي كينلينغ (، قامت ثالثة مشروعات فقط 2009وفي عام  -60
ففي الصين، قلل إنشاء خزانات المياه . األنشطة ساهمت في حماية قاعدة الموارد الطبيعية وإعادة تأهيلها

كما أن زراعة أشجار . ثر المترتب على الفيضانات والجفاف السيول ومرافق الري من األومصدات
 من خطر تآكل التربة واالنزالقات األرضية، مع المساهمة في  حدحطب الوقود على المنحدرات الشديدة
وفي الهند، ساعد المشروع المجموعات المعنية بإدارة الموارد . الوقت نفسه في إعادة تشجير المنطقة

 .صون مناطق شاسعة من الغابات ووضعها تحت حمايتهاالطبيعية وشجعها على 

كينيا، (أما المشروعات التي حصلت على تقدير سلبي، فمنها ما كان له أثر سلبي على البيئة عند اإلنجاز  -61
 ).غيانا(، ومنها ما أولى عناية غير كافية للشواغل البيئية أثناء التنفيذ )وأوغندا

 أداء أدنى كثيرا من حيث إدارة الموارد 2008 تقييما في عام 11ا وتبين مجموعة التقييمات البالغ عدده -62
ويتعين مقارنة هذا مع المتوسطات المتحركة لفترة ثالث سنوات التي أظهرت حتى عام .  والبيئةالطبيعية

 كانت 2008ومن ثم، فإن نتيجة عام . وكذلك تحسناً ثابتاً)  في المائة65يبلغ نحو ( أداء أعلى 2008
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن مشروعات الصندوق ال تتضمن كلها أهدافا محددة . ى حد مامتوقعة إل

إلدارة الموارد الطبيعية والبيئة، وتقدير المشروعات دون هذه األهداف بواسطة هذا المعيار سوف يسفر 
 .عن أداء أدنى

 أضعف بوضوح منه في  فيه غير أن هذا المجال يحتاج إلى تحسين كبير في المستقبل، حيث إن األداء -63
) 1: (وتتضمن هذه المبادرات. وإدراكاً لهذا، اتخذ الصندوق مؤخراً مبادرات جديدة. المجاالت األخرى

األخذ بإجراءات إلعداد تقديرات ) 2(تعديل إجراءات الصندوق في مجالي التقدير البيئي واالجتماعي؛ 
إنشاء مكتب ) 3(؛ لقطرية المستندة إلى النتائجبرامج الفرص االستراتيجية ابيئية استراتيجية في مرحلة 

ويبذل الصندوق أيضاً جهوداً لتعزيز التعاون عبر نطاق . مساعدة في مجال التقدير البيئي واالجتماعي
عريض من مجاالت العمل ذات الصلة بإقامة الشراكات؛ والمشاركة في مجتمعات ممارسة مختارة؛ 

 مثل تغير المناخ، ورسم الخرائط القائم على المشاركة، والتعلم والتقاسم بشأن موضوعات محددة
وخدمات النظام اإليكولوجي، وذلك في المقام األول عن طريق الحلقات الدراسية، والتدريب، والتعلم أثناء 

ومن الناحية التنظيمية، تم تحديث وحدة مرفق البيئة العالمية، وعهد إليه بتناول القضايا المتعلقة . العمل
اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة وال يزال الصندوق أيضا يقدم الدعم ويستفيد من . المناخبتغير 

 .لمكافحة التصحر

 المؤسسات والخدمات

 يقدر هذا المجال من مجاالت األثر تأثير المشروع على المؤسسات والسياسات واألطر التنظيمية ذات  -64
 هما رأس المال –مجال جزئياً ومجاالن آخران من مجاالت األثر ويساهم هذا ال. الصلة بالفقراء الريفيين
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عمليات السياسات  في الهدف االستراتيجي للصندوق المتعلق ب–االجتماعي والتمكين، واألصول البشرية 
 .وينظر في كل من المؤسسات والسياسات القائمة، وإنشاء الجديد منهما. والبرامج المحلية والوطنية

فحصة التقديرات اإليجابية زادت من . وق في هذا المجال من بين أقوى التدخالتإن تدخالت الصند -65
-2008 في المائة خالل الفترة 56 إلى 2007-2006 في المائة خالل الفترة 30مستوى متدن نسبته 

 نقطة 26وتقدم هذه الزيادة البالغة . 2009والواقع هو أنه لم تقدَّم أية تقديرات سلبية في عام . 2009
وية دليال واضحا على زيادة قدرة الصندوق على إقامة وتعزيز المؤسسات والسياسات التي تخدم مئ

 .الفقراء الريفيين

فقد أطلقت عدة . وإنجازات الصندوق على الصعيد الوطني جديرة باإلشادة، وال سيما في أمريكا الالتينية -66
اء الريفيين، في حين أن مشروعات مشروعات للصندوق إنشاء مؤسسات جديدة تقدم خدمات أساسية للفقر

أخرى ساندت تنفيذ عمليات اتخاذ القرار الالمركزية التي تنخرط فيها مباشرة مجموعات من الفقراء 
ففي األرجنتين وكولومبيا، ساهم الصندوق في تحديد سياسات وطنية جديدة بشأن التنمية . والمهمشين

وفي جمهورية فنزويال البوليفارية، . في المناطق الريفيةالريفية القائمة على المشاركة والتمويل الصغري 
وساهم الصندوق بنجاح في تعزيز المؤسسات القائمة . أسفر مشروع الصندوق عن إنشاء مجالس محلية

وكان أثر الصندوق على المؤسسات والخدمات أقل وضوحاً . في اإلقليم الستيفاء معايير اقتصاد السوق
غير أن نتائج جيدة قد ُأحرزت من حيث . ليم الشرق األدنى وشمال أفريقيافي آسيا، وأفريقيا، وفي إق

وفي باكستان، كانت المنظمات . التنمية المحلية ودعم عمليات الالمركزية في بوركينا فاسو وغينيا
المجتمعية التي أنشأها مشروع الصندوق صاحبة الريادة في المجالس المجتمعية للمواطنين التي أصبحت 

 .د جزءاً ال يتجزأ من قانون الحكومة المحليةفيما بع

 رأس المال االجتماعي والتمكين

يقدر هذا المجال من مجاالت األثر مدى مساهمة المشروع في تحسين قدرات الفقراء في المشاركة في  -67
وقد ظلت التقديرات . عمليات اتخاذ القرار والتأثير فيها، بصفتهم أفرادا وجماعات على حد سواء

وعلى . 2009-2008 و2007-2006دون تغيير إلى حد كبير فيما بين الفترتين ) 4 و3(طة المتوس
 في المائة فيما بين الفترتين 6 إلى 26من ) 2 و1(الجانب اإليجابي، انخفضت صحة التقديرات السلبية 

 . في المائة51 إلى 31من ) 6 و5(، وارتفعت حصة التقديرات اإليجابية 2009-2008 و2006-2007

الواقع على رأس المال االجتماعي ) 5بتقدير ( شهدت تسعة مشروعات على األثر الشديد .ثر شديدأ -68
وقد نجح معظم هذه المشروعات في إقامة وتعزيز وتدعيم منظمات الفقراء . وتمكين الفقراء الريفيين

ية السابقة، غيزستان، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفركولومبيا، وغينيا، وغواتيماال، وقي(الريفيين 
مع بناء قدرات المستفيدين في الوقت نفسه إلدارة ) وباكستان، وأوغندا، وجمهورية فنزويال البوليفارية

 .التنمية والتفاوض مع الشركاء وتعبئة الموارد

ويرتبط األثر الضعيف على رأس المال االجتماعي والتمكين عادةً بضعف قدرات تنفيذ المشروع  -69
وفي ثالث حاالت، كانت ). الكاميرون، وغيانا، وكينيا، وزامبيا(لي للمشروع وانخفاض األداء اإلجما

ففي ألبانيا، كانت رابطات مستخدمي المياه التي أنشئت في إطار . األسباب تتسم بمزيد من التحديد
واعتُبرت مواطن . المشروع تعاني من خلل وظيفي كبير وتدني مستوى األداء حتى انهارت في النهاية

ي نهج المشروع وطرائقه، وتدني مستوى أداء الشركاء، وعدم كفاية التدريب المقدم إلى الضعف ف
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وفي إندونيسيا، خلص تقرير إنجاز المشروع إلى أن عددا . أعضاء الرابطات األسباب الرئيسية النهيارها
لت ضعيفة كبيرا من مجموعات المساعدة الذاتية المنشأة في إطار المشروع لم تتلق التعزيز الكافي وظ

وفي النهاية، فشل مشروع . ويبدو أن الوقت والموارد هما العامالن المقيدان الرئيسيان. عند اإلنجاز
وولين في الصين ببساطة في تعزيز قدرات مجموعات التنفيذ القروية بالقدر الكافي، ويرجع السبب 

ام بدال من عملية التنمية القائمة في بؤرة االهتم) خطط تنمية القرى(الرئيسي في ذلك إلى أنه وضع الناتج 
 .على المشاركة

 األصول البشرية

يقيس هذا المؤشر مساهمة المشروع في تحسين المعرفة ومهارات الفقراء، ووصولهم إلى التعليم  -70
ويظهر الصندوق أثرا قويا ومتزايدا على تيسير فرص وصول . األساسي والمياه اآلمنة والرعاية الصحية

. صحاح، والتعليم األساسي، والمعارف التقنية والتنظيمية واإلدارية، والمياه واإلالفقراء إلى الصحة
ومن ثم، كانت التحسينات . وبفضل طبيعة تدخالت الصندوق، فقد كان أثره دائماً في هذا المجال قوياً

، 2007- 2006 في المائة خالل الفترة 41من ) 6 و5(محدودة جدا، مع ارتفاع حصة التقديرات اإليجابية 
ومع ذلك، فحصة التقديرات المتوسطة . 2009-2008 في المائة خالل الفترة 52وهي نسبة مرتفعة، إلى 

 .ضخمة

وفي جميع األقاليم، نجح الصندوق في توفير التدريب األساسي للمستفيدين والمجموعات وموفري  -71
وسطى والشرقية والدول دول أوروبا الففي إقليم . الخدمات في مختلف المناطق وعلى مختلف المستويات

ركزت الجهود على بناء رأس مال بشري قوي في المجاالت االقتصادية الرئيسية، مثل  المستقلة حديثا
لكفالة ) كالري وتجهيز المنتجات الزراعية والتسويق واألعمال التجارية(المهارات التقنية المتخصصة 

واالستشارية األساسية الضرورية في اقتصاد السوق القدرة التنافسية لإلنتاج الزراعي والمهارات اإلدارية 
تدريب مستشاري األعمال التجارية، وكبار المدربين في مجال المكافحة المتكاملة لآلفات، والتمويل (

 ).الريفي، الخ

وفي آسيا، وأفريقيا، وإقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا، نجح الصندوق في توفير التعليم األساسي  -72
والتدريب التقني في طائفة واسعة من المجاالت، مما أتاح لألفراد والمجموعات ) ميةدروس محو األ(

زيادة كل من دخلهم من الزراعة ومن خارج المزرعة، ومما أتاح لهم بدوره إرسال أطفالهم إلى 
وتُرجم هذا في حاالت . المدارس، والوصول إلى الرعاية الصحية واألدوية، وتحسن وضعهم التغذوي

إلى رفع مستوى االعتزاز بالنفس، وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات، والتحول التدريجي من عديدة 
وكانت المرأة مستهدفة على نحو خاص . االكتفاء الذاتي إلى زيادة المشاركة في األنشطة المدرة للدخل

عاية  شخص فرص الوصول إلى الر20 000ففي غينيا، وفر الصندوق لنحو . في مختلف المشروعات
وساعد هذا .  قرية200 شخص فرص الوصول إلى المياه اآلمنة في حوالي 50 000الصحية وألكثر من 

مدارس كما أن النجاح في تنفيذ . في خفض أعباء العمل على المرأة وتعرضها لألمراض المنقولة بالمياه
 .يسر اعتماد تكنولوجيات محسنة في مالوي المزارعين الحقلية

ينية، لم يقتصر تركيز جهود التدريب على الفقراء الريفيين وإنما تجاوزهم إلى موفري وفي أمريكا الالت -73
ومثال ذلك األرجنتين التي درب فيها مشروع الصندوق موظفين . الخدمات من القطاعين العام والخاص

في و. تقنيين على مستوى المقاطعات لتمكينهم بدورهم من تدريب وتشكيل مجموعات المزارعين الريفيين
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كولومبيا، كان للمشروع أثر جيد على تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة ورابطات المشروعات 
 .الصغيرة

وكان أثر مشروعات الصندوق على األصول البشرية غير مرض في الحاالت التي كانت فيها القدرات  -74
ي الوقت المناسب التنفيذية لوحدة تنسيق المشروع ضعيفة ومنعت المشروع من تقديم استجابة مناسبة ف

، أو الحاالت التي لم يكن فيها استهداف تدخالت )غيانا، وكينيا، وبنما(الحتياجات السكان الريفيين 
وفي كال المشروعين في الصين، لم تكن أنشطة . المشروعات كافيا للوفاء باحتياجات الفقراء الريفيين

لخاصة للفقراء الريفيين، والنساء خاصةً؛ التدريب التي قدمها كل مشروع ذات صلة وثيقة باالحتياجات ا
في حين أن أنشطة التدريب في المشروعات القطاعية في الكاميرون وإثيوبيا لم تكن محددة على النحو 

 . أصحاب المصلحةل قضايا اإلنتاج والصون التي تمسالكافي لتناو

  األسواق

، )الطرق ووسائل النقل(ألسواق يتضمن هذا المجال من مجاالت األثر كال من الوصول المادي إلى ا -75
أسواق المدخالت ويتصل بالهدف االستراتيجي للصندوق المتمثل في المساهمة في . ومعلومات السوق

 .والمنتجات الزراعية المتسمة بالشفافية والمنافسة

 52(وأثر الصندوق هو األضعف في هذا المجال، مع تسجيل حصة مرتفعة جدا من التقديرات المتوسطة  -76
). 2009- 2008 في المائة خالل الفترة 32( وحصة منخفضة نسبيا من التقديرات اإليجابية )لمائةفي ا

وقد أثبت الصندوق نجاحه .  هامشي بمرور السنينتحسنواألهم من ذلك هو أن الوضع لم يتحسن سوى 
بانيا أل(ى والشرقية والدول المستقلة حديثا دول أوروبا الوسطفي ست حاالت، بما فيها بلدان من 
، تطورت فيها سالسل قيمة محددة لبلوغ المعايير الدولية استناداً )وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

وفي قيرغيزستان، تطورت دائرة معلومات السوق . إلى نهج جمعي تشارك فيه كافة األطراف المعنية
وفي حالتين أخريين .  الصندوقالقيرغيزستانية بالكامل وصارت تعمل وتتمتع باالستدامة بموجب مشروع

ساهم مشروع الصندوق في تحسين البنية األساسية للصندوق وشبكة الطرق الريفية، ) بنغالديش وأوغندا(
 .مما يسر وصول المزارعين إلى المدخالت واألسواق، كما ساهم في تنمية االقتصاد الريفي

نما وغيانا، التي فشلت بسبب ضعف وتتضمن المشروعات التي حققت أثرا ضعيفا جدا التدخالت في ب -77
ففي كلتا الحالتين كان من المتوقع إجراء أنشطة محددة عند التقدير، ولكن وحدة تنفيذ . قدرتهما التنفيذية

وفي بعض الحاالت، دعمت المشروعات . المشروع لم تولها االهتمام الكافي، ومن ثم لم يتم تنفيذها
ومن .  من اتباع نهج أكثر تنظيما وشموال تجاه تنمية السوقأنشطة منعزلة، كتشييد طريق مثالً، بدال

األمثلة على ذلك مالوي التي أنشئت فيها رابطات للمنتفعين بالمياه إلدارة كل من شبكات الري وتسويق 
 .ولم ينجح هذا إال في الشبكات التي كانت منظمة تنظيما جيدا بحيث كان لها جانب سوقي. األرز

منخفض نسبيا في تعزيز الوصول إلى األسواق ومعلومات األسواق تفسيراً له في ويجد أداء الصندوق ال -78
وبالمثل، يعاني تصميم . فاألسواق ال تشكل هدفا صريحا في العديد من المشروعات. عدد من العوامل

التوسع في اإلنتاج دون إيالء أي ، وسرعة ات األسواقعدم كفاية تقييم إمكانالمشروعات وتنفيذها من 
وقد حاول الصندوق معالجة . وعدم كفاية أحجام اإلنتاج للوصول إلى أسواق التصدير، تبار للسـوقاع

وبالتالي، أصبح االستثمار . هذه القضايا باعتبار األسواق عقبة، وال سيما بتطبيق تحليالت سلسلة القيمة
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 معلومات السوق، يجري وفيما يتعلق بتحسين. في المكونات المتصلة بالسوق يتزايد في اآلونة األخيرة
 .حالياً تنفيذ بعض المنح المبتكرة

 العوامل الشاملة – هاء

، وفق مبادئ االلتزام الواردة في إطاره االستراتيجي  أيضاً، سيقيس الصندوقالنواتجوعلى مستوى  -79
سين االستدامة، وقابلية التكرار وتوسيع النطاق، والمساواة بين الجن: الحالي، النتائج في ضوء ما يلي

ينجح مشروع في الحد من الفقر، ينبغي استدامة الفوائد الصافية التي أتاحت الحد ومتى . وتمكين المرأة
، ينبغي تعزيز أوجه النجاح إلكساب االبتكارات الناجحة قيمة وبالمثل. من الفقر إلى ما بعد فترة التنفيذ

يز بين الجنسين بمدى مراعاته لشواغل وسيقيَّم أداء المشروع من حيث تعميم االهتمام بالتما. إضافية
النساء والرجال على حد سواء على نحو يمكِّن النساء والرجال من االستفادة على قدم المساواة ويحول 

 .دون استدامة عدم المساواة، ممَّا يشكل هدفًا استراتيجًيا آخر للصندوق

 :وتقيَّم تقارير إنجاز المشروع في ضوء خمسة عوامل شاملة -80

 مدى تضمين االبتكارات في تصميم المشروع، وما هي االبتكارات التي ُأدخلت، -كاراتاالبت  )أ (
 ويمكن أن يتضمن هذا نهجاً جديدة أو أدوات أو حلوال تقنية أو أساليب تنفيذ؛. ومدى جودة تنفيذها

 إمكانية تكرار أنشطة ومكونات ونهج معينة، الخ، ومدى مناقشة هذا –التكرار وتوسيع النطاق   )ب (
ع الحكومة، وما إذا كانت خطوات قد اتخذت بالفعل للتكرار في مشروعات أخرى على الصعيد م

 الوطني أو في بلدان أخرى؛
 آفاق استمرار أنشطة المشروع والعقبات التي تعترضه بعد فترة –االستدامة وملكية التدخالت   )ج (

 التمويل الخارجي، ومدة استمرار التغييرات واألثر الناجم عن المشروع؛
 مدى جودة تحليل المشروع الحتياجات أشد الناس فقراً، وما إذا كان استحدث –االستهداف   )د (

 أدوات محددة لتحسين مشاركتهم في أنشطة المشروع، ومدى نجاحه في الوفاء باحتياجاتهم؛
 مدى إيالء االهتمام لقضايا التمايز بين الجنسين أثناء تنفيذ المشروع، وما –التمايز بين الجنسين   )هـ (

ذا كان المشروع مصمماً خصيصاً للوفاء باحتياجات المرأة، وما إذا كان قد ساهم في تحسين إ
التعليم، وعبء العمل، والوصول إلى االئتمان، واألراضي، واألنشطة (وضع المرأة بوجه عام 

 ).المدرة للدخل، وفرص العمل، الخ

يد، من بين هذه العوامل الشاملة، عن ، فهو ال يفالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقأما  -81
وباإلضافة إلى ذلك، فهو يضم االبتكار، والتكرار، . االستهداف والتمايز بين الجنسين بصورة منفصلة

ويولي الصندوق لالستهداف، من بين هذه اآلثار، أهمية بالغة نظراً ألن . وتوسيع النطاق في مجال واحد
وقد جرت الموافقة على جميع . فية، وعلى أفقر المجموعات فيهاتركيزه المحدد ينصب على المناطق الري

 من تقارير إنجاز المشروع وتنفيذها قبل الموافقة على سياسة 2009المشروعات في إطار مجموعة عام 
ومن ثم، فلم تستفد المشروعات ). EB 2006/88/R.2/Rev.1 (2006االستهداف في الصندوق في عام 

 .من توجيهاتها المحددة

 كانت التحسينات كبيرة، وال سيما في مجال االستدامة والملكية، حيث ارتفعت حصة .ض عامعر -82
 في المائة خالل الفترة 56 نقطة مئوية من 21 أو أفضل بنسبة 4المشروعات التي حصلت على تقدير 
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 وحدثت أيضاً زيادات كبيرة في األداء في. 2009-2008 في المائة خالل الفترة 75 إلى 2006-2007
وقد تحسن أداء الصندوق في مجال االستهداف . مجالي التكرار وتوسيع النطاق، والتمايز بين الجنسين

غير أن هذا كان مجاال لضعف األداء في السنوات . تحسنا طفيفاً أثناء الفترة المشمولة باالستعراض
، 2009-2008رة  أو أفضل خالل الفت4 في المائة من المشروعات على تقدير 76ومع حصول . األخيرة

أما األثر على . يكون أثر الصندوق على التمايز بين الجنسين هو أقوى أثر من بين جميع العوامل الشاملة
.  وأفضل4 في المائة من المشروعات على تقدير 73االبتكارات، فهو منخفض نسبياً، مع حصول 

عن أداء أعلى وأثر عمليات الصندوق التقرير السنوي عن نتائج وبالمقارنة بنتائج التقييم الذاتي، يفيد 
 .كثيرا في مجالي االبتكار، والتكرار وتوسيع النطاق، وعن أداء مماثل في مجال االستدامة

 .ويقدم الشكل البياني التالي لمحة سريعة عن أداء العوامل الشاملة -83

  

 4الشكل البياني 
 سيناالستدامة، واالبتكار والتكرار، واالستهداف، والتمايز بين الجن
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تقارير إنجاز المشروعات   2007-2006 تقارير إنجاز المشروعات   2009-2008
ر عمليات الصندوق لعام       2008 التقرير السنوي عن نتائج وأث

 .عن االستهداف والتمايز بين الجنسين منفصلَينالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق ال يفيد : مالحظة

 االبتكار

تتزايد على حساب كل من ) 4 و3(يبين استعراض تقارير إنجاز المشروع أن حصة التقديرات المتوسطة  -84
 في 43وقد انخفضت التقديرات اإليجابية من ). 6 و5(والتقديرات اإليجابية ) 2 و1(التقديرات السلبية 

وهذا تضارب مهم بين . 2009-2008 في المائة خالل الفترة 31 إلى 2007-2006المائة خالل الفترة 
، حيث يشير 2008لعام التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق نتائج تقارير إنجاز المشروع و

 .رير السنوي إلى أداء أقوى كثيراًالتق

كما أنها . والمشروعات المصنفة بأنها مبتكرة أدخلت عادةً تغييرات هيكلية ذات صلة بالفقراء الريفيين -85
 ونفذت نهجاً جديدة في العمل ساعدت على إنشاء مؤسسات جديدة تقدم خدمات إلى الفقراء الريفيين،

ففي ألبانيا، يسر مشروع الصندوق إنشاء مؤسستين . ، وساعدت على إرساء سياسات مالئمةمعهم
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جديدتين، إحداهما مسؤولة عن تنمية المناطق الجبلية واألخرى مؤسسة مالية متخصصة تقدم االئتمان إلى 
وأنشأ المشروع أيضاً منتديات للجبال، وأجرى أعماال مهمة .  في المناطق الريفيةمشروعاتمنظمي ال

ناطق الجبلية، مما ساعد على اجتذاب االهتمام اإلنمائي واألموال الستقطاب التأييد لتنمية الم
وفي باكستان، تعلمت الوكاالت الحكومية المختصة، من خالل . االعتمادات اإلنمائية إلى اإلقليم/العامة

وفي كولومبيا، . مشروع الصندوق، العمل مباشرةً مع السكان الريفيين عن طريق المنظمات المجتمعية
. بنهج جديد للتخفيف من آثار الفقر الريفي يركز على تنمية المشروعات الصغيرة الريفيةبدأ العمل 

وجرى إنشاء آليات وعمليات خاصة، أصبحت تشكل اليوم استراتيجية مضمونة لتنمية المشروعات 
ا وقد شكل تمكين منظمي المشروعات الصغيرة الريفية للوقوف على احتياجاته. الصغيرة الريفية في البلد

وتحديد أولوياتها ابتكارا مهما من الناحية االستراتيجية، حيث أرسى أسس عملية التنمية الريفية القائمة 
 .على المشاركة

: هي تلك التي أدخلت تغييرات أقل أهمية لألسباب التالية) 4بتقدير " (على الحافة"والمشروعات التي هي  -86
يرات لم تول األهمية الكافية أثناء التصميم والتنفيذ، ألن هذه التغي) 2(ألنها مشروعات متابعة؛ أو ) 1(

وكان ال بد من تدعيمها أكثر من ذلك لكي تحدث أثرا مستداما على الفقراء الريفيين أو الهياكل المحلية؛ 
ألن االبتكارات لم تؤد إلى أي ) 4(ألن االبتكارات المقترحة لم تكن مالئمة للفقراء الريفيين؛ أو ) 3(أو 

وقد كان أداء المشروعات المصنفة بأنها ضعيفة جدا أقل من التوقعات، ولم تبلغ هذه . جوهريةتغييرات 
، ومنها ما اقتصر على إدخال تغييرات قليلة خاصة )الكاميرون(المشروعات أهدافها من حيث االبتكار 

ة الموارد الطبيعيدارة إفي الفلبين أو  دارة الموارد الطبيعيةبمجاالت محددة، مثل التكنولوجيات المبتكرة إل
 .القائمة على المشاركة في الهند

 التكرار وتوسيع النطاق

من بين أهداف تقرير إنجاز المشروع وعملية اإلنجاز في مجملها التعرف على جوانب المشروع  -87
اء وقد اعتُبر أد. التي يمكن تكرارها، والتوصية بالوسائل واألساليب الكفيلة بتحقيق ذلك) األنشطة والنهج(

ففيما . الصندوق من حيث التكرار وتوسيع النطاق مرضيا بالمقارنة بأدائه في المجاالت الشاملة األخرى
، تزايدت حصة المشروعات التي حصلت على تقدير إيجابي 2009-2008 و2007-2006بين الفترتين 

ة مع عدم  في المائ9 إلى 20انخفضت من ) 2 و1(في حين أن حصة التقديرات السلبية ) 6 أو 5(
 أو أفضل 4وارتفعت حصة المشروعات التي حصلت على التقدير . 1حصول أي مشروع على التقدير 

 . في المائة، وهي نسبة مرتفعة نسبيا76ً في المائة إلى 60من 

 االستدامة والملكية

ا إلى أن فيما يتعلق باستدامة األثر، ففي حين أن األداء اإلجمالي يتحسن باستمرار، فتجدر اإلشارة أيض -88
وفي . مرتفعة جدا، وأنها في تزايد) 4 و3(حصة المشروعات التي حصلت على تقديرات متوسطة 
 .المقابل، فإن حصة التقديرات اإليجابية شهدت انخفاضاً طفيفاً

، شكلت بعض المشروعات أمثلة جيدة بإرساء أسس متينة لكل من استدامة إنجازات 2009وفي عام  -89
وقد أعدت هذه المشروعات استراتيجية خروج وعملت بنشاط على تنفيذها، . ميةالمشروع والملكية الحكو

كما . مما أتاح تعميم األنشطة في البرامج الحكومية، وإدماج المؤسسات الحديثة النشأة في اإلدارة العامة
وفي بعض . أنها تناولت قضية االستدامة المالية بالتحقق من تحمل الحكومة للتمويل في المستقبل
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لحاالت، يقوم الصندوق بالفعل بتقديم دعم إضافي لكفالة التدعيم الكامل لإلنجازات واستدامتها على ا
وتلك هي الحال في ألبانيا التي اعترفت الحكومة فيها رسمياً بوكالة تنمية المناطق الجبلية . المدى البعيد

زيزها لكي تصبح وكالة وطنية بوصفها الوكالة المسؤولة عن تنمية المناطق الجبلية، وسوف يتواصل تع
للتنمية اإلقليمية في إطار البرنامج الجديد الممول من الصندوق للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية 

 .الريفية

غير ). 3 و2بتقدير (ومن ناحية أخرى، تبدو بعض المشروعات ضعيفة جداً من حيث االستدامة والملكية  -90
ستدامة في هذه الحاالت مرتبطة ارتباطا مباشرا بضعف شامل في أن التقديرات المنخفضة المسجلة لال

وحدة تنسيق المشروع التي عجزت عن إعداد استراتيجية وعدم كفاية أداء ) الكاميرون(أداء التنفيذ 
 وربما كان السبب اآلخر هو أن تصميم المشروع أولى اهتماما غير كاف للقدرات .الخروج المناسبة

غير أن الغالبية العظمى من المشروعات حصلت على التقدير . ركاء التنفيذ المحليينالمالية والمؤسسية لش
، وآفاق استدامة عمليات المشروع متفاوتة، حيث إن بعض الجوانب تبدو أكثر استدامة من غيرها، 4

ومن األمثلة على ذلك زامبيا التي تؤمَّن فيها الصيانة لبعض . وبعضها اآلخر يتطلب مزيدا من الدعم
 .أعمال البنية األساسية االجتماعية الممولة من المشروع دون غيرها

وعدم وجود استراتيجية خروج هو على ما يبدو أكبر وجه من أوجه القصور عند النظر في استدامة  -91
غير أنه يجب أن يكون قد سبق التخطيط الستدامة عمليات المشروع . إنجازات المشروعات وملكيتها

كما أن مشاركة الحكومة منذ البداية . ريق تقدير شركاء التنفيذ واختيارهم بعنايةألغراض التقدير، عن ط
مسألة حاسمة لتعزيز الملكية الحكومية وبالتالي التزام الحكومة بتقديم الدعم السياسي والمؤسسي والمالي 

حكومة في ويبدو أن التصميم الجيد للمشروع والمشاركة القوية من ال. لألنشطة التي يبدأها المشروع
جميع المراحل باالقتران مع فريق إدارة جيد يشكالن عنصرين حاسمين لزيادة فرص استدامة تدخالت 

 .المشروع إلى الحد األقصى

 االستهداف

، يقدر تقرير إنجاز المشروع أيضاً مدى 2006وعقب بدء العمل بسياسة محددة بشأن االستهداف في عام  -92
وقد طرأ تحسن هامشي بنحو . الناس فقرا، ومدى نجاحه في تلبيتهاجودة تحليل المشروع الحتياجات أشد 

 في المائة فقط من المشروعات هي التي أفادت عن 68، ولكن 2009-2008 نقاط مئوية خالل الفترة 5
 في المائة من هذه 25سوى ) 6 أو 5(ولم يحصل على تقدير إيجابي . أداء مرض إلى حد ما أو أفضل

 في المائة فقط من المشروعات، أي ثالثة 12 وحده، فإن 2009اول عام وإذا تم تن. المشروعات
 .مشروعات، أفادت عن أداء إيجابي

 كانت كلها موجهة بشدة نحو 2009 في عام  تماماوالمشروعات الثالثة التي حصلت على تقدير إيجابي -93
مشاركة المرأة وكانت . أو على مستوى حاالت الفقر/أهداف محددة، سواء على المستوى الجغرافي و

ففي بنغالديش، كان المشروع متوائما تماما مع ورقة استراتيجية الحد . مرتفعة في الحاالت الثالث كلها
وقد نُفذ في اثنتين من أفقر المقاطعات بالبلد، وفي مقاطعة ثالثة يعيش فيها أكبر عدد من سكان . من الفقر

.  نحو السكان الذين يعيشون تحت خط الفقروكان المشروع في كولومبيا موجها. أديفازي األصليين
 في المائة من صغار المنتجين الذين استفادوا من تنمية المشروعات 76واندرج تحت هذه الفئة حوالي 
 .يالصغيرة وأنشطة االئتمان الصغر
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ففي .  في عدم وجود أو عدم كفاية آلية االستهداف3 أو 2وتشترك المشروعات التي حصلت على التقدير  -94
اميرون، كان المشروع يستند إلى استراتيجية استهداف خاطئة، حيث قدم الدعم لتطوير شبكات متفق الك

وفي غيانا، تناولت أغلبية . عليها من مؤسسات التمويل الصغري، غير أن هذا لم يخدم الفقراء الريفيين
ليست متوافرة لدى تدخالت المشروع أعماالً إنشائية، وكان هذا يتطلب سندات موثقة بملكية األراضي 

 .أشد الناس فقراً

 وتميزت بآلية استهداف تناولت احتياجات 4وحصلت الغالبية العظمى من المشروعات على التقدير  -95
وتتعلق الحالة األولى أساساً بالمشروعات . الفقراء الريفيين إما بطريقة غير مباشرة أو بطريقة جزئية

تي وجهت بموجبها تدخالت المشروع نحو السكان التي استخدمت طريقة االستهداف الجغرافي وال
إذ أن من المتوقع أن يستفيد أشد السكان فقرا . الريفيين بكاملهم في إقليم معين، وليس أشد السكان فقرا

جمهورية فنزويال واألرجنتين، وغواتيماال، وكينيا، ومالوي، وبنما، (سوياً مع السكان الريفيين برمتهم 
وتتعلق الحالة الثانية بمشروعات تتضمن عددا محدودا فقط من األنشطة المستهدفة ). البوليفارية، وزامبيا

 .أو آلية استهداف تكتنفها بعض مواطن الضعف) الهند، وإثيوبيا، وباكستان(للسكان الريفيين الفقراء 

 التمايز بين الجنسين

في المائة من المشروعات على  76تحسَّن األداء فيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين، وُأفيد عن حصول  -96
 .2009- 2008تقدير مرض إلى حد ما أو أفضل خالل الفترة 

 مصممة الستهداف المرأة 2009-2008ولم تكن غالبية المشروعات المدرجة في مجموعة الفترة  -97
وبالرغم من ذلك، . بالتحديد، باستثناء باكستان التي كان لها هدف أو مكون خاص بالتمايز بين الجنسين

األرجنتين، والصين، (قد ركزت عدة مشروعات تركيزا جيدا على التمايز بين الجنسين أثناء التنفيذ ف
وكولومبيا، وإثيوبيا، والهند، وإندونيسيا، وسري النكا، وأوغندا، وجمهورية فنزويال البوليفارية، 

عن طريق أنشطة وقد بذل المشروع في سري النكا جهدا محمودا لتلبية احتياجات المرأة ). وزامبيا
إزكاء الوعي بين موظفي المشروع وأصحاب المصلحة فيه، وزيادة مشاركة المرأة في أنشطة التدريب، 

 منظمة 20وتنظيم تدريب وظيفي المنحى وتدريب على عمليات االئتمان المتناهي الصغر، ودعم إنشاء 
لفقيرات مكَّنهن من المشاركة في مجتمعية نسائية، وتقديم رأس مال سهمي أو تمويل بالمنح إلى النساء ا

خطوة مهمة نحو تعزيز االستثمار األولية للمجموعات النسائية أموال وكان تقديم . األنشطة المدرة للدخل
 .القدرة التنظيمية لهذه المجموعات

غير أنه في غواتيماال، وغيانا، وبنما كان النهج المرتبط بالتمايز بين الجنسين مدمجا في تصميم  -98
وفي بنما مثالً لم تُنفذ . ع، ولكن تنفيذه كان ضعيفا بسبب الضعف العام في قدرات تنفيذ المشروعالمشرو

استراتيجية التمايز بين الجنسين المصممة أثناء التقييم على اإلطالق، واقتصرت جهود المشروع في هذا 
 .المجال على االضطالع ببعض أنشطة التدريب ونشر الوعي بالتمايز بين الجنسين

لم يكن تصميم المشروع مرتبطا بالتمايز بين ) 4المشروعات الحاصلة على تقدير (وفي حاالت أخرى  -99
 وبوركينا فاسو، بنغالديش،(الجنسين، وكانت النتائج المتعلقة بالتركيز على التمايز بين الجنسين متفاوتة 

نيا اليوغوسالفية السابقة، الصين، وغينيا، وكينيا، وقيرغيزستان، وجمهورية مقدوفي ن والكاميرون، وول
  ).ومالوي، والفلبين
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  أداء الشركاء –واو 

ويبين الشكل أدناه . يعتمد أداء تنفيذ البرامج إلى حد بعيد على أداء الشركاء في التنفيذ وكيفية عملهم معاً -100

ل أن أداء الحكومة والمشتركين في التمويل، وكذلك الصندوق إلى حّد ما، قد شهد تحسناً مستمراً خال

وينعكس ذلك . السنوات، في حين أن أداء المؤسسات المتعاونة والمنظمات غير الحكومية كان أقل جودة

وقد أظهر المشتركون في .  أو أفضل في تقدير أدائها4 التي تحظى بدرجة اتعوفي تناقص حصة المشر

الية يمكن أن تتحسن مما يمكن أن يعني أن الشراكات الم)  في المائة30(التمويل أعلى مستويات التحسن 

 في المائة 15 و20 شهد تحسناً كبيراً هو اآلخر بنسبة اتكما أن أداء الصندوق والحكوم. بدرجة عالية

أما أداء المنظمات غير الحكومية بالمقابل فقد تراجع . 2009-2008 و2007-2006على التوالي بين 

 . في المائة10بنسبة تصل إلى 

المؤسسات  لدى أداًء مماثالً 2008لعام  عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقرير السنوي  تبين بياناتو -101

وتبين أرقام متوسط الثالث سنوات المتحرك . لصندوق والحكوماتا أداء وانخفاضاً في معدل المتعاونة

والواقع أن مجموعة البيانات هذه تظهر أداًء . التي تمثل عينة كبيرة تحسناً واضحاً في أداء الصندوق

التقرير السنوي عن نتائج وأثر على أن . المؤسسات المتعاونةهاً بين الصندوق والحكومات ومتشاب

 . ال يوفر بيانات عن المشتركين في التمويل صالحة للمقارنةعمليات الصندوق 

  5الرسم البياني 

  أداء الشركاء
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تقارير إنجاز المشروعات    2007-2006 تقارير إنجاز المشروعات    2009-2008
ام 2008 التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق لع

ـِّغ ال: مالحظة   .في التمويل عن أداء المشتركين التقرير يبل

 الصندوق

 في المائة، أي أنه مرضٍ بشكل معتدل أو أفضل 87يبدي أداء الصندوق تحسناً مستمراً وهو اآلن بمعدل  -102

ويعني هذا أن مديري برامج الصندوق القطرية والشعب اإلقليمية تميل إلى العمل بصورة أكثر . من ذلك

ستجابة في اللحظات الحرجة من تنفيذ استباقية وأقدر على الدعم وهي عموماً أفضل حضوراً وا

كما أشيد بالصندوق لمرونته في االستجابة لألحوال المتغيرة في جمهورية  مقدونيا . المشروعات
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. فقد كانت تدخالت الصندوق عموماً حسنة التوقيت ومالئمة.   والفلبينياليوغوسالفية السابقة ومالو

ات األخرى مما ساعد على إقامة شراكات جيدة على ن الصندوق تواصله مع الجهعالوة على ذلك، حسَّ

وفي ألبانيا مثالً، لعب الصندوق دوراً .  المستوى المحلي وعّزز ملكية الحكومة لتدخالت المشروعات

 في إعداد استعراض منتصف المدة والقيادة فيه، مما مكّن المشروع من التكيف إزاء البيئة ةشديد األهمي

 . قتصادية المتغيرةالسياسية واالجتماعية واال

 المؤسسات المتعاونة

فقد أبلغ عن كون األداء مرضياً بصورة معتدلة أو أفضل . عموماً، يبقى أداء المؤسسات المتعاونة ثابتاً -103

 األقوى كان في ت الدرجاعلى أن تركّز. 2009-2008 في المائة من المشروعات في 80في نحو 

 .2009-2008 في المائة في 56  الدرجتينتينهاإذ بلغت نسبة ) 4 و 3(النطاق المتوسط 

وعلى الغالب، تؤدي المؤسسات المتعاونة مهامها بدرجة مرضية، وهو ما يظهر من عدد المشروعات  -104

ويتعلق هذا بصورة خاصة بقدرتها على ). 25 من 11( 2009في  5 تقييمها بدرجة نالكبير التي كا

ومعالجة )  ذلك  التقيد بمواعيد اإلشراف وتواتره واإلبالغبما في(االمتثال للشروط العامة لعقد التعيين 

 .االحتياجات التقنية واإلدارية بصورة سريعة فعالة

 قدرة المؤسسات المتعاونة على اكتساب فهم كامل عميق لجميع فيعلى أنه لوحظ وجود أوجه ضعف  -105

 وينعكس ذلك في غياب أي .مسائل التنفيذ الهامة ومن ثم التأثير على توجهات المشروع اإلستراتيجية

ـُرض للغاية  : وتشمل أوجه الضعف األخرى ما يلي). 6(وهو التقدير بدرجة تقييم يفيد بوجود أداء م

فقدان االستمرارية في اإلشراف على المشروعات وبالتالي ) 2(انخفاض تواتر زيارات اإلشراف؛ ) 1(

عدم توفر الخبرات (عضوية البعثات ) 3 (فقدان الذاكرة المؤسسية، مما يرتبط بكثرة تبدل الموظفين؛

 هذا الوضع عدة مشروعات كان أداء المؤسسات المتعاونة فيها إما بدرجة توقد شهد). التقنية المالئمة

ـُرضي ن في الصين وكينيا وجمهورية ة، من قبيل الكاميرون ومشروع وولمرضية جزئياً أو غير م

جد أن أداء المؤسسات المتعاونة ضعيف وو. زويال البوليفاريةجمهورية فنمقدونيا اليوغوسالفية السابقة و

حيث كانت إجراءات الموافقة بطيئة، باإلضافة ) مصرف التنمية الكاريبي(بصورة خاصة في حالة غيانا 

إلى وجود المشاكل المذكورة أعاله، وأدى ذلك إلى تأخيرات كبرى في إيصال خدمات المشروعات إلى 

كل المتكررة في المشروعات التي يشرف عليها البنك الدولي نقص االتصال ومن المشا. المستفيدين

 .وبالتالي غياب التنسيق مع الصندوق

 الحكومة

وال يحظى . اللتزام الحكومة أهمية أساسية للتكفل بتنفيذ المشروعات بصورة سلسة وباستدامة تدخالتها -106

 نصيب من الدرجات المتوسطة بين أداء الحكومات إال بأدنى نصيب من الدرجات المرضية وبأعلى

 في معظم 4 أعطي أداء الحكومات درجة ،2009وفي . الشركاء، مع وجود اتجاه طفيف نحو التحسن

 في المائة 67 فبلغت 2009- 2008، أما حصتها من الدرجات المتوسطة في )25 من أصل 14(الحاالت 

صورة عامة، فإن األداء يسير نحو التحسن وب.  التقدير المرضيالتي حازها في المائة 27بالمقارنة بـ 

ـُرضية أو أفضل2009-2008في   في المائة من المشروعات75وقد ذُكر أن   . كانت م
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، قدمت الحكومات كل الدعم الالزم للتمكين )2009ثمانية مشروعات في (وفي عدد معقول من الحاالت  -107

ظيرة في وقتها، وتوفير المدخالت من التنفيذ بصورة سلسة، بما في ذلك اإلفراج عن األموال الن

والخبرات التقنية من خالل اإلشراك المباشر لجميع الوزارات التنفيذية، وأعمال متابعة أنشطة 

المشروعات ورصدها بصورة منتظمة، وتنفيذ توصيات اإلشراف، والزيارات الميدانية الدورية التي يقوم 

ن في وفي ومشروع وول. نتائج المشروعاتالقوي ببها مسؤولو الحكومة وأعضاء البرلمان، وااللتزام 

الصين، أدت مشاركة الحكومة طوال المشروع والتزامها القوي به إلى استيعاب العديد من أنشطة 

 .المشروع في خطط التنمية المحلية عند إنجاز المشروع

يتها إلى تعليق صرف وفي حالة غينيا، لم تتمكن الحكومة من الوفاء بمتطلبات التمويل النظير وأدت مديون -108

على أن العامل األكثر شيوعاً هو أن ضعف أداء الحكومة إنما ينتج عن نقص في . قرض الصندوق

وضعف الدعم الذي يقدمه أثناء تنفيذ الصندوق المشاركة أثناء تصميم المشروع، وعدم وضوح دور 

ن الوزارات فيما يتعلق وفي الكاميرون، لم يتمكن تصميم المشروع من معالجة التضارب بي. المشروع

بالمسؤولية عن تنفيذ المشروع والتنازع بين الصندوق والمقترض بخصوص النهج المقترح ونقطة 

 . الدخول

 الشركاء اآلخرون/ المنظمات غير الحكومية

ويقاس في .  كل مشروع لوحدهفي سياق وغيرها من شركاء التنفيذ المنظمات غير الحكومية أداء يقّيم -109

/ المنظمات غير الحكوميةم ولم تقّي. نوعية الخدمات المنفذة ونوعية الشراكات المقامة: نبانهذا الصدد جا

 تحسن واضح في  وجود بصورة سلبية في أيٍ من المشروعات، مما يمكن أن يعنيالشركاء اآلخرون

 الحكومية  أداء المنظمات غيرارتفعت نسبةوفي المقابل، . تقييم قدرات الشركاء المالئمين وفي اختيارهم

، مما قد يشير إلى المشاكل ) في المائة من الحاالت70 في 4 أو 3 كان التقييم بدرجة 2009في  (لمتوسطا

من الجدير . (المتصلة بالتطور والنمو في العثور على الشركاء األنسب لتنفيذ مشروعات الصندوق

 المؤسسات الماليةغير من  نيخراآلالتنفيذ شركاء /المنظمات غير الحكوميةبالمالحظة أنه لم يعمل مع 

 .)2009 مشروعاً من مجموعة مشروعات 11سوى 

ـُرضياً عند التمكن من حشد منظمات غير حكومية محلية قوية  -110 مالوي (وقد كان أداء الشركاء م

كما ). ندونيسياإ( عن عدم وجود الشركاء المؤهلين ويبدو أن الضعف في أداء الشركاء ناتج). وباكستان

لضعف مرتبطاً بضعف قدرات المشروع على التنفيذ عموماً وبالتالي الضعف في التوجيه الذي يبدو هذا ا

ـُعزى وبالمقابل، . يتلقاه شركاء التنفيذ، وهو ما كانت عليه الحال في الكاميرون وغينيا األداء الجزئي ي

 بنغالديش لدى المنظمات غير الحكومية التي اختيرت لتنفيذ المكون الخاص بالقروض الصغيرة في

على أن استعراض الحاالت األكثر شيوعاً . لضعف في عملية االختيار المتبعة في بداية تنفيذ المشروع

يبين بوضوح أن عدم كفاية التبادل مع الشركاء المحتملين أثناء تصميم المشروع يمكن أن يؤثر على أداء 

لصين حيث لم تناقش طرائق التشارك هؤالء الشركاء أثناء التنفيذ، وهو ما حصل في مشروع وولين في ا

ـُدرت ثوهناك م. على نحو كاف ولم يدقق فيها أثناء تصميم المشروع ال آخر تطرحه كينيا، حيث ق

قدرات المنظمة غير الحكومية المعنية أكثر من حقها ولم يقدم مقر الصندوق لنقاط البحوث التابعة 

 .د التشغيلية والماليةللمنظمة غير الحكومية الدعم المتوقع من حيث الموار
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 المشتركون في التمويل

يعكس أداء الجهات المانحة األخرى كيف يمكن حشد المساهمات الخارجية بصورة تتسم بالفعالية  -111

وقد انخفضت كثيراً . ومن بين جميع الشركاء، يعتبر أداء المشتركين في التمويل هو األفضل. والكفاءة

، في 2009-2008 و2007-2006 في المائة بين الفترتين 7 إلى 31، وذلك من )2 و1(المعدالت السلبية 

 في المائة خالل 61 إلى 35 في المائة، أي من 25يجابية ارتفع بأكثر من حين أن نصيب المعدالت اإل

 .الفترة نفسها

 نواتج المشروعات – زاي

وق حول مؤشرات هرمية النتائج في إطار قياس النتائج، تقع تقارير الصند على المستوى الثالث في -112

 المنتجات والسلع والخدمات الناتجة عن المشروعات التي يدعمها الصندوق والتي لها أهميتها –النواتج 

إدارة النتائج ب ه الخاصنظامالملموسة، يستخدم الصندوق ولإلبالغ عن هذه النواتج . في بلوغ الحصائل

ـّن من تجميع النواتج التي تبلغ عنها الم11واألثر  وبعبارة أخرى، 12.شروعات الجاري تنفيذها، مما يمك

ـّغ النظام عن أداء الحافظة الجارية التي تتضمن نحو   من المشروعات وهو بالتالي يستند إلى 210يبل

عدد من المشروعات أكبر بكثير من العدد المستخدم في تقرير الحصائل الذي يقوم على ما تم إنجازه من 

 .المشروعات في السنة المعنية

، فيما يتعلق بالنتائج 2008أدناه موجز بالنواتج المجمعة عن المشروعات الجارية بنهاية عام ويرد  -113

ـُمد لفترة التجديد2012-2010 للفترة النتائج واألثرقياس نظام المقاسة ب  الثامن لموارد  الذي كان قد اعت

 .الصندوق

                                                      
تشير نتائج المستوى األول إلى األنشطة والنواتج؛ ) 1: ( المعلومات على ثالثة مستويات من النتائجالنتائج واألثرقياس نظام يقدم    11
) 3(األساسية؛ تعكس نتائج المستوى الثاني التغيرات في سلوك المستفيدين ومجموعات األداء واالستدامة والمؤسسات والهياكل ) 2(

  .ترتبط نتائج المستوى الثالث بأثر العمليات التي يمولها الصندوق على سوء التغذية لدى األطفال وعلى مستويات معيشة األسر
ا في ذلك ه كانت المشروعات التي تجاوزت منتصف المدة معفية من شرط اإلبالغ شأننظام إدارة النتائج واألثر  عندما بدأ العمل ب 12

 فإن النتائج نظام إدارة النتائج واألثرونظراً ألن هذه المشروعات تقع خارج نطاق . شروعات التي بدأت بها مؤسسات أخرىشأن الم
ـُغطى جميع مشروعات الحافظة الجارية،  المبلغ عنها تستند إلى استقراء النتائج من المشروعات التي تقوم باإلبالغ فعالً وبذلك ت

 في المائة من االستثمارات، مما 30على أن االستقراء يقتصر على نحو . ي كل مجال من مجاالت النتائجباستخدام المبلغ المستثمر ف
  .يعني بالتالي أن من الممكن اعتبار النتائج موثوقة
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  1الجدول 

  أنواتج البرامج والمشروعات القطرية

 القيمة األساس السنة األساس المؤشر
هدف عام 

2012 

  مليونا60  مليون29.2 2007 األشخاص الذين يتلقون الخدمات من مشروعات يدعمها الصندوق  3-1

 50:50 57:43 2007 )بالنسبة المئوية(نسبة الذكور إلى اإلناث 

     إدارة الموارد الطبيعية

    مليون3.86 2008 )بالهكتار(المحّسنة األرض كمورد ملكية مشتركة خاضعة للممارسات اإلدارية   3-2

   470 000 2008 )بالهكتار( الري المقامة فعالً أو الخاضعة لإلصالح مشروعاتالمساحة الداخلة في  3-3

     التكنولوجيات الزراعية

    مليون1.72 2008 تكنولوجيات إنتاج المحاصيل/تدريب الناس على ممارسات 3-4

   50:50  )بالنسبة المئوية(ث نسبة الذكور إلى اإلنا

    مليون1.07 2008 تكنولوجيات اإلنتاج الحيواني/تدريب الناس على ممارسات 3-5

   35:65  )بالنسبة المئوية(نسبة الذكور إلى اإلناث 

     الخدمات المالية الريفية

    مليون4.35 2008 المقترضون الفعليون 3-6

   52:48  )بة المئويةبالنس(نسبة الذكور إلى اإلناث 

    مليون5.44 2008 المدخرون الطوعيون 3-7

   51:49  )بالنسبة المئوية(نسبة الذكور إلى اإلناث 

     التسويق

   15 000 2008 )بالكيلومتر(الطرقات التي تم شقها أو إصالحها  3-8

   25 000 2008 مجموعات التسويق التي تم إنشاؤها أو تعزيزها 3-9

     وعات األعمال الصغرىمشر

   162 000 2008 األعمال مشروعاتاألشخاص الذين دربوا على األعمال وإنشاء  3-10

   53:47  )بالنسبة المئوية(نسبة الذكور إلى اإلناث 

   19 000 2008 مؤسسات األعمال التي تحصل على الخدمات الميّسرة غير المالية 3-11

     السياسات والمؤسسات

   672 000 2008 األشخاص الذين دربوا على موضوعات إدارة المجتمع المحلي 3-12

   38:62  )بالنسبة المئوية(نسبة الذكور إلى اإلناث 

   24 000 2008 المجتمع المحلي التي تم إعدادها/خطط العمل للقرية 3-13

  .النتائجقياس ة في إطار تسهيالً للرجوع، استخدمت في أرقام المؤشرات نفس األرقام المستخدمأ  

  

 بعض النواتج الهامة تحت المكونات الخاصة إدارة النتائج واألثرظهر النتائج المأخوذة من نظام كما تُ -114

مبنى  3 900 مركزاً للصحة و970من نظم مياه الشرب و 8 800ويشمل ذلك نحو . بالتنمية االجتماعية

 .مدرسياً تم بناؤه أو إصالحه
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. إدارة النتائج واألثرنظام هامة في مجاالت تقع خارج نطاق المؤشرات المختارة لكما أشير إلى نواتج  -115

ومن أصل هذه، تقود .  مجموعة إلدارة الموارد الطبيعية31 000من ذلك مثالً إنشاء أو تعزيز نحو 

 .  في المائة منها30نساء أكثر من ال

ـُعطي البيانات الواردة من مؤسسات القروض الصغيرة التي يد -116 عمها الصندوق دالئل أخرى عن وت

ـُدمت إلى تبادل المعلومات عن التمويل سوق  أنشطة الصندوق في مجال التوعية، وهي بيانات ق

وتغطي األرقام المقدمة إلى سوق التبادل هذا جميع مصادر التمويل ولذا فإنها أعلى تماماً من . الصغير

 وخالل الفترة المستعرضة، سجلت هذه المؤسسات .إدارة النتائج واألثرنظام األرقام المقدمة في إطار 

وكان متوسط حجم القرض .  في المائة من النساء83 مليون، منهم 29.6مقترضين فعليين عددهم نحو 

 دوالراً أمريكياً في إطار 177 دوالر أمريكي، وهو أعلى بعض الشيء من المتوسط البالغ 200حوالي 

ودائعهم قيمة بلغت و، ا مليون14.6لمدخرين الطوعيين فقد بلغ أما عدد ا. إدارة النتائج واألثرنظام 

 دوالراً 125دخر أكثر بقليل من اويعني هذا أن كل مّدخر . دوالر أمريكيمليون  1 858.4المدخرة 

 .إدارة النتائج واألثرنظام في إطار   دوالراً أمريكيا75ًأمريكياً، وهو أعلى تماماً من المتوسط البالغ 

 عالية والكفاءة المؤسسيةالف –ثالثا 

حالياً وفي المستقبل بكثير من المتغيرات الخارجة عن " على المستوى الميداني"تتأثر الفعالية اإلنمائية  -117

وعلى . على أن لطريقة الصندوق في تنظيم نفسه لبلوغ أهدافه أهميتها الكبيرة في هذا المجال. الصندوق

 2007ل الصندوق منذ عام ، يشغِّقالسابع لموارد الصندوهذا، وكجزء من خطة العمل الخاصة بالتجديد 

وهو نظام يركز على التخطيط والرصد المنتظم والمساءلة .  على مستوى المؤسسةنظاماً إلدارة النتائج

ـِّم إنجاز النتائج اإلنمائية في ل الخاضعةعن تحسين النواتج والعمليات  رقابة الصندوق المباشرة، مما يدع

 13.ة ويسهم فيها على أفضل وجهالبلدان النامي

وقد عدلت نتائج اإلدارة على مستوى المؤسسة التي وفرت األساس المرجعي لنظام النتائج المؤسسية في  -118

 الذي أقره المجلس 2012-2010الصندوق، وذلك على ضوء خبرة اإلطار الجديد لقياس النتائج للفترة 

انظر (طار، تنظم النتائج نفسها في مجموعات وفي هذا اإل. 2009أيلول /التنفيذي مؤخرا في سبتمبر

ومن اآلن فصاعدا، سيخضع التخطيط وتخصيص الموارد وإدارة . ترشيدا لتوجه الحصائل) 2الجدول 

 .األداء في الصندوق إلطار مجموعات نتائج اإلدارة على مستوى المؤسسة الجديد هذا

                                                      
ائج في نظرة عامة إلى اإلدارة الرامية إلى تحقيق النت"نظر ا على عرض كامل لنظام إدارة النتائج على مستوى المؤسسة، علالطال   13

  .pdf.booklet_MfDR/mfdr/deveffect/org.ifad.www، "الصندوق
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  3الجدول 

   وعملياتهاحصائل مجموعة نتائج اإلدارة على مستوى المؤسسة

 العملية نتيجة اإلدارة على مستوى المؤسسة الحصيلة المجموعة

   على الصعيد التنفيذي 

 للسياسات والتنسيق والبرمجة فعالةأطر وطنية  1

والمؤسسات واالستثمار، ألغراض الحد من الفقر 

 الريفي

   البرامج القطريةإدارة تحسين – 1النتيجة 

  )القروض والمنح(روعات  تحسين تصميم المش– 2النتيجة 

  تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ– 2النتيجة 

وضع المشروع القطري 

 وتنفيذه

 لتعبئة الموارد على الصعيد العالمي داعمإطار  2

وللسياسات الخاصة بذلك، ألغراض الحد من 

 الفقر الريفي

 تحسين المساهمات في الحوارات الخاصة بالسياسات – 8النتيجة 

  اض الحد من الفقر الريفيالعالمية ألغر

  زيادة تعبئة الموارد ألغراض الفقر الريفي– 10النتيجة 

حوار السياسات الرفيع 

المستوى وتعبئة الموارد 

 والتواصل االستراتيجي

   الدعم المؤسسي 

قاعدة لإلدارة والخدمات المؤسسية تتسم بالفعالية  3

والكفاءة وتعمل في المقر وعلى المستوى 

 حقيق النتائج التنفيذيةالقطري لت

   تحسين إدارة الموارد المالية – 4النتيجة 

   تحسين إدارة الموارد البشرية– 5النتيجة 

   تحسين إدارة النتائج والمخاطر– 6النتيجة 

 تحسين الكفاءة اإلدارية وإيجاد بيئة تمكينية للعمل – 7النتيجة 

 ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والتنظيم اإلدارة واإلصالح 

اإلداري على المستوى 

 المؤسسي

في الصندوق بصورة الرئاسيتين  الهيئتين عمل 4

 تتسم بالفعالية والكفاءة
 قاعدة تتسم بالفعالية والكفاءة لعمل األعضاء على – 9النتيجة 

 الصندوقالحوكمة في 
دعم أنشطة األعضاء للعمل 

 على الحوكمة في الصندوق

ولى والثانية باألثر اإلنمائي على الصعيد القطري وبتعزيز اإلطار العالمي ا النتائج األتوتتصل مجموع -119

وتشمل المجموعتان العمليات المقابلة التي يسهم . لفقراء ولالستثمارا لمصلحةالمحسن لتغيير السياسات 

الصندوق من خاللها بصورة مباشرة وغير مباشرة في الحد من الفقر الريفي وفي التنمية الزراعية 

حاب الحيازات الصغيرة، وهي مجاالت الحصائل اإلنمائية التي يمكن فيها تعقب مساهمة الصندوق ألص

وتشير المجموعة الثالثة إلى توفير قاعدة لإلدارة المؤسسية . 2010-2010في إطار قياس النتائج للفترة 

وتتعلق .  اإلنمائيةوالتنظيم اإلداري داخل الصندوق تتسم بالفعالية والكفاءة في دعم عمليات الصندوق

تين لتنفيذ مسؤولياتهم بصورة ي الرئاسالهيئتينالمجموعة الرابعة بالدعم الذي يقدمه الصندوق ألعضاء 

ولحسن سير جميع هذه المجموعات أهمية حيوية لنجاح الصندوق في زيادة حجم . تتسم بالفعالية والكفاءة

 وبلوغ أهدافه لفترة التجديد بالتزاماته وفائهوفي التكلفة، نوعيتها، مع مراعاة فعالية تحسين عملياته و

 .الثامن للموارد

إلطار لويقدم الجزء المتبقي من هذا الفصل عرضا لفعالية الصندوق وكفاءته اإلدارية، وهو ينظم وفقا  -120

 وهو يبلغ عن األهداف ذات الصلة الواردة في 14.اإلدارة على مستوى المؤسسةنتائج مجموعات الجديد ل

 من اإلطار الجديد 5 و4 ومعظم تلك الواردة على المستويين 2010-2007س النتائج للفترة إطار قيا

 .2012-2010لقياس النتائج للفترة 

                                                      
 ،، ولذا فإن اإلبالغ عنها2010 لوضع خطط العمل في 2009اعتمدت في التي  9يجري اإلبالغ عن جميع النتائج ما عدا النتيجة    14

  .2010 سيجري ابتداء من ،لنتائج األخرىمع جميع ا
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 أطر وطنية فعالة للسياسات والتنسيق والبرمجة :لنتائج اإلدارة على مستوى المؤسسة 1المجموعة 

  والمؤسسات واالستثمار ألغراض الحد من الفقر الريفي

 من الشركاء ك على تعاون الصندوق مع حكومات البلدان المستفيدة وغير ذل1تائج المجموعة تركز ن -121

داخل البلدان، وما يقدمه  للحكومات والشركاء من دعم خاص بالسياسات ومن دعم مالي، بغية تعزيز 

لعامة وترد تفاصيل الشروط ا. االستراتيجيات والبرامج الوطنية ألغراض التنمية الزراعية والريفية

حاب المصلحة في البلدان المستفيدة في وثيقة اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة صللتعامل مع أ

، وفي السياسات واالستراتيجيات التي يستند إليها اإلطار االستراتيجي، في حين أن 2007-2010

 .تخصيص موارد القروض والمنح يخضع لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

  1 النتيجة -دارة البرامج القطرية تحسين إ

المحور العام لهذه النتيجة ينصب على اإلدارة المتسقة التآزرية لمجموعة عريضة من العمليات واألنشطة  -122

التي يدعمها الصندوق في بلد ما بغية تحقيق مجموعة من النتائج المحددة جيدا والمركزة والتي يمتلكها 

ى تنشيط الشراكات وتعبئة الموارد والمعارف للترويج للسياسات وتحقيقا لذلك، يشدد عل. البلد نفسه

واألداة الرئيسية التي . المناصرة للفقراء ولتعزيز قدرات البلدان على الحد من الفقر بصورة مستدامة

يستخدمها الصندوق في تنفيذ هذا الغرض هي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج 

 .2006في الذي اعتمد 

   إلى النتائجةبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند

 بلدا حتى 32المستند إلى النتائج واستعرضه المجلس التنفيذي لـ االستراتيجية ُأعدَّ برنامج الفرص  -123

 الجودة عند البدء، وقبل ضمان لعملية 2009وقد أخضعت جميع برامج الفرص التي أعدت في . تاريخه

وتلقت جميعها درجة مرضية بصورة معتدلة أو أفضل عموما مما . مجلس التنفيذيعرضها على ال

ويبدو أن نظام ضمان الجودة الذي اعتمد في .  في المائة90يتجاوز هدف إطار قياس النتائج المحدد بـ 

 والذي يشمل استعراضات األقران لبرامج الفرص المستند إلى النتائج، بمشاركة الصندوق والبنك 2008

دولي وشعبة مركز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة، يحقق تحسينات في نوعية تصميم برامج ال

 .الفرص

 إلى النتائج التي يجري تنفيذها، ةوأجري استعراض لتجربة برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند -124

: ل االستعراض ما يليوشم.  هذه البرامج وإدارتهاتصميم جودة وتحسين وذلك بغية استقصاء الدروس

 اأجرتهبالنسبة ألمريكا الوسطى، (فردية لعمليات برامج الفرص في بلدان مختارة الدراسات البعض ) أ(

ة، وبالنسبة لغربي أفريقيا وأفريقيا الوسطى، أجراها مركز االستثمارات التقنيللمساعدة الوحدة اإلقليمية 

من االستعراضات المواضيعية تبين كيفية معالجة برامج مجموعة ) ب(؛ )التابع لمنظمة األغذية والزراعة

األرض والمياه والتمويل الريفي وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين (الفرص لبعض المسائل المختارة 

 ).واالستهداف

وأكد االستعراض قيمة عملية برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج في تعزيز الملكية  -125

كد االستعراض إمكانية استخدام برامج الفرص كأداة إلقامة الشراكات كما أ. قطرية لنتائج المشروعاتال
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 وهو ما يفهم من الزيادة الكبيرة في البرامج التي يدعمها الصندوق –في سياق تزايد االهتمام بالزراعة 

 في المائة 50البرامج من  والتي تموَّل بصورة مشتركة مع جهات مانحة دولية، حيث ارتفعت نسبة هذه

كما يتضمن االستعراض توصيات . 2009 في المائة من المجموع بحلول عام 74إلى  2006في عام 

 اتباع نهج أكثر انتظاما إزاء تقدير المخاطر وإدارتها في مختلف مراحل تصميم :لتحسين تتعلق بما يليل

لنتائج؛ وزيادة استخدام تقييمات القطاع الريفي وتنفيذ برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى ا

حساب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء فحسب، بل كذلك كأداة لشحذ األهداف ال في 

وستُدرج توصيات . االستراتيجية والمؤسسية وكجدول أعمال لحوار السياسات مع البلدان المستفيدة

اتيجية التي انعكست في االستكماالت األخيرة الخاصة  إلى جانب التوجهات االستر،التحسين هذه وغيرها

بالسياسة العامة للتمويل الريفي واألراضي والشعوب األصلية، في الخطوط التوجيهية المنقحة لبرامج 

الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج، كما سيجري استيعابها في العمليات المؤسسية األخرى 

 .ذات الصلة

لع في ثمانية من البلدان باستعراضات سنوية لتنفيذ ، اضط2009ُ رباع الثالثة األولى في عام األوفي -126

ط إلجراء سبعة استعراضات أخرى خطّي، والنتائجبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى 

لتعلم على ولهذه االستعراضات السنوية أهميتها في تعزيز الملكية والمساءلة وا. بحلول نهاية العام

 نهج مختلفة ةهذه العملية جديدة نسبياً، يجري العمل على اختبار عدونظراً ألن . المستوى القطري

ويتمثل أحد التحديات . والعمل على تسجيل الدروس المستقاة منها وتقاسمها مع مختلف الوحدات التشغيلية

وقد . ةغراض تقدير أداء البرامج القطريالرئيسية المستمرة في هذا السياق في توفير البيانات وتجميعها أل

 في الوقت كما أدىأدى هذا إلى استعراضات نقدية للمؤشرات المستخدمة في أطر نتائج برامج الفرص، 

نفسه إلى حوار بناء مع البلدان المستفيدة حول المواءمة مع النظم الوطنية للرصد واإلحصاءات وإلى 

ع بدء تحول مسألة أن تصبح على درجة متزايدة من األهمية ومن المنتظر لهذه الم. تعزيز هذه النظم

 عن وضع برامج جديدة للفرص االستراتيجية المستندة إلى النتائج باتجاه إدارة أداء الصندوق

 .االستراتيجيات والبرامج القطرية

 ص التنفيذ السنوية لبرامج الفر في االهتمام إلى استعراضاتالوقد أصبح من الواضح أن هناك تحو -127

، وهو ما يظهر في حالة تنزانيا، حيث أجري استعراض االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج

 بالتتابع مباشرة مع عملية بناء الفريق لتدعيم برنامج العمل والميزانية، 2009البرنامج القطري في أوائل 

، وبعد االستعراض وعلى الشاكلة نفسها. مع التركيز على تحسين الرصد والتقييم وصرف القرض

، عقد اجتماع  البرنامج الذي كان قد بدأ بالجزء التقني من2009السنوي لبرنامج الفرص في كمبوديا لعام 

 الكاملةمشترك مع كبار المسؤولين عن التخطيط وواضعي السياسات، مما قدَّم صورة للملكية القطرية 

ذا بدوره من توحيد ذخيرة المشروعات على ر هوقد يّس. وفرصة للعودة إلى إطار نتائج برنامج الفرص

ضوء العمليات القطرية المتغيرة والميزة المقارنة المتوافرة لدى الصندوق ومدى ما يمكن إقامته من 

 . شراكات جديدة

وبناء .  قد اعتمد استقصاء للبلدان المستفيدة كوسيلة لتقدير أداء البرامج القطرية2008وكان الصندوق في  -128

نة الماضية في هذا االستقصاء، اتخذت التدابير لتحسين معدالت االستجابة ونوعية على تجربة الس

وقد استمر التقدير اإليجابي لألداء طوال . البيانات، مما سيساعد على بلوغ نتائج أكثر موثوقية هذه السنة
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وتم ). للغاية ية أو مرضيةتقدير مرضدرجة ال( أو أفضل 5، مع ارتفاع متوسط تقدير البلدان البالغ 2009

.  في المؤشرين المستخدمين في تقدير فعالية البرامج القطرية2010تجاوز أهداف إطار قياس النتائج لعام 

المساهمة في زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي وتمكين فقراء "فقد كانت النتائج المحرزة على المؤشر 

االمتثال لجدول أعمال "المحرزة على المؤشر  في المائة، أما النتائج 100" الريف من النساء والرجال

وكما كان عليه الحال في الماضي، حاز بعد األداء الخاص .  في المائة96، فقد كانت "فعالية المعونة

مما يعود على األرجح )  في المائة4.56إذ كان المتوسط العام لدرجة األداء (بالتنسيق على أدنى درجة 

هج ذات  عن طريق النُ الميزانية وألن جانبا ضئيال من موارده يقدملكون الصندوق ال يشارك في دعم

وكانت التغيرات من عام إلى عام . األساس البرنامجي، مما يعتبر غير مألوف نسبيا في قطاع الزراعة

على . هامشية تماما بصورة عامة، ولكن نتائج بلدان محددة أظهرت تغيرات أكثر حدة في بعض الحاالت

ادة التركيز على الحوار مع البلدان المستفيدة وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين، أنه يتعين زي

خصوصا في سياق استعراضات التنفيذ السنوية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى 

 .النتائج

  15الحضور القطري

ن وقتها لألنشطة المتعلقة بدعم  تخصص المكاتب القطرية الجانب األكبر م.دعم تصميم البرامج وتنفيذها -129

.  وعلى وجه الخصوص، اتسم دورها في اإلشراف المباشر بأهمية حاسمة- تصميم البرامج وتنفيذها 

 في حافظة الصندوق الحالية لبلدان برامج الحضور القطري، يشرف 121أصل المشروعات الـ فمن 

ل الفترة المستعرضة، شارك موظفو وخال.  في المائة منها85الصندوق بصورة مباشرة على ما يقارب 

المتوسط  بعثة لإلشراف أو لدعم التنفيذ، أي نحو خمس بعثات سنويا في 90المكاتب القطرية في نحو 

 نتيجة لمتابعة التدابير المتفق عليها مشروعاتكما عملت المكاتب القطرية مع مديري ال. 16لكل مكتب

 بعثة الستعراض منتصف 12عثة لتصميم المشروعات و ب20وقد شاركت المكاتب في نحو . تلك البعثاتل

 .المدة

المستندة إلى النتائج، حيث كما شاركت المكاتب القطرية في إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية  -130

المبكر أو السابق على إضافة إلى ذلك، يشكل الدعم . تم استكمال ستة منها أو هي في مرحلة التصميم

، دخلت حيز التنفيذ تسعة قروض مقدمة 2009وخالل عام . تؤديها المكاتب القطريةالتنفيذ وظيفة هامة 

 التي تعترض المشروع بحيث معالجة المشاكلوتعمل المكاتب القطرية على . لبلدان الحضور القطري

ى أما متوسط الفترة بين موافقة المجلس التنفيذي عل. يمكن تحقيق الشروط التي يتطلبها دخوله حيز التنفيذ

 من الشيء أقل بعض يمشروع ما من مشروعات بلدان الحضور القطري ودخوله حيز التنفيذ، فه

 .2009 التي دخلت حيز التنفيذ في تمتوسط هذه الفترة لجميع المشروعا

دأبت أنشطة إدارة المعارف على التركيز أساسا على تبادل المعارف والخبرات فيما بين . إدارة المعارف -131

وعموما، . ، فقد أنشئ رسميا فريق إلدارة البرنامج القطري في معظم المكاتب القطريةولذا. المشروعات

                                                      
  .EB 2009/98/R.11لإلطالع على مزيد من المعلومات عن الحضور القطري، انظر الوثيقة   15
 مكتبا من مكاتب الحضور القطري، بما فيها المكاتب التي يرأسها 16تستند النتائج الواردة أدناه إلى التقارير المرحلية الواردة من   16

ولم تُدرج في هذا السياق أية تقارير من المكاتب المفتتحة أو . ن األربعة، وبدون مكتب البرازيلوج القطرية الموفدمديرو البرام
  .2009حزيران / يونيو30 إلى 2008تموز / يوليو1وتغطي هذه التقارير األنشطة المضطلع بها في الفترة من . المحولة حديثا
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يتولى مدير البرنامج القطري رئاسة فريق إدارة البرنامج القطري وتضم عضويته مديري المشروع 

كما . تب القطري ومسؤولي الحكومة وغير ذلك من أصحاب المصلحة وموظفين من المقركوموظفي الم

. مكاتب القطرية حلقات عمل لبناء الفريق وحلقات عمل لالستعراض السنوي للبرنامج القطرينظمت ال

وقد اضطُلع بثالث بعثات لدعم المشروعات . ولهذه المكاتب كذلك دور هام في التقييم وفي عملية اإلنجاز

والهند والسودان دم الدعم للتقييم في الصين وإثيوبيا كذلك، قُ. في سياق إعداد تقارير إنجاز المشروع

  .واليمن

ويعود هذا بالدرجة األولى إلى عدم . كانت فعالية المكاتب القطرية على أدناها في مجال االبتكار. االبتكار -132

ويصعب في كثير من األحيان .  التي يمكن تخصيصها لالبتكار– المالية أو سواء البشرية –توفر الموارد 

. كاتب القطرية وتلك التي تقدمها مشروعات يمولها الصندوق تستنبطها الميالفصل بين االبتكارات الت

 المشروع وال على مستوىوقد تم التوصل إلى معظم االبتكارات التي أبلغ عنها في التقارير المرحلية 

على أن هناك بعض االستثناءات البارزة، ومنها عمل مكتب كينيا . يمكن أن تُنسب إلى المكتب القطري

يف منهج مدرسة المزارعين الميدانية ألغراض سلسلة قيمة الثروة ي لتكةمحلي الماسال الطائفةمع 

ومن الممكن توسيع نطاق تطبيقه ليشمل المجتمعات " كيلواط البقر"ويعرف هذا االبتكار باسم . الحيوانية

 .الرعوية األخرى في كينيا وخارجها

 يستند إلى حاالت وخبرات مترسخة أن  بالفعالية،حوار السياساتيتعين، لكي يتصف . حوار السياسات -133

ويوجد موظفو المكاتب القطرية في موقع فريد . تقدم الدالئل وتوفر قصص النجاح المقنعة بالفعالية

فالحكومات تطلب إليهم بصورة روتينية أن يشاركوا في أفرقة واجتماعات . يمكنهم من أداء هذا الدور

الريفية /أفرقة مواضيعية تعنى بالتنمية الزراعيةويشارك موظفو معظم المكاتب في . بقيادة حكومية

كما يشارك الموظفون في استعراض االستراتيجيات اإلنمائية الريفية والزراعية . وباألمن الغذائي

 .الحكومية وفي صياغتها

 بصورة أكثر انتظاما بشركائه داخل لاللتقاء للصندوق الفرصة وفَّر برنامج الحضور القطري .الشراكات -134

ويتمتع الصندوق بالعضوية الكاملة في فريق األمم المتحدة القطري في معظم بلدان الحضور . نالبلدا

ويشارك الصندوق بنشاط، من خالل مكاتبه القطرية، في عملية إطار األمم المتحدة ).  بلدا13(القطري 

 من  بلدان اثنانويشارك .  بلداً، و هو يشارك في بعض الحاالت للمرة األولى14للمساعدة اإلنمائية في 

الحضور القطري في مبادرة األمم المتحدة لتوحيد األداء حيث يترأس مكتبي الصندوق فيهما مدير برنامج 

كذلك يساهم موظفو المكاتب القطرية بصورة منتظمة في مجموعات الجهات . قطري منتدب إلى الميدان

عقد المكاتب القطرية اجتماعات ثنائية وت. المانحة المواضيعية التي تهم البرنامج القطري بصورة خاصة

دورية مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ومع الجهات المانحة وممثلي المنظمات غير الحكومية 

وتركز هذه االجتماعات بالدرجة األولى على استكشاف إمكانيات . والمجتمع المدني والقطاع الخاص

 .التآزر بين البرامج لتحقيق أفضل ما يمكن من األثر

  استراتيجية إدارة المعرفة على مستوى المؤسسة

قطع الصندوق شوطاً هاما في تثبيت استراتيجيته الخاصة بإدارة المعرفة واتخذ خطوات ملموسة في هذا  -135

 مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج باالشتراك، قام الصندوق 2009كانون الثاني /ففي يناير. الصدد
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دولية للتنوع البيولوجي بتنظيم معرض لتقاسم المعرفة يهدف إلى التوعية األغذية العالمي والمنظمة ال

 نشاطاً من أنشطة إدارة المعرفة 40وقد ساهم الصندوق في . باستراتيجية إدارة المعرفة ويروج ألنشطتها

ولم يكتف هذا الحدث بتعزيز شراكات الصندوق في ميدان إدارة . اق مشروعاته وبرامجه اإلقليميةيفي س

من روما مقراً لها، بل ساعد كذلك على التوعية بهذه المسائل داخل تتخذ معرفة مع المنظمات التي ال

  .المنظمة نفسها

ويتبدى . دارة المعرفة وتقدير القيمة المضافة المتجسدة فيها تغيراً في الصندوقبإ المتعلقةوتشهد المواقف  -136

 أنشطة في وأربعةفي المتوسط بين نشاطين (لتقاسم هذا في العدد المتزايد من األنشطة الخاصة بالتعلم وبا

وفي الطلب على التدرب على كيفية وتوقيت استخدام أدوات تقاسم المعرفة من قبيل ) األسبوع الواحد

ويكي، والمدونات " (2.0الشبكة "مساعدة النظراء واالستعراض بعد العمل واإلبالغ االجتماعي وأدوات 

كما ازداد حجم العمل الخاص بإدارة المعرفة في البرامج ). الجتماعية ووضع العالمات ا،اإللكترونية

، ويوجد في كثير من المشروعات الجارية موظف 2009القطرية وعلى الصعيد اإلقليمي خالل عام 

متفرغ لشؤون إدارة المعرفة تدعمه في كثير من األحوال البرامج اإلقليمية كما يدعمه موظفو إدارة 

 .التشغيليةصندوق المعرفة في شعب ال

وتقّيم . وأجري تقدير ذاتي إلدارة المعرفة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة -137

المنهجية المستخدمة درجة نضح إدارة المعرفة على المستوى المؤسسي على أساس مجموعة من معايير 

وكانت نتائج . ع المعارف وتعيد تطبيقهاّمالتأهيل تشمل سلوك القيادة والشبكات والمجتمعات المحلية وتج

وفي حين أنه يوجد تحول إيجابي . التقدير إيجابية عموما حيث أظهرت تحسناً في معظم معايير التأهيل

 منهجية في تجميعه أكثرملحوظ في ثقافة المنظمة نحو إدارة المعرفة فإن الصندوق يلزمه أن يصبح 

 .اسية في مختلف أنحاء المنظمةللمعارف وإعادة تطبيقها على عمليات أس

   من نتائج إدارة المؤسسة2 النتيجة –) القروض والمنح(تحسين تصميم المشروعات 

استنادها إلى أفضل الممارسات ب أن يتكفل بتصميم مشروعاته على أفضل نوعية ويتعين على الصندوق -138

ندوق، والتي تقوم عليها هذه وتشمل إصالحات التجديد السابع لموارد الص. وترويجها للنهج االبتكارية

النتيجة، عمليات جديدة لتعزيز الجودة وضمان الجودة ووضع السياسات، وما يتصل بذلك من سياسات 

  . للتمويل الريفي والشعوب األصلية2009جديدة اعتمدت في 

، وافق 2009حزيران / يونيو30إلى  2008تموز / يوليو1 في الفترة من .الموافقة على المشروعات -139

وشملت هذه الموافقات سبعة عشر .  مليون دوالر أمريكي688 مشروعاً، مجموع قيمتها 35مجلس على ال

مشروعاً ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خالل الفترة المستعرضة، مما أدى إلى زيادة في االلتزامات 

لمستعرضة  مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ا178 مليون دوالر أمريكي بعد أن كانت 321لتبلغ 

 في 47ونتيجة لذلك، بلغ نصيب أفريقيا جنوب الصحراء من االلتزامات الجديدة ). 2008-2007(السابقة 

 . في المائة خالل الفترة المستعرضة السابقة34المائة، بالمقارنة بنسبة 

 مليون دوالر أمريكي، وبذلك 19.7، بلغ متوسط حجم المشروعات الموافق عليها 2009- 2008وفي  -140

 على أن متوسط حجم مشروعات الصندوق بقي أقل بكثير من متوسط التدريجية،مر اتجاه الزيادة است

 ).2008 مليون دوالر أمريكي في 56(المؤسسة الدولية للتنمية 
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 مشروعا من 33خالل الفترة المستعرضة، جرى استعراض . 17 عند دخول الحافظة االستثماريةالجودة -141

وفي حين أن تحليالت المجموعات . ودة الذي أسسه الصندوق مؤخراًخالل النظام المستقل لضمان الج

الزمنية ال يصلح في هذا المجال نظرا لقصر المدة التي انقضت منذ بدء عمل النظام، فإن المشروعات 

 . أفضل من أداء تلك التي جرى تقييمها قبلهاًءالتي جرى تقييمها حديثاً أظهرت أدا

  3الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة2 فيما يتعلق بالنتيجة 2010-2007ؤشرات الفترة إطار قياس النتائج لم

  2009-2008   المؤشر
  )نسبة مئوية(

  2010هدف 
 )نسبة مئوية(

 90 93 الفعالية

مثال من خالل األصول المادية والمالية (األثر على الفقر الريفي في المجموعة المستهدفة 

 )واألمن الغذائي والتمكين

91 90 

 90 81 تدامة المنافعاس

 90 86 أو توسيع نطاق التطبيق/التعلم وأو /االبتكار و

مجال يحتاج إلى تحسين إضافي كبير للتمكن من بلوغ األهداف المحددة لعام كوتبقى االستدامة عموما  -142

فالتكرار وتوسيع . كما أن توسيع نطاق التطبيق يمثل مجاالً آخر يتطلب مزيداً من التحسين. 2010

طاق، إن تحققا بنجاح، يمكن أن يساعدا كثيرا على تحسين كفاءة المشروعات، ليس هذا فحسب، بل الن

  .كفاءة الصندوق ككلعلى تحسين و

وتتعلق المسائل المثارة إما . وفي استعراضات ضمان الجودة المنفذة حديثا، يثير االستهداف بعض القلق -143

 أو بكون اآلليات المقترحة للوصول إلى الفقراء ال بنقص المكونات الهامة بالنسبة الحتياجات الفقراء

ويتزايد استخدام سالسل القيمة كنهج إنمائي، وتُعرض االستراتيجيات . تتصف بقدر كاف من الوضوح

على أن هناك مشروعات أخرى تفتقر إلى استراتيجيات . في بعض المشروعات بصورة شديدة الوضوح

فالتصميم يدرج في بعض . وازن بين االبتكار والمخاطروال يراعي تصميم المشروعات الت. متسقة

وفي مجموعة المشروعات التي . ، بالنسبة لفقراء الريفةاألحيان مكونات تتسم بقدر كبير من المخاطر

استعرضت أخيراً، يعطي بعضها مثاالً رائعاً عن اشتراك جهات مانحة في التمويل مع الصندوق بهدف 

على أن المشروعات ال تتضمن . رة للفقراء التي يضعها مشروع الصندوقاالستفادة من النُهج المناص

 . لتوسيع نطاق التطبيق بينةجميعها هدفاً واضحاً واستراتيجية

   من نتائج إدارة المؤسسة3 النتيجة –تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ 

 الدعم جودةهذا، فإن وعلى . تدار أثناء تنفيذ المشروع عمليات تحقيق األهداف المحددة في التصميم -144

المقدم لتنفيذ المشروع تعتبر شرطاً حاسماً في قدرة المشروع على تحقيق النتائج المطلوبة واألثر 

ويركز الصندوق بالدرجة األولى في سياق هذه النتيجة على األداء الفعال لمهمة اإلشراف على . المقصود

  .ن تنفيذهالمشروع وعلى تحسين الدعم المقدم للكيانات المسؤولة ع

. خالل الفترةمشروعاً  248 إلى 224وقد ارتفع عدد المشروعات االستثمارية في الحافظة الحالية من  -145

 4.2 مليار دوالر أمريكي إلى 3.7وارتفع التمويل المقابل الذي يقدمه الصندوق لهذه المشروعات من 

                                                      
  .ول بالمنح إلى جانب القروضّمنظراً ألن بعض المشروعات ت" ماريةالمشروعات االستث"مصطلح هنا يستخدم    17
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لية ال زالت تنتظر دخولها  الحافظة الحامشروعات مشروعاً من 38ونظرا ألن .  دوالر أمريكيمليار

 . مشروعات210 الحافظة الجارية هو مشروعاتحيز التنفيذ، فإن عدد 

ومع أن هذا الرقم أعلى من .  من المنح101، وافق الصندوق على 2009-2008خالل . حافظة المنح -146

ة  منحة، فإن حافظة المنح الحالي80 والتي بلغت 2008-2007المنح التي وافق عليها الصندوق في 

 منحة لم تدخل بعد 64ومن بين منح الحافظة الحالية، هناك . 393 إلى 404 من الشيءانخفضت بعض 

 37ير أن مستوى الصرف البالغ غوتتزايد مبالغ المنح المصروفة، إجماال، بصورة مستمرة . حيز التنفيذ

 يعني أن دورة  مليون دوالر أمريكي،194مليون دوالر أمريكي، من أصل الحافظة الحالية البالغة 

 .الصرف هي من خمس إلى ست سنوات في حين أن الفترة المقصودة أصالً هي نحو ثالث سنوات

 28 دخل 2009حزيران / يونيو30 إلى 2008تموز / يوليو1خالل الفترة من  .البدء والتنفيذ المبكر -147

لمشروع وحتى دخوله وقد بلغ متوسط الفترة المنقضية من تاريخ الموافقة على ا. مشروعاً حيز التنفيذ

ويبين هذا زيادة طفيفة في فترة التأخير .  شهرا13.7حيز التنفيذ، بالنسبة لمجموعة المشروعات هذه، 

الالزمة لدخول المشروع حيز التنفيذ ورجوعاً عن االتجاه المتمثل بتناقص هذه الفترة خالل السنوات 

 مشروعا لم تدخل 38، كان هناك 2008موز ت/ يوليو1وعلى الشاكلة نفسها، وبتاريخ . األربع الماضية

ونظرا ألن الموافقة . 2009نيسان /وهذا أكثر بأربعة مشروعات عن الوضع بنهاية أبريل. بعد حيز التنفيذ

، فإن الزيادة في العدد ال تعود 2009نيسان /على تسعة من هذه المشروعات جاءت في أواخر أبريل

 . شهرا12.1ًول هذه المشروعات حيز التنفيذ هو نحو  لدخالالزمفمتوسط الوقت . ألسباب تقنية

وفي حين أن التأخير في دخول المشروعات حيز التنفيذ يمكن أن يالحظ في جميع المناطق، وفي حين  -148

 بسبب يءحرف بعض الشمنأنه يتعين اتخاذ تدابير منسقة لتحسين هذا الوضع، فإن متوسط التأخيرات 

فخالل الفترة المستعرضة . هدت تأخراً ال يتناسب مع حجمهامجموعة صغيرة من المشروعات التي ش

مثال، كان هناك ثالثة مشروعات، في السلفادور وغواتيماال وإندونيسيا، استغرق كل منها أربع سنوات 

فإذا أخرجنا هذه المشروعات الثالثة من المعادلة، فإن متوسط التأخير ينخفض إلى . ليدخل حيز التنفيذ

 . أشهر9.7

 30 مشروعات بتاريخ 210إلشراف لبلغ عدد المشروعات الخاضعة . ف على المشروعاتاإلشرا -149

 170ومن أصل هذه، بلغ عدد المشروعات التي يشرف عليها الصندوق مباشرة، . 2009حزيران /يونيو

 مشروعاً، وفي 32، 2007وألغراض المقارنة، كان العدد المقابل في .  في المائة منها81مشروعاً، أو 

ومن بين المؤسسات المتعاونة مع الصندوق يكلف البنك الدولي ومكتب .  من المشروعات101 ،2008

ومعظم المشروعات التي ُأبقيت تحت .  مشروعا17ً معاً باإلشراف على المشاريعاألمم المتحدة لخدمات 

 إشراف المكتب بلغت سنوات تنفيذها األخيرة، وعندما يتم إغالق هذه المشروعات، فإن شراكات

 . ستقتصر من حيث األساس على المؤسسات المالية الدوليةباإلشرافالصندوق الخاصة 

وفي .  في المائة منها60، قام الصندوق بنحو 18 بعثة إشراف269وخالل الفترة المستعرضة، اضطُلع بـ  -150

 في المائة، شارك الصندوق في بعثات إشراف مشتركة مع المؤسسات 4مشروعات إضافية نسبتها 

 10واستمرت البعثات التي تقودها المؤسسات المتعاونة أقل من . نة وغيرها من الشركاء اإلنمائيينالمتعاو

                                                      
  . بعثة الستعراض منتصف المدة ولكنه ال يشمل بعثات دعم التنفيذ26بعثة إشراف و 243يشمل هذا الرقم   18
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 يوما في 13أيام بقليل في المتوسط، في حين أن بعثات مشروعات اإلشراف المباشر استغرقت أكثر من 

لمضطلع بها خالل  في المائة من جميع البعثات ا60وبالنسبة للمؤسسات المتعاونة، جرى نحو . المتوسط

أما بالنسبة للصندوق، فإن بعثات اإلشراف التي قام بها وزعت بالتساوي على . 2008النصف األخير من 

 .نصفي السنة

 المشاركة والتعاون الوثيق مع أصحاب نوقد يسَّر اإلشراف المباشر على المشروعات من تحقيق مزيد م -151

شروعات، وال سيما توقيت هذا التنفيذ، مما مكن كما أسهم في تحسين تنفيذ الم. المصلحة المحليين

 من ذلك مثال تعميم مراعاة المنظور –الصندوق من إيالء االهتمام بصفة خاصة للشواغل الرئيسية 

إضافة لذلك، يتيح اإلشراف .  الخ، واالستهداف وبناء المؤسسات الشعبيةالخاص بالتمايز بين الجنسين

رصاً أوسع للنهوض بأهداف الصندوق على مستوى البرنامج القطري المباشر لمديري البرامج القطرية ف

 .من خالل حوار السياسات وبناء الشراكات

ومع التحول إلى اإلشراف المباشر، أصبحت نوعية المحاسبة واإلدارة المالية على مستوى المشروع،  -152

ي حين أن ذلك ساعد وف. وكذلك نوعية ممارسات اإلبالغ ونظمه، تخضع اآلن الستعراضات أكثر شموالً

 نعلى تحسين فهم وتقدير التحديات المتعلقة بضمان االمتثال للمعايير الرفيعة في جميع الجوانب المؤتم

وتتمثل إحدى . عليها، بما في ذلك اإلدارة المالية، فإن منحنى التعلم كان على درجة عالية من الحدة

المالية والشراء بلصندوق للنظم واإلجراءات الخاصة النتائج اإليجابية في تحسين فهم المشرفين التابعين ل

 . الذي يشكل معرفة يمكن نقلها إلى تصميم المشروعات في المستقبلاألمرفي كل من البلدان المعنية، 

وقد أمكن، في ظل اإلشراف المباشر، تحديد أوجه الضعف والمشاكل التي استمرت خالل فترة طويلة من  -153

 كما ساعد اإلشراف المباشر على زيادة فهم متطلبات الصندوق في البلدان .الوقت، والبدء في معالجتها

المعنية، وهو فهم لم يكن متوفرا في كثير من األحيان مما يعود في جانب منه إلى كثرة المؤسسات 

 .المتعاونة وما تأخذ به من معايير وإجراءات مختلفة

ت الصندوق هو في أسوأ أوضاعه فيما يتعلق ويبين تحليل بيانات تقرير وضع المشروع أن أداء مشروعا -154

وتُبذل ). 4(بالرصد والتقييم، المؤشر الوحيد الذي انخفض التقييم فيه عن درجة المرضي بصورة معتدلة 

جهود متجددة، بما فيها توجيه مزيد من االهتمام للرصد والتقييم في سياق بعثات اإلشراف، وكذلك توفير 

ويظهر ضعف التخطيط لفترة ما بعد المشروع .  لمشروعات محددةالدعم في مجال الرصد والتقييم

ويتعين أن تعالج ). 4.08(ومقدمي الخدمات ) 4.02(بوضوح في انخفاض درجات استراتيجيات الخروج 

وقد تلقى ثاني أدنى درجة إعداد خطط العمل .  في مرحلة التصميم أيضاًكهذه المسائل أثناء التنفيذ، وكذل

وتبذل الجهود حاليا لبناء القدرات الخاصة باإلدارة المالية ). 4.11(وية واإلدارة المالية والميزانيات السن

 .على مستوى المشروعات

وإجماال، يعتبر أداء الحافظة الجارية جيدا من حيث األهداف الموضوعة بموجب إطار قياس النتائج،  -155

 .4 في الجدول صعلى النحو الملخ
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  4الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة3 فيما يتعلق بالنتيجة 2010-2007ؤشرات الفترة إطار قياس النتائج لم

  المؤشر
2008-2009 

 )نسبة مئوية(

 2010هدف 

 )نسبة مئوية(

 85 97 الفعالية

مثال من خالل األصول المادية والمالية واألمن (األثر على الفقر الريفي في المجموعة المستهدفة 

 )والتمكين الغذائي

89 80 

 80 85 امة المنافعاستد

 80 87 أو توسيع نطاق التطبيق/التعلم و وأ/واالبتكار 

  

وفي حين أن النتائج كانت مرضية بالمقارنة مع خط األساس، وكذلك بالمقارنة مع الهدف، فإنه ينبغي أن  -156

الدرجة (نالحظ أن نسبة كبيرة جدا من المشروعات ال يتجاوز تقديرها درجة المرضي بصورة معتدلة 

وإذا تغير المعيار ليقتصر على المشروعات التي حازت على تقدير بدرجة المرضي أو المرضي ). 4

 في المائة فيما يتعلق 32، فإن هذه المشروعات ستشهد انخفاضاً كبيراً، مثال إلى )6 أو 5(للغاية 

يما يتعلق باالبتكار  في المائة ف40 في المائة فيما يتعلق بالفعالية و34باالستدامة واألثر على الفقر و

  .والتكرار

حزيران / يونيو30بنهاية الفترة المستعرضة، أي في . الحافظة المعرضة للخطر والعمل االستباقي -157

 في المائة، مما يتصف بكونه 19 مشروعاً، أو 40، شملت حافظة الصندوق االستثمارية 2009

 في المائة، بأنها مشروعات 2.8 إضافة لذلك، حددت ستة مشروعات، أو". مشاكل فعلية"مشروعات 

 15ويمثل هذا الوضع ثباتا نسبيا في مستوى مشروعات المشاكل في حدود تتراوح بين ". مشاكل ممكنة"

 . في المائة من الحافظة كلها20و

مشروعات )  مشروعا12ً( في المائة 30ومن أصل مجموعة مشروعات المشاكل الفعلية، يعتبر نحو  -158

أي أنها صنِّفت كمشروعات مشاكل فعلية خالل ثالث سنوات متعاقبة أو : نةمعرضة للخطر بصورة مزم

 في المائة، تعتبر معرضة للخطر في سنة واحدة من ثالث 43 مشروعا، تمثل 17وبالمقابل، هناك . أكثر

كما كانت . وكان أربعة من مشروعات المشاكل الفعلية في مرحلة مبكرة جدا من مراحل التنفيذ. سنوات

ويظهر أن هناك .  سبعة من المشروعات كمشروعات مشاكل فعليةلتصنيف السنة األولى 2008-2009

بعض التراجع المتمثل بانخفاض نصيب المشروعات التي تعتبر معرضة للخطر هذه السنة بصورة 

 وهنا أيضا، يرجح أن يعود ذلك لتغيرات في منهجية التقييم وتوافر المعلومات وليس 19.عارضة ليس إال

 .تدهور فعلي في األداءإلى 

وانخفضت استجابات الصندوق االستباقية خالل الفترة المستعرضة، مما يعود في جزء منه إلى اعتماد  -159

 مشروعاً اعتبرت معرضة للخطر 33ومن أصل . معايير جديدة أكثر صرامة في تقدير هذا المقياس

ويمثل هذا .  آخرين ُأنجزااثنين أن خالل السنة الماضية، شهدت ستة مشروعات تحسناً في أدائها في حين

 . في المائة24معدالً لالستجابة االستباقية بنسبة 

                                                      
صورة مزمنة، مما  في االستعراض السنوي ألداء الحافظة في السنة الماضية، أبلغ عن سبعة مشروعات باعتبارها معرضة للخطر ب 19

  .في المائة من إجمالي مشروعات المشاآل الفعلية 22يمثل 
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  5الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة3 فيما يتعلق بالنتيجة 2012-2010إطار قياس النتائج لمؤشرات الفترة 

 2012هدف  2009 ألساساالقيمة  سنة األساس  المؤشر

 15 19 17 2007-2006 في الحافظة الجاريةنسبة مشروعات المشاكل الفعلية 

نسبة مشروعات المشاكل التي اتخذت بشأنها تدابير تصحيحية كبرى 

 )مؤشر االستجابة االستباقية(
2008 63 24 75 

ويعني هذا ثبات المشاكل في المشروعات التي . على أن المخاطر انخفضت فيما يتعلق بالحافظة ككل -160

ويظهر في جانب من ذلك بعض التردد في .  مشروعات مشاكل فعليةحددت في العام الماضي بأنها

 .إغالق المشروعات التي ال تعمل جيدا والتي ال يوجد فيها إال القليل من إمكانيات التحسين

إطار داعم لتعبئة الموارد على الصعيد العالمي وللسياسات :  من نتائج إدارة المؤسسة2المجموعة 

  ن الفقر الريفيالخاصة بذلك ألغراض الحد م

 بمشاركة الصندوق في الحوار العالمي واإلقليمي حول الزراعة والتنمية 2 تتصل نتائج المجموعة -161

األداتان األخريان هما البرامج (ويشكل هذا إحدى األدوات الرئيسية الثالث لدى الصندوق . الريفية

لدعم الجهود العالمية للقضاء على ) والمشروعات القطرية، والبرامج العالمية واإلقليمية الممولة بالمنح

 .الفقر والجوع

 النتيجة –تحسين المساهمات في الحوارات الخاصة بالسياسات العالمية ألغراض الحد من الفقر الريفي 

   من نتائج إدارة المؤسسة8

يع تحتل المكان األول على جدول األعمال السياسي العالمي على أعلى المستويات المسائل المتعلقة بتسر -162

وقد رافق هذا . وتائر التنمية الزراعية وزيادة األمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف وطأته

التحول وجود طلب قوي على المؤسسات المتخصصة في هذا القطاع، من قبيل الصندوق، وفرصة 

لصالحة للقضاء على  ااالستثماريةسانحة لها، لتوفير التوجيه الالزم للسياسات الدولية المالئمة ولألطر 

 الجهود للنهوض بحوار السياسات  على مضاعفة2009وعلى هذا، فقد عمل الصندوق في . الفقر والجوع

مجموعة واسعة من الشركاء، وذلك بالمساهمة بالمعارف والخبرات واألفكار مما مع الدولي، بالتعاون 

زن منظورات أصحاب الحيازات تجمع لديه من المشروعات والبرامج التي يدعمها، وكذلك بإضافة و

 بالعديد من المبادرات 2009وقد اضطلع في . الصغيرة والمنظورات المناصرة للفقراء في هذه المداوالت

 .رض انتقائي تماما ألهم هذه المبادرات عتقديمال إ ،الهامة، على أنه ال يمكن، نظراً لطبيعة هذا التقرير

 2009تموز / تكللت بالتزام مجموعة الدول الثماني في يوليووقد شارك الصندوق بنشاط في العملية التي -163

كويال لألمن مبادرة ال" مليار دوالر أمريكي في األمن الغذائي، وهي المبادرة المسماة 20باستثمار مبلغ 

واعترف البيان المشترك الصادر عن قادة العالم صراحة بدور الصندوق والزراعة على ". الغذائي

 األمن الغذائي العالمي، وقد دعم الصندوق ات الصغيرة في تحقيق جدول أعمالمستوى أصحاب الحياز

كويال لترجمة المبادئ التي أعرب عنها االجتماع وااللتزامات المالية التي الجهود المبذولة بعد اجتماع ال

 .تم التعهد بها إلى تدابير ملموسة
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وات االقتصادية والسياساتية للتغلب على وعمال على مساندة تعريف التنمية المناصرة للفقراء، واألد -164

التحديات المتعددة التي تواجهها الزراعة في القرن الحادي والعشرين، نظم الصندوق مناسبتين رئيسيتين 

ومؤتمر القمة العالمي ، 2050منتدى الخبراء الرفيع المستوى المعني بكيفية إطعام العالم في عام : هما

 في األمانة التنظيمية لكل من االجتماعين ويسَّر مشاركة ممثلي المجتمع  وشارك الصندوق.لألمن الغذائي

، بما في ذلك من خالل منتدى المجتمع المدني الذي عقد على المدني ومنظمات المزارعين في المداوالت

 .هامش مؤتمر القمة

خ، غير أنها، نتيجة وقد بقيت الزراعة، حتى اآلونة األخيرة، مسألة هامشية في سياق مناقشات تغير المنا -165

للجهود التي بذلها تجمع واسع من الشركاء، يشمل الصندوق، حازت على مكان بارز في المفاوضات 

الذي سيعقد في كوبنهاغن في )  لمؤتمر األطراف15االجتماع (حول مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ 

 االجتماع وعلى هامش هذه الجهود، ومن النتائج األخرى التي أسفرت عنها. 2009كانون األول /ديسمبر

 لمؤتمر األطراف، سينظم يوم للزراعة والتنمية الريفية يهدف إلى وضع خطة عمل لالستراتيجيات 15

 .والتدابير التي ستشمل الزراعة في جدول أعمال ما بعد كوبنهاغن

، عقد في  الماليةيالتوبالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي، نظم الصندوق منتدى عالمياً معنيا بالتحو  -166

وشارك في المنتدى مؤسسات كبرى من القطاعين العام . 2009تشرين األول / أكتوبر23- 22تونس في 

والخاص تعمل في حقل التحويالت، واستكشف أوجه الربط بين المصارف والتكنولوجيا واستثمارات 

الصندوق كذلك نتدى، أصدر وعلى هامش الم. المهاجرين وكذلك دور التعاون الدولي في هذا المضمار

دراسة جديدة عن سوق التحويالت في أفريقيا تستكشف إمكانيات التوسع في هذه السوق وتحسين إطارها 

 .التنظيمي

 بين الجنسين في الزراعة، بالتمايز اجتماع الخبراء التشاوري الدولي المعني 2009آذار /وعقد في مارس -167

 بهدف وضع خطة استراتيجية للعمل على تحقيق المساواة بين من المعرفة إلى العمل،: الدليل المرجعي

ونُظم هذا االجتماع بصورة مشتركة بين البنك الدولي . الجنسين وتمكين المرأة في قطاع الزراعة

الذي أصدرته المنظمات  الدليل  وتوصياتومنظمة األغذية والزراعة والصندوق، وهو يبني على نتائج

االستيالء على األراضي أو فرصة إنمائية؟ " دراسة بعنوان 2009في كما صدرت . 2008في الثالث 
وهي دراسة شارك الصندوق  (االستثمار الزراعي والصفقات الدولية الخاصة باألراضي في أفريقيا

وعرضت الدراسة ). ومنظمة األغذية والزراعة في التكليف بها وأصدرها المعهد الدولي للبيئة والتنمية

تلفة، منها الدورة السابعة عشرة للجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والبنك الدولي هذه في محافل مخ

 . في الكونغرس األمريكيبمشاركة موظفين من مجلس النواب والشيوخ

وقدم الصندوق دعما ملموسا لتنفيذ إطار العمل الشامل ولتحقيق أهدافه من خالل استضافة المركز  -168

التابعة لفرقة العمل الرفيعة المستوى، ومن خالل تقديم منحة لفرقة العمل وإعارة الرئيسي لآللية التنسيقية 

إضافة لذلك، وكعضو في فريق االتصال المعني بإصالح لجنة األمن . موظف لدعم تنفيذ برنامج عملها

اعة الغذائي العالمي، ساهم الصندوق في تعزيز اللجنة كمكون محوري في الشراكة العالمية المعنية بالزر

في " مشاركا"وفي هيكل اللجنة المتجدد، يعتبر الصندوق . واألمن الغذائي والتغذية، وهي شراكة مستحدثة
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كما شارك الصندوق كعضو في . اللجنة وهو عضو في الفريق االستشاري الملحق بمكتب اللجنة وأمانتها

 .لرفيع المستوىالمخصصة لعملية االختيار في لجنة توجيه فريق الخبراء االلجنة التقنية 

وعمالً على تدعيم الجهود والمساهمة في حوار السياسات الدولي الخاص بالزراعة واألمن الغذائي  -169

والتنمية الريفية، اتفق الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي على إطار للتعاون 

 ومن الحصائل 20.ية والوطنية والمحلية العالمية واإلقليمالفوري وعلى األجل المتوسط على المستويات

تعزيز وضع السياسات الوطنية والدولية وتنفيذها والحصول : األساسية المتوقعة من هذا التعاون ما يلي

على المعلومات؛ زيادة فعالية المشاركة والدعوة في المحافل الدولية وإنشاء أطر وأدوات معترف بها 

 العام؛ زيادة القدرة على العمل في سياقات متعددة التخصصات؛ عالميا؛ تحسين تعبئة الموارد واألداء

 .وزيادة الفعالية والكفاءة

   من نتائج إدارة المؤسسة10 النتيجة –زيادة تعبئة الموارد ألغراض الحد من الفقر الريفي 

اعة كجزء من جهوده الرامية إلى الحد من الفقر والجوع، يعمل الصندوق على حشد الموارد لبرامج الزر -170

وفي سياق تجدد الدعم العالمي لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، . والتنمية الريفية في البلدان النامية

 على 2009شباط /وعلى سبيل االستجابة ألزمة الفقر والجوع، وافق مجلس محافظي الصندوق في فبراير

مريكية لفترة التجديد الثامن من  مليارات من الدوالرات األ3ع بشكل كبير تبلغ قيمته برنامج للعمل موسَّ

 أن يؤدي إلى استثمارات كلية قيمتها يتوقعويقترن هذا البرنامج بتمويل مشترك وبذلك . 2012 إلى 2010

 مليوناً من فقراء الريف من الرجال 60و ح وأن يخلق فرصاً اقتصادية لنأمريكي دوالر مليار 7.5

 مليار دوالر أمريكي، مما 1.2عضاء فهو على مستوى أما الهدف المحدد لمساهمات الدول األ. والنساء

 يصبح هذا التجديد ك المائة بالمقارنة بعملية التجديد السابقة، وبذلفي 67يمثل زيادة غير مسبوقة قدرها 

 .2009الوفاء السريع بهذه التعهدات أولوية أساسية لعام ويعتبر ضمان . هو األضخم في تاريخ الصندوق

  6 الجدول

   من نتائج إدارة المؤسسة10 إلطار قياس النتائج للنتيجة 1012-2010مؤشرات 

 2010هدف  أ2009 ألساساالقيمة  سنة األساس المؤشر

 100 97 93 2008 النسبة المئوية المتحققة في تعهدات التجديد السابع

 100 33 ال ينطبق ال ينطبق هدات التجديد الثامنعالنسبة المئوية المتحققة في ت

  .2009الربع الثالث من عام أ  في 

171- كبير من األموال التكميلية التي وانعكاسا للشاغل الدولي المتعلق باألمن الغذائي، تناول هذه المسألة جانب 

، كان الصندوق قد وقَّع اتفاقيتين مع 2009تشرين األول /وبنهاية أكتوبر. 2009جرت تعبئتها في 

 مليون دوالر أمريكي، على التوالي، لتعزيز 9.5يون يورو و مل36.5المفوضية األوروبية وهولندا بقيمة 

األمن الغذائي في البرامج التي يدعمها الصندوق في بوروندي وإريتريا ومدغشقر وموزامبيق والفلبين 

يورو لتعزيز قدرة مليون  5.4وفر نحو ت مع المفوضية األوروبية ىخرأ ية اتفاقتكما وقِّع. والسودان

                                                      
توجد مقارها في هات التعاون بين الوكاالت التي يتوج"، EB 2009/97/R.39لالطالع على مزيد من المعلومات، انظر الوثيقة   20

  .2009أيلول /، وهي وثيقة قدمت إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر"روما
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عين في أفريقيا على التأثير على السياسات والبرامج في مجاالت الزراعة والتنمية منظمات صغار المزار

ان مع فنلندا والنرويج لتعزيز األدوار في مجاالت تي اتفاقتإضافة لذلك، وقع. الريفية واألمن الغذائي

 .البيئة وإدارة الموارد الطبيعية والمساواة بين الجنسين

 مليون دوالر أمريكي 40.75 ما مجموعه 2009لثالثة األولى من الصندوق خالل األرباع اوقد تلقى  -172

 مليون دوالر أمريكي بموجب المرفق التكميلي الخاص باألغذية لدى 22كأموال تكميلية، مما يشمل 

 كله، والتي بلغت 2008المفوضية األوروبية، مما يمثل زيادة كبيرة على النتيجة المتحققة خالل عام 

 من المرفق التمويلي الخاص أمريكي دوالر ماليين 3كما يشمل ذلك . ريكي مليون دوالر أم26.7

الذي اجتذب اهتماما كبيرا منذ إنشائه ويتمتع بدعم عدد من الجهات المانحة، بما في المالية بالتحويالت 

ذلك المفوضية األوروبية والفريق االستشاري لمساعدة الفقراء ودوقية لكسمبرغ الكبرى ووزارة 

 . اإلنتاجيةمشروعاتسبانية وصندوق األمم المتحدة للالة والتعاون االخارجي

وقد . وتمثل المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص مصدرا للتمويل جديدا نسبياً يتمتع بآفاق مهمة للمستقبل -173

األمم المتحدة، كوبيرنيك، وسينجنتا، : تمكن الصندوق حتى اآلن من تعبئة الموارد من المؤسسات التالية

 سوعمال على توسيع نطاق المشاركة، يجري الصندوق االتصاالت مع مجل. ل وميلندا غيتسوبي

المؤسسات الخيرية في الواليات المتحدة، وقد أصبح مؤخرا عضواً منتسباً لمركز المؤسسات الخيرية 

 كشف فرص إقامة الشراكات معستأما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الصندوق سي. األمريكية في بروكسل

شركتي نوكيا وإيريكسون فيما يتعلق بالتحويالت وغير ذلك من الخدمات المالية التي يمكن توفيرها 

 .باستخدام الهواتف المحمولة

 ونظرا لما –وفي سياق استراتيجية الموارد المالية الطويلة األجل التي يعكف الصندوق على إعدادها  -174

 الصناديق تكفل فعالية التكلفة في ات في إدارةتواجهه المؤسسات المالية الدولية جميعها من صعوب

 سيجري استعراض للنهج المتبع إزاء التمويل التكميلي، بما في ذلك الخيارات – الصغيرة والمجزأة

نهج الصندوق االستئماني المتعدد المانحين الذي يعتمده البنك ل يقبالمتعلقة بتنظيم هذه الصناديق، من 

الصندوق استكشافه وتطويره ألدوات التمويل المبتكرة لتعبئة األموال إضافة لذلك، سيواصل . الدولي

دعماً ألنشطته من خارج نطاق الجهات المانحة التقليدية، أي من المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص 

 .مثالً

 بالفعالية والكفاءة تتصفقاعدة لإلدارة والخدمات المؤسسية :  من نتائج إدارة المؤسسة3المجموعة 

  لمقر وعلى مستوى البلدان لتحقيق نتائج العملياتفي ا

 من نتائج إدارة المؤسسة على ضمان التركيز المنهجي على 3ينصَّب التركيز األساسي في المجموعة  -175

مقابلة الموارد المالية والبشرية بالنتائج بصورة فعالة وعلى األداء النشط وإدارة المخاطر لبلوغ تلك 

 .النتائج بنجاح

   من نتائج إدارة المؤسسة4 النتيجة –ة الموارد المالية تحسين إدار

يتمثل الهدف األول لدى الصندوق فيما يتعلق بهذه النتيجة في تحقيق أقصى ما يمكن من االلتزامات  -176

المالية وعمليات الصرف للبلدان المستفيدة من الموارد التي يتمكن الصندوق من تعبئتها، وفقا لسياسات 
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والستمرار االضطرابات . لس التنفيذي وحسب الشروط والمتطلبات الخاصة بكل بلداتفق عليها مع المج

 يتطلب الحفاظ طوال األمر الذي ،في األسواق المالية العالمية أثره الكبير على العمليات في هذا الميدان

. مارية لتعزيز رصد أداء الحافظة االستث2008 على التدابير الخاصة التي كانت قد اتخذت في 2009عام 

، ال يزال المردود المتوقع على االستثمار في 2008في المائة في  5.41وبعد المردود الذي بلغت نسبته 

 في المائة، مما يمثل مردوداً 3.5أعلى من المعدل المستهدف الحالي للسياسة االستثمارية والبالغ  2009

وق لإلدارة المعززة اً مع أنشطة الصندوتمشي. إيجابياً تماماً في ظل أحوال األسواق الراهنة المتقلبة

كما بدئ باستعراض . استعراض تكتيكي لحافظة االستثمار 2009تموز / في يوليوللمخاطر، أجري

استراتيجي طويل األجل لسياسة الصندوق االستثمارية يقترن باستعراض متطلبات الصندوق من السيولة 

إضافة . 2010لمتوقع أن تستكمل العمليتان في ومن ا. ط وما يتصل بذلك من سياسةسعلى األجل المتو

لذلك، بدأ العمل على استراتيجية طويلة األجل للموارد المالية وعلى توقعات لموارد الصندوق في 

المستقبل، مع مراعاة أمور منها أثر األزمة المالية والركود على المردود االستثماري المتوقع، وتزايد 

روض والمنح، والحدود على توسيع سلطة االلتزام بالموارد مقدما لدى متطلبات السيولة لخدمة صرف الق

وفي سياق عملية تعبئة الموارد، أجري استعراض أولي لشروط وأوضاع الصندوق لإلقراض . الصندوق

 .وذلك بغية تقييم األثر المالي المترتب على موارد الصندوق

 بغية تحقيق ةالزراعيالتنمية  العامة لتمويل  الشروطمراجعة على 2009نيسان /وتمت الموافقة في أبريل -177

تبسيط وتوحيد نموذج اتفاقية التمويل واإلجراءات المستخدمة في إدارة التمويل الذي يقدمه : ما يلي

الصندوق؛ استيعاب نظام اإلشراف المباشر الجديد؛ مواءمة األدوات واإلجراءات القانونية لدى الصندوق 

سات المالية الدولية األخرى؛ زيادة مستوى تملّك الدول األعضاء مع تلك المعمول بها في المؤس

. للمشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق، مع التشجيع، حيثما أمكن، على استخدام النظم القطرية

وستؤدي هذه التغيرات إلى التقليل من الوقت الالزم إلعداد االتفاقيات والتفاوض عليها وتنفيذها، مما 

لي إلى توجيه مزيد من موارد الصندوق، ومن موارد البلدان المستفيدة التي تتلقى التمويل من يؤدي بالتا

 .الصندوق، إلى المشروعات والبرامج نفسها

وقد تحقق مزيد من المواءمة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى من خالل تعديل اإلجراء الخاص  -178

فقبل هذا التعديل، كان . المقدمة بشروط متوسطة وعاديةبتحديث معدل الفائدة الذي ينطبق على القروض 

الصندوق يحّدث معدل الفائدة لديه سنوياً مستخدما كنقطة مرجعية معدل الفائدة المعمول به خالل األشهر 

أما اآلن، . الستة السابقة لبدء سنة التطبيق، مما يجعل معدالت الفائدة لدى الصندوق متأخرة عن السوق

، مستخدماً كنقطة مرجعية المعدل الصندوق أن يحّدث معدل الفائدة لديه كل نصف سنةفقد أصبح بوسع 

المعمول به في بداية نصف السنة المعني، مما يجعل معدل الفائدة هذا أقرب إلى المعدالت التي تقدمها 

لمرونة وسينُظر بصورة جادة في احتمال توفير مزيد من ا. األخرىالدولية األسواق والمؤسسات المالية 

في سياق التنقيح المخطط له لسياسات ومعايير الصندوق  2010في شروط الصندوق لإلقراض في 

 .لإلقراض

ووفقا للتعليمات التي . ويتصل البعد الرئيسي الثاني لهذه النتيجة بإدارة الموارد اإلدارية لدى الصندوق -179

. دوق اإلدارية إعادة لهيكلتها، شهدت ميزانية الصن2009شباط /أصدرها مجلس المحافظين في فبراير

 هما الميزانية اإلدارية اثنتين، سيجمع بين نفقات كانت تدرج في الميزانية تحت آليتين 2010وبدءا من 
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البرامج، حيث ستدار هذه النفقات وستُجمع وسيبلَّغ عنها في إطار ميزانية واحدة تجهيز  تمويل اعتمادو

من الميزنة المستندة إلى النتائج في برنامج العمل والميزانية لعام عناصر وقد أدرجت . مستندة إلى النتائج

ومع ذلك، استمر . ، وذلك كخطوة أولى نحو جعل النتائج أساساً لتخصيص الموارد والمساءلة2009

 –وليس حسب تنظيم المهام بصورة مؤسسية مشتركة بين اإلدارات  -عرض الميزانية حسب اإلدارات 

التي يقصدها الصندوق مما يؤدي إلى فرض حدود معينة على عرض الغايات وحسب مصادر التمويل، 

 اإلدارية تبين المواءمة بين الموارد والنتائج 2010هذا، فإن ميزانية وعلى . من تخصيص موارده

ويتكفل ذلك الربط بين المساءلة عن استخدام الموارد وبين تحقيق النتائج . بصورة أكثر شفافية ومباشرة

 بمزيد من هذالذلك، يسمح إضافة . كيفية إنفاق المواردالمتثال لتحديدات تفصيلية مسبقة حول بدال من ا

المرونة في استخدام الموارد استجابة للفرص، وبالتوصل إلى أفضل مزج ممكن بين األنشطة والنواتج 

 .لتحقيق النتائج المخطط لها

  21ة المؤسسة من نتائج إدار5 النتيجة –تحسين إدارة الموارد البشرية 

في إيجاد قوة عمل حسنة اإلدارة لدى الصندوق تتمتع تتمثل الرؤية التي تنطوي عليها هذه النتيجة  -180

 ويتصف تحقيق هذه الرؤية بأهمية .في المكان الصحيح والوقت المناسببالمهارات والخبرات الالزمة 

جاح في بلوغ األهداف الملموسة كبرى لتعزيز فعالية الصندوق اإلنمائية، على أن ذلك بدوره مشروط بالن

 العمليات القطرية ونشرها في البلدان المختلفة؛ زيادة مساءلة فيمن قوة العمل تركيز نسبة أكبر : التالية

المديرين والمشرفين عن جودة إدارة الناس؛ تحقيق مستوى أعلى في مسألتي التنوع حسب الجنس 

 بصورة أكثر استجابة وأكثر استراتيجية؛ إنفاق قدر أقل والتنوع الجغرافي؛ أداء وظيفة الموارد البشرية

 .من الوقت على أنشطة المعامالت

 في المائة 10، ومع زيادة في برنامج العمل السنوي بلغت في المتوسط نحو 2009- 2007وخالل فترة  -181

على . وسط في المائة سنوياً في المت1سنوياً، ارتفع عدد موظفي الصندوق المدرجين في الميزانية بنسبة 

أن هذه الزيادة الصغيرة جدا عموماً تخفي إعادة توزيع هامة للموظفين الدوليين تعكس التشديد على 

وعلى هذا، وخالل . تعزيز عمليات البرامج والمشروعات القطرية وتحقيق الكفاءة في المجاالت األخرى

 في المائة، في حين أن مستوى 13البرامج بأكثر من إدارة مستوى التوظيف في دائرة هذه الفترة، ارتفع 

التوظيف انخفض في كل من دائرة المالية واإلدارة ودائرة الشؤون الخارجية ومكتب الرئيس ونائب 

 في المائة، وهو زيادة ستقع 3.2، يخطط عموما لزيادة في عدد الموظفين بنسبة 2010وفي . الرئيس

وقد أمكن إجراء هذه . لصعيد القطريتكاد تكون حصرية في دائرة إدارة البرامج وعلى ابصورة 

اإلنهاء من برنامج من خالل إتاحة الوظائف من خالل المرحلة األولى التحسينات، في جانب منها، 

 انتدابلخدمة وإصالح عمليات الموارد البشرية بحيث تستوعب بصورة كاملة عملية المبكر لالطوعي 

وفي حين أن السنوات .  داخل البلدانلقوة العملاشر مديري البرامج القطرية إلى الميدان والتوظيف المب

 في المائة من 65، وهو وجود 2012الثالث القادمة ستتطلب مزيداً من إعادة التوزيع لبلوغ هدف عام 

دف بتنفيذ الخطة االستراتيجية المؤسسية لقوة العمل والتي ه سيتعزز بلوغ هذا ال،قوة العمل في العمليات

 .2009ستكتمل في 
                                                      

 –تقرير مرحلي عن إصالح الموارد البشرية  "EB 2009/98/R.18ع على مزيد من المعلومات التفصيلية، انظر الوثيقة طاللال  21
  ".محورها البشر للصندوقاستراتيجية 
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أي تجديد المهارات وإعادة التوزيع (بر األدوات والطرائق المحسَّنة لتعبئة قوة العمل المالئمة وتعت -182

وفي هذا . عنصراً حاسماً في بلوغ األهداف في إطار هذه النتيجة من نتائج إدارة المؤسسة) والتوظيف

: العمل، ومنها ما يليالصدد، تُبذل الجهود لتطوير المهارات القيادية وتعزيز القدرات على إدارة قوة 

 موظف على النهج الجديد إزاء إدارة األداء؛ االستمرار بالبرنامج المبتكر إلدارة مواهب 300تدريب 

 ليشمل موظفي فئة الخدمات العامة؛ إجراء تدريب موجه للجوانب 2009الموظفين الفنيين وتوسيعه في 

 360ستقصاء الخاص بالموظفين والموسع على التي يقدَّر أنها بحاجة إلى تطوير في سياق التقييم واال

وعلى الرغم من هذا كله، فإن مؤشر مشاركة الموظفين، وهو يدل على األداء واالبتكار في . درجة

ومع أن ذلك ليس .  في المائة خالل السنة الماضية65 في المائة إلى 70 الموظفين، تراجع من صفوف

 فإنه يدل على الحاجة إلى بير في إدارة الموارد البشرية، اإلصالح الكتبعيداً عن التوقعات خالل فترا

البيانات الخاصة بتطور األداء على  7ويعرض الجدول . 2010مواصلة االهتمام وتعميقه خالل عام 

 2009 عام موظفين على وجه العموم، الذي جرى تقديرهويشير مؤشر مشاركة ال. خلفية هذه المؤشرات

 2008 في المائة عام 69.6، إلى تراجع غير ذي أهمية إحصائيا من 2008على أساس مختلف عن العام 

وشهدت النسبة المئوية لقوة العمل في البرامج ارتفاعا، كذلك فقد ارتفعت . 2009 في المائة عام 68.4إلى 

 قليال النسبة المئوية لقوة العمل من القائمتين باء وجيم للدول األعضاء في الصندوق، في حين بقيت النسبة

 للنساء من الموظفين الفنيين من الفئة الخامسة والفئات األعلى منها على حالها دون تغير، ةالمئوي

ويتوقع للتقدم المحرز على .  الالزمة لملء الوظائف الفنية بصورة كبيرةةوانخفض وسطي الفترة الزمني

متوسطة المدى والخطة جميع هذه الجبهات أن يتسارع مع وضع األدوات التوجيهية الجديدة، أي الخطة 

 .2010االستراتيجية لقوة العمل، موضع التنفيذ عام 

ونظراً لما يعطى من أولوية عليا لبناء القدرات في المجال البرنامجي، يجري العمل على تعميم منهج  -183

ب وهو يركز على القدرات اإلدارية والتقنية ويشمل التدري. إدارة البرامجتدريبي متعدد السنوات لدائرة 

، سيكون جميع موظفي إدارة 2009 وبنهاية .الموثق بشهادات في مجاالت من قبيل المشتريات مثالً

 البرامج والموظفين المعنيين في الدوائر األخرى قد تلقوا تدريباً على اإلشراف المباشر وإدارة القروض

 .والتوريد

ة العمل بما يتفق مع مقتضيات بلوغ كما تمثل الفعالية في التوظيف مفتاحاً للنجاح في إعادة توزيع قو -184

 تدابير إضافية ترمي في آنٍ واحد إلى تعزيز قوة العملية وحسن 2009وعلى هذا، فقد اتخذت في . النتائج

وخالل األرباع الثالثة األولى من السنة، كان مؤشر الفترة الزمنية الالزمة لملء الوظائف الفنية . توقيتها

 على أنه ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه النتيجة، نظراً – 2008  يوماً في140 يوماً مقابل 119

وعمال على تسريع عمليات التوظيف في المستقبل، . 2009النخفاض عدد الوظائف التي ملئت في 

ومع أن . سيفوض الرئيس سلطة التعيين في الوظائف األدنى مرتبة إلى الرؤساء المساعدين والمدراء

ساواة بين الجنسين وبالتنوع الجغرافي بقيت على حالها، فإن العمل يجري على تنفيذ البيانات المتعلقة بالم

 .تدابير جديدة توسع نطاق أنشطة التوعية والبحث بحيث تتسع قاعدة المرشحين للوظائف المفتوحة

ولى فقد اكتملت المرحلة األ. 2009لعمليات الموارد البشرية في " التمكين اإللكتروني"كما أحرز تقدم في  -185

وبذلك أمكن وقف تدفق العمل اليدوي والورقي، مما يؤدي إلى تسريع " إدارة االستشاريين"من مشروع 
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كما عمم نظام . تجهيز عقود االستشاريين سواء في شعبة الموارد البشرية أو في الشعب الطالبة للوظائف

 .2008في األداء اإللكتروني على المنظمة ككل بعد تقييم شامل للمرحلة التجريبية 

  7الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة5 إلطار قياس النتائج للنتيجة 2012-2010مؤشرات الفترة 

 2012هدف  2009 القيمة األساس السنة األساس المؤشر

 75 68.4 70 2008 الرقم القياسي لمشاركة الموظفين
 65  أ61 56 2008 النسبة المئوية لقوة العمل في البرامج

 قيد المتابعة   ب33 31.5 2008 وية لقوة العمل من قائمتي الدول األعضاء باء وجيمالنسبة المئ
 35   ب31 30 2008  وما فوقها5-النسبة المئوية للنساء برتبة ف

 100  ب119 141 2007 )باأليام(متوسط الوقت الالزم لملء الشواغر من الفئة الفنية 
 قيد المتابعة تحدد فيما بعد 90 2008 )بالدوالر األمريكي(تكلفة كل بيان مرتب 

  .2010مدرجة في الميزانية لعام أ  
  .2009 في الربع الثالث منب  

   من نتائج إدارة المؤسسة6 النتيجة –تحسين إدارة النتائج والمخاطر 

يتبع الصندوق نظاماً يستند إلى النتائج في التخطيط واألداء وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة منذ  -186

ويعتبر هذا النظام أحد األسس التي تقوم عليها إنجازات الصندوق من حيث حجم أهدافه وجودتها . 2007

 يتمثل في تعزيز وتوحيد هذا 2009وقد حدد لهذه النتيجة هدف أول لعام . السابعخالل فترة التجديد 

لخاصة باإلدارة من جهة من خالل مواصلة دمجه وتوحيده ضمن ثقافة الصندوق وعملياته ا: النظام

واتخاذ القرار، وتعميق تنفيذ إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة؛ ومن جهة أخرى بتكييفه بحيث 

 والخطة المتوسطة 2012-2010ل إطار قياس النتائج للفترة ييراعي التطورات األساسية الجديدة من قب

ت األخرى التي تتطلب العناية بما وتتصل المجاال.  وإصالح الميزانية اإلدارية2012-2010 للفترةاألجل 

اإلنمائية نفسه، بغية االستجابة لما طلبه المجلس التنفيذي من وجوب تضمينه تقرير فعالية الصندوق : يلي

بعض التحليل لألسباب الكامنة خلف اتجاهات األداء؛ ارتفاع عدد توصيات المراجعة الداخلية المرتفعة 

 كمجال يثير الكثير من 2008لصندوق في اإلنمائية لفعالية ال تقريردها األولوية التي لم تنفذ بعد والتي حد

 .القلق ويتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية فورية

 وإصالح 2012-2010 والخطة المتوسطة األجل للفترة 2012-2010شجع إطار قياس النتائج للفترة و -187

األهداف المؤسسية المتوسطة األجل الميزانية اإلدارية على المواءمة بصورة شاملة متسقة بين النتائج و

وقد تعزز إطار نتائج إدارة المؤسسة ومؤشرات األداء . وبين الموارد المتاحة لفترة التجديد الثامن

الرئيسية وآليات ربط هذه النتائج والمؤشرات بالميزانية اإلدارية، وجرى هذا التعزيز أساساً من خالل 

 لتكنولوجيا نوعمم نظامان جديدا. الستراتيجي لقوة العملتحديد ورصد النواتج واستحداث التخطيط ا

.  من تحديد مشاكل التنفيذ وحلها بصورة أسرعيمكنانالمعلومات لرصد أداء المشروعات، وهما 

. وبالمقارنة بالعام الماضي، تحسنت كثيرا جودة الخطط اإلدارية على مستوى الدوائر، كما تحسن توقيتها

لقيمة التي تضيفها المحادثات الخاصة باألداء والتي تجري بصورة فصلية؛ ومع ويسلم على نطاق واسع با

 من دراسة  هؤالءذلك، ال يزال هناك من يشكك في هذه النتائج، وقد استُخلصت األفكار التي تُقنع

كما تعززت وسائل التصدي لمشاكل األداء ومخاطره بالتعاون مع . استقصائية تهدف إلى تحسين النظام

 .دارة المخاطر على مستوى المؤسسةلجنة إ
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 بإدارة المخاطر من خالل أنشطة التدريب والتواصل ومن وعية وبناء القدرات فيما يتعلقتوجرى دعم ال -188

وإلى جانب توفير خبرة من الواقع العملي في إدارة . خالل وضع صورة المخاطر المؤسسية للصندوق

 تحديد وتقدير المخاطر على المستوى المؤسسي مما المخاطر، تمثل الهدف الرئيسي من هذه العملية في

، وترتيب أولويات تدابير التخفيف 2012-2010يعترض سبيل تحقيق الصندوق للنتائج الرئيسية للفترة 

لما يوجد من صلة وثيقة بين الخطة المتوسطة األجل وصورة المخاطر ونظراً . من هذه المخاطر

لة تنسيق المبادرات هذه بحيث تكون متكاملة متعاضدة المؤسسية، وجهت العناية بشكل خاص لمسأ

 جميع المخاطر الكبيرة التي يتم األجلضمن بنهاية المطاف أن تراعي الخطة المتوسطة توبحيث 

 .تحديدها، وأن يقدم ما يلزم إلدارتها بصورة فعالة

مما كان قد خطط كما أنجز خالل السنة عدد من مبادرات أخرى إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة  -189

إطار إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة؛ برنامج لإلفصاح عن : ومن ذلك ما يلي. 2009له لعام 

المعلومات المالية؛ إطار للضوابط الداخلية ألغراض اإلبالغ المالي، بما في ذلك إعداد رسالة تأكيد 

 31من السنة المالية المنتهية في إدارية فيما يتصل بمراجعة الكشوف المالية السنوية وذلك ابتداًء 

وتوائم المبادرتان األخيرتان على وجه الخصوص بين الضوابط الداخلية . 2009كانون األول /ديسمبر

لدى الصندوق في هذه المجاالت الرئيسية وبين الممارسات الفضلى لدى المؤسسات المالية الدولية 

 .األخرى ولدى مؤسسات منظومة األمم المتحدة

الكثير من التقدم في االستجابة لتوصيات المراجعة الداخلية المتصفة بأولوية رفيعة والتي ال تزال وتحقق  -190

ومع أن حصة التوصيات المتصفة بأولوية رفيعة التي ال تزال تنتظر لم تتغير بالمقارنة بالسنة . معلقة

وهناك . وصيات المعلقة في المائة تقريباً من الت70إنجاز ضخم يتمثل في تنفيذ الماضية، فقد تحقق 

مجموعة من التوصيات الهامة التي ترمي إلى تحسين الفعالية والكفاءة اإلدارية واالرتقاء بإدارة المخاطر 

 اإلشراف المباشر، ينتظر أن تصدر في تقرير وهي مهمةمهام الصندوق األشد أهمية،  إحدى تأديةفي 

وسيكتمل . ت تقع تحت إشراف الصندوق المباشرللمراجعة الداخلية يعنى بالصرف والشراء في مشروعا

  .2009هذا التقرير بنهاية 

  8الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة6 إلطار قياس النتائج للنتيجة 2012-2010مؤشرات الفترة 

 2012هدف عام  2009 القيمة األساس السنة األساس المؤشر

صيات النسبة المئوية للتدابير التي تأخر اتخاذها بخصوص التو

 لحسابات ل  الداخليةمراجعةالالعالية األولوية الصادرة عن 
 65 أ 75 76 2008

 .2009 في الربع الثالث من عام أ

 مجال أوسع لتطبيق إعطاء يشهد التقرير الحالي عن فعالية الصندوق اإلنمائية على ومن المأمول به أن -191

تي تقوم عليها اتجاهات األداء في البرامج التي أي األسباب أو العوامل السببية ال" لماذا"ما يدعى بعامل 

ويسهم العمل على تلبية طلب المجلس التنفيذي لهذا النوع من التحليل في توسيع نطاق . يدعمها الصندوق

 سواء ،فيما يتعلق ببرامج الزراعة وقطاع التنمية الريفية، تقاسم الخبرات والنجاحات والدروس المستفادة

وفي هذا الصدد، تتمثل . ركائه، مما يثري قيمة تقرير فعالية الصندوق اإلنمائيةداخل الصندوق أو مع ش

 لعرض عقد هذا العام في اجتماع صفة هامة جديدة في عملية االستعراض الداخلي لحافظة المشروعات
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التي تمخض عنها االستعراض، وكان مفتوحا أمام جميع موظفي االستنتاجات والدروس والنتائج 

ومن خالل المشاركة في فريق عمل المصارف اإلنمائية المتعدد . رأسه رئيس الصندوقالصندوق وت

األطراف المعني باإلدارة لتحقيق النتائج اإلنمائية، وباإلبالغ عن أدائه للمرة األولى هذا العام في النظام 

 المصارف المشترك لتقدير األداء، أتيحت للصندوق فرصة قيمة مماثلة لتقاسم الدروس والخبرات مع

 .ء تقرير النظام المشترك لتقدير األداءاإلنمائية األخرى المتعددة األطراف، وكذلك مع قرا

 من 7 النتيجة –تحسين الكفاءة اإلدارية وإيجاد بيئة تمكينية للعمل ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  نتائج إدارة المؤسسة

حدة التي تتخذ من روما مقراً لها، استكملت مع منظمة في سياق مبادرات التعاون بين وكاالت األمم المت -192

. مناقصة مشتركة لتقديم خدمات اإليداع العالمية 2009األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في 

إضافة . ويوفر مقدم خدمات اإليداع العالمية المساعدة على إدارة األموال وخدمات الحفظ لألوراق المالية

  .لتنسيق مهام اإلدارة المالية وعملياتهادوق عمله كمركز لتنسيق مبادرة األمم المتحدة لذلك، واصل الصن

على أن تحقيق ذلك خالل .  أساسية تحكم إدارة ميزانية الصندوقسياسةتمثل زيادة الكفاءة اإلدارية دائما  -193

حات عميقة واسعة السنوات الماضية أصبح أكثر تعقيداً بسبب الجهود المتزامنة الرامية إلى إجراء إصال

ل نظم تعزيز الجودة وضمان الجودة واإلشراف المباشر يمن قب(النطاق في نموذج عمل الصندوق 

، وتحقيق زيادة كبيرة في حجم )مثال في الموارد البشرية( وفي المجاالت األخرى ،)والحضور القطري

من كفاءته مع تنفيذ سن  تدل على أن الصندوق يحة عموما مؤشرات معقولوهناك. وجودتهاالعمليات 

على أن هناك حاجة إلى تحسينات أخرى، . قوةبرنامج عمل أكبر حجما وتحقيق نتائج تشغيلية أشد 

. خاصة على ضوء االرتفاع الكبير الجديد في حجم برنامج العمل وتحديد أهداف لألداء أكثر صرامة

 الصندوق بتحقيق تقدم كبير يلتزم، 2012-2010وكما ورد في إطار قياس النتائج الموافق عليه للفترة 

) 2012-2010(ويتصف بأهمية أساسية تنفيذ الخطة المتوسطة األجل للمؤسسة . خالل السنوات المقبلة

وما يتصل بها من خطة استراتيجية لقوة العمل، وكالهما سيسهم في المواءمة الوثيقة بين الموارد 

 . في العملياتزدواجية والتكرارواألهداف، مما يؤدي إلى أمور منها الحد من اال

 مع أن الفترة - ، كان النمو الحقيقي العام في الميزانية اإلدارية سلبياً 2007، ومنذ عام ومن حيث التكلفة -194

كما أن التكلفة اإلدارية الحقيقية . في المائة سنوياً 10شهدت ارتفاعا في برنامج العمل بلغ متوسطه 

وفيما يتعلق بالموظفين، ارتفع . المقدمة شهدت هبوطا مستمراللدوالر الواحد من القروض والمنح 

. 2009-2007في المائة خالل الفترة  1المستوى العام لمالك الموظفين بنسبة تقل في المتوسط عن 

عكس التشديد على تعزيز عمليات البرامج ت للموظفين وتحجب هذه الزيادة الضئيلة إعادة توزيعٍ

، 2009إلى  2007وعلى هذا، وخالل الفترة من .  الكفاءة في نواح أخرىوالمشروعات القطرية ولتحقيق

في المائة، في حين أن مالك الموظفين في  13ارتفع مالك موظفي دائرة إدارة البرامج بنسبة تزيد عن 

.  ومكتب رئيس الصندوق ونائب رئيسه شهد هبوطاالخارجيةدائرة المالية واإلدارة ودائرة الشؤون 

 االستعراض  وتقريرالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أظهر كل من وأخيرا، وكما

فقد قارب . السنوي ألداء الحافظة باستمرار خالل السنوات القليلة الماضية، هناك تحسن في النتائج

أو هو تجاوزها  2010-2007 معظم األهداف المحددة في إطار قياس النتائج للفترة الصندوق بلوغ
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 بالعمليات الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية في المؤسسات المالية اً إيجابييقارن؛ كما أن أداءه بالفعل

الدولية األخرى، وكذلك مع جميع المنظمات المتعددة األطراف من حيث مؤشرات إعالن باريس بشأن 

إعالن باريس أجرته  لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف 2008 في عام فعالية المعونة، وذلك وفقا الستقصاء

 .والتنمية في الميدان االقتصاديلجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

  9الجدول 

   من نتائج إدارة المؤسسة7 لقياس النتائج للنتيجة 2012- 2010مؤشرات الفترة 

 2012هدف عام  2009 القيمة األساس السنة األساس المؤشر

درجة في الميزانية لكل دوالر النسبة المئوية للنفقات الم

 أمريكي من التزامات القروض والمنح

 13.5 أ 15.5 16.3 2008

 .2010مدرجة في الميزانية لعام أ 

التعاون بين المنظمات الثالث التي تتخذ من روما في سياق استعراضات سير األعمال، أمكن من خالل  -195

تعاون، وخصوصاً في مجال شراء السلع مقراً لها تحقيق مكاسب في الكفاءة في مختلف جوانب ال

وخالل السنوات الماضية، نجحت الوكاالت هذه في تنظيم مناقصات مشتركة لم تؤد إلى . والخدمات

تخفيض في التكاليف ووفورات نتجت عن الكفاءة وعمليات موحدة فحسب بل أدت كذلك إلى تقاسم 

 الثالث موردون مشتركون للكهرباء وفي الوقت الحاضر، يوجد لدى الوكاالت. المعارف والخبرات

ويحقق هذا أسعاراً والغاز والسفر والعمل المصرفي وخدمات البريد المحمول والتدريب وخدمات اإليداع، 

وفي . مخفضة بسبب وفورات الحجم وزيادة ثقل الوكاالت معاً في التفاوض على الشروط واألوضاع

كانون الثاني /يناير 1ية مشتركة للمشتريات ابتداًء من ، ستتخذ خطوة جديدة هامة بتنفيذ وحدة تجريب2010

وستعمل هذه الوحدة المشتركة على تنسيق اإلجراءات واألدوات، بما فيها طرائق التعاقد التي ال . 2010

ومن المنتظر أن تستفيد الوكاالت الثالث . تزال الوكاالت تطبقها بصورة مستقلة عن بعضها بعضاً

يبية هذه بتحقيق مزيد من الوفورات الناتجة عن وفورات الحجم وزيادة ثقل جميعها من الوحدة التجر

الوكاالت معاً؛ وبترشيد التخطيط والموارد؛ وبتنسيق السياسات واإلجراءات والشروط واألوضاع العامة 

واألدوات والموارد، وفقا للممارسات الفضلى؛ وبتبسيط العمليات المختلفة، وبتوحيد واجهة العمل مع 

 .اط األعمال التجاريةأوس

 بموضوع تحسين كفاءة الصندوق وفعاليته تمثلت في استحداث واألكثر صلةأن المبادرة األحدث على  -196

، وهي أساسا أداة لزيادة االستثمار في تحسين نظم تكنولوجيا المعلومات 2008الميزانية الرأسمالية في 

 المعلومات واالتصاالت في الميزانية وتتألف استراتيجية استخدام مكون تكنولوجيا. واالتصاالت

 وقد استكملت 22.الرأسمالية من خمس مبادرات متعددة السنوات يشمل كل منها مشروعاً واحدا أو أكثر

 إدارة النتائج واألثر، وكالهما تقارير وضع المشروعات ونظام: 2009وعممت المشروعات التالية خالل 

ق بأداء البرامج والمشروعات القطرية؛ المرحلة األولى من مصمم لتعزيز اإلدارة واإلبالغ فيما يتعل

ريع سمشروع إدارة المستشارين، بما يمكِّن من االستغناء عن تدفق العمل اليدوي والورقي ويؤدي إلى ت

                                                      
؛ تحسين اإلبالغ واإلدارة )من خالل مشروع استبدال نظام القروض والمنح(تحسين إدارة القروض والمنح : وهذه المبادرات هي   22
؛ تحسين تنظيم وإدارة الموارد البشرية؛ زيادة الكفاءة ")توحيد األداء"من خالل مبادرة (ما يتعلق بوضع البرامج القطرية وتنفيذها في

  .المؤسسية؛ تدعيم الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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وفيما يتعلق . تجهيز عقود المستشارين سواء في شعبة الموارد البشرية أو في الشعب الطالبة لهذه العقود

ل نظام العقود والمنح، وهو إحدى مبادرات الصندوق األكثر حساسية في مجال تكنولوجيا بمشروع استبدا

للنهج والخيارات، بمشاركة واسعة المعلومات وإصالح عملية تسيير األعمال، اضطُلع باستعراض مكثَّف 

استكمال  2009وينتظر بنهاية . العملية الرسمية لتقديم العطاءاتمن جانب أصحاب المصلحة، وذلك قبل 

ويتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة .  واتخاذ قرار نهائي حول النهج والبائعالعروضعملية طلب 

حتى اليوم فيما يتعلق بالميزانية الرأسمالية في أن االستثمار في حلول تكنولوجيا المعلومات ينبغي أن يتبع 

يتعين أال يأتي هذا االستثمار قبل إذ . حإصالح عملية تسيير األعمال أو أن يكون جزءاً من هذا اإلصال

، 2010وبدالً من زيادة التزامات الميزانية الرأسمالية في ونتيجة لذلك، . اإلصالح أو أن يحّل محله

سيعمل الصندوق على الحد من مستوى االلتزامات الجديدة رهناً بنتائج االستعراضات المخطط لها لعملية 

 .ستعراضات التي تتعلق بالكفاءة اإلداريةتسيير األعمال، وخصوصاً تلك اال

وقد تحققت مشاركات ونتائج فعلية في تطوير تقاسم المعرفة ووضع منهج مشترك بين خزائن األمم  -197

ويقود الصندوق مجهوداً شامالً لألمم المتحدة ككل يرمي إلى زيادة الكفاءة اإلدارية لخدمات . المتحدة

وقد قام الصندوق، باعتباره .  منهج مشترك في جميع الوكاالتواتباعالخزينة من خالل تبادل المعرفة 

رئيسا مشاركاً للفريق العامل التابع لشبكة شؤون الميزانية والمالية والمعني بالخدمات المشتركة لشؤون 

ويجري العمل . الخزينة، بتصميم وإطالق موقع شبكي مختص بتقاسم المعرفة بين خزائن األمم المتحدة

 يمكن فيها للنهج المشترك أن يحقق وفورات التي جدوى لتحديد مجاالت التركيز على وضع دراسة

 .الحجم

اإلدارة الفعالة للتوسع الكبير في الحضور  2009ومن األولويات األشد خطورة بالنسبة للصندوق في  -198

ونية، ، وتوفير الشروط القان2009  نهايةبلدا في 27إلى  2008بلداً في  17من  وذلك القطري للصندوق،

 .واألمنية، والتكنولوجية الخاصة بالمعلومات واالتصاالت، والمادية، للموظفين الموزعين المركزياً

وتحقيقاً لذلك، أعيد تشكيل فريق تنسيق الحضور القطري، برئاسة الرئيسين المساعدين في دائرة إدارة 

وتحقق التقدم على عدة . م التنفيذالبرامج ودائرة المالية واإلدارة، بغية تعزيز التنسيق الداخلي وتدعي

تنقيح االتفاقية اإلطارية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مما سيمكن، في جملة أمور، من : جبهات

 وإصدار إجراءات إدارية منقحة ودليل إرشادي توظيف الصندوق لموظفين محليين بصورة مباشرة؛

.  للموظفين فيما يتعلق بإنشاء هذه المكاتب وتشغيلهالمكاتب الصندوق القطرية، مما يوفر التوجيه الشامل

وقد . كما يجري العمل على إدخال إجراءات جديدة تمكن من استخدام التسهيالت المصرفية المحلية

أجريت المفاوضات مع شركاء من الشركات لضمان توفير أفضل الشروط واألوضاع لعمليات مدفوعات 

ويتضمن الدليل اإلرشادي (لمصرفية المحلية للمكاتب القطرية المكاتب القطرية من خالل الحسابات ا

ولهذا بدوره أهميته في توفير إجراءات محسنة لإلدارة المالية . )المذكور الخطوط التوجيهية الخاصة بذلك

لنفقات المكاتب الميدانية، وهو ما يجري انطالقاً من النتائج التي خلص إليها استعراض أجراه مكتب 

 .إلشرافالمراجعة وا

وكما هو طبيعي في مبادرة على هذه الدرجة من التعقيد، هناك عدة تحديات ومشاكل متبقية تتطلب  -199

إدماج عمليات الحضور القطري في نظم الصندوق لإلدارة المؤسسية بحيث تصبح جزءا : االهتمام

 31حتى البلدان المضيفة والوكاالت، فأساسيا من الصندوق؛ تعجيل عمليات استكمال اتفاقيات 
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، كانت هذه االتفاقيات قيد التنفيذ في أربعة بلدان وتسعة بلدان على التوالي، 2009تشرين األول /أكتوبر

من . يعمل فيها الصندوق، وقد اتخذت بالفعل تدابير إضافية لحماية قوة عمل الصندوق أو هي قيد النظر

األمنية للنساء الالتي يسافرن إلى هذه التدابير برنامج مبتكر للتدريب وضعه الصندوق حول التوعية 

ميم هذا البرنامج على عوقد اقترحت شبكة األمم المتحدة لإلدارة األمنية المشتركة بين الوكاالت ت. الميدان

 .منظومة األمم المتحدة كلها

   االستنتاجات-رابعا 

 فترة وخالل. لسابعلصندوق هو األخير لفترة التجديد ااإلنمائية لفعالية المن تقرير  2009إصدار عام  -200

 يتمثل في تكفل الصندوق بتحسين جودة عمله اإلنمائي ونطاق يمركزال كان الشاغلالتجديد السابع هذه 

أثره اإلنمائي، وبذلك يدلَّل على دوره كآلية إنمائية رئيسية موثوقة لدى أعضائه وفي األوساط اإلنمائية 

لعمل التي يعتبر تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية وليداً  خطة اأما األداة التي أنشئت لتحقيق ذلك فهي. ككل

إلى النتائج والتي اعتبرت أساسية سواء لتركيز جهود الصندوق  من خالل نظام اإلدارة المستندة –لها 

 .على التحسين أو لتعزيز شفافيته ومساءلته أمام أعضائه

ى الحاجة لهذا النوع من اآللية األضواء خالل السنتين األخيرتين، وبصورة بارزة، علوقد سلطت  -201

اإلنمائية الموثوقة التي تعالج بصورة مباشرة الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي والزراعة بين أصحاب 

ومن الواضح . الحيازات الصغيرة الذين يلعبون دوراً شديد األهمية في النظم العالمية لألغذية والزراعة

 كل من ويدلّّل.  وتعزيز األثرالجودةوى التحدي الخاص بتحسين الجلي كذلك أن الصندوق كان على مست

على التحسن الكبير للصندوق فعالية اإلنمائية ال وتقريرالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

 السنوي إلى أن الصندوق تجاوز مستويات التقريرالذي شهدته فعالية الصندوق اإلنمائية، حيث يشير 

وكان .  لدى كثير من المؤسسات التي يقارن بها، وليس هناك من يسبقه في هذا المضماراءواألد الجودة

، وجاء التجديد الثامن لموارد الصندوق وما 2008هذا قد اتضح في تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية في 

 وعليه –مواجهة تحدي التجديد السابع  نجاح كبير ليعكس االعتراف بأن الصندوق تمكن من منه فحال

بالتالي أن يؤدي دوراً أكبر في االستجابة للتحدي األكبر لألمن الغذائي والفقر الريفي الذي أصبح ملء 

 .العيان في أزمة األغذية وأسعار األغذية التي شهدتها السنتان الماضيتان

 إحراز أن الصندوق استمر في 2009لعام للصندوق فعالية اإلنمائية الويبين هذا اإلصدار من تقرير  -202

وهناك أربعة عناصر أساسية . التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالتقدم، األمر الذي يؤكده 

 القطرية؛ اتباع منهج أشد زيادة التشديد على البرمجة والشراكة: لعلها هي التي تدعم هذا التحسين

نتقال السريع من نظام الطرف صرامة إزاء تصميم المشروعات وتقدير الجودة في المرحلة المبكرة؛ اال

 – تنفيذ الحضور القطري ؛الثالث لإلشراف على المشروعات إلى اإلشراف من جانب الصندوق مباشرة

 .كجزء من إدارة دورة المشروعات ومن تنفيذها

وال يركز هذا اإلصدار من التقرير على األداء في مجال الشراكة القطرية والتنسيق القطري، فقد غطى  -203

وبصورة إيجابية، باالستفادة من التحليل المستقل المقارن الذي أعدته لجنة  2008ير عام ذلك تقر

جديدة من هذا وال تتوفر معلومات . المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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صعيد القطري من التقرير، مع أن استعراضات الشركاء ألداء الصندوق على ال 2009النوع في إصدار 

ومن شأن إدخال عدد أكبر من البلدان في استعراض الشركاء والتوسيع ). 128انظر الفقرة (كانت إيجابية 

المنهجي لالستعراضات السنوية للبرامج القطرية أن يمكِّن الصندوق من استخدام استعراض لجنة 

على (قتصادي كدراسة يقاس عليها المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان اال

 وليس كمصدر أولي للمعلومات في جانب شديد )التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقغرار 

 .األهمية من جوانب استراتيجية شراكات الصندوق

التي التحسينات المدخلة على النتائج المسجلة في تقرير فعالية الصندوق اإلنمائية، واالرتقاء بومن حيث  -204

ين هما بال شك يفإن المساهمين الرئيس التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقأكدها إجماالً 

إشراف الصندوق المباشر وحضوره القطري، فكالهما مكنَّا من تعزيز المشاركة المباشرة في تنفيذ 

 مباشرة عن نجاح المشروعات في المؤسسات المحلية التي تتحمل المسؤولية بصورة مباشرة أو غير

ولن يبدأ ظهور األثر الناجم عن التركيز األقوى على النوعية منذ البداية إال بعد ثالث أو أربع . المشروع

سنوات من اآلن، وذلك عندما تصل المشروعات المصممة بموجب النظام الجديد إلى مرحلة إعداد تقارير 

 .إنجازها

فاألوضاع .  ليس نتيجة لما يفعله الصندوق وحدهعلى أن أداء المشروعات التي يدعمها الصندوق -205

على أن هذه األوضاع ليست مستقلة . المؤسسية والسياساتية القطرية تعتبر عناصر حاسمة هي أيضا

ويعتبر . بالكامل، فالصندوق يركز كثيراً على التنمية المؤسسية والبشرية في عمليات مشروعاته القطرية

ويمكن القول بأن التركيز على . ظي الصندوق فيها بتقييم استثنائيهذا المجال أحد المجاالت التي ح

 .النجاح هنا كان أحد األسس لتحسين األداء في مجموعة عريضة من المعايير

ولعل هذا التركيز على التنمية البشرية والمؤسسية تحديداً هو الذي يكمن خلف عدم الوضوح فيما يتعلق  -206

التقرير السنوي وكما يعترف .  في المشروعات المنجزة)ألموال المنفقةأو القيمة المتحققة من ا(بالكفاءة 

، يتصل التحليل االقتصادي للمشروعات بصعوبة بالغة وخصوصاً عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 وهذا بالذات هو حال مجاالت التنمية البشرية –عندما ال تكون المنافع المتحققة سلعاً يتاجر بها 

عالية مشروعات الصندوق، والذي فعلى المستوى المؤسسي ل منتظر أن يلقى التقييمومن ال. والمؤسسية

يخطط لقيام مكتب التقييم به، األضواء على طرق تقييم منافع المشروعات أو األهداف المعقولة المحددة 

قر للمردود على االستثمار في بعض أكثر مناطق العالم الزراعية هامشية، وعلى استراتيجيات إدراج أف

 .الناس في األنشطة الموجهة نحو تحقيق أقصى مردود

المتعلقة بالتمايز بين بما فيها الشؤون (وفي حين أن العالقة بين التشديد على التنمية المؤسسية والبشرية  -207

والكفاءة االقتصادية من جهة أخرى، تبقى بعيدة عن الوضوح، فإن من الواضح تماماً أن ) الجنسين

وفي هذا الصدد، يعتبر األداء القوي . البشرية هي المفتاح الستدامة منافع المشروعاتالنتيجة المؤسسية و

على الجانب البشري والمؤسسي هو الذي يدفع بعجلة التحسينات الملموسة تماماً في استدامة المشروعات 

ول وله أهميته الكبرى، خصوصاً عندما يقترن بحسن األداء في مجال التمكين من الحصول على األص

 .المادية، بالنسبة لحجم واستمرارية األثر الذي يخلِّفه الصندوق
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وهناك اتجاه واضح نحو التحسن المستمر في جميع المجاالت، غير أن هناك بعض المسائل الهامة التي  -208

فهناك مثال تباين . ال يزال يتعين توضيحها للتمكن من زيادة فعالية إدارة وضع البرامج القطرية وتنفيذها

ألداء مشروعات  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق بين التقدير الذي يقدمه واضح

. الصندوق في المجال البيئي وبين التقدير الذاتي الذي يقدمه الصندوق في تقارير إنجاز المشروعات

 عن  السنويقريرالتالذي تظهر فيه التقديرات الذاتية أكثر إيجابية من والواقع أن هذا المجال هو الوحيد 

 .نتائج وأثر عمليات الصندوق

للصندوق الفعالية اإلنمائية تقرير و التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقعلى أن توقيت  -209

ال يسمح بإجراء تحليل شامل لهذا التباين )  الذي بني عليه االثنانبالنسبة الستعراض حافظة المشروعات(

، 2010، غير أن هذا التحليل سيدرج في تقرير 2009لعام للصندوق نمائية فعالية اإلالفي سياق تقرير 

وكما لوحظ أعاله، فإن الصندوق مهتم . مقترناً بوصف التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة ذلك التباين

فالصندوق يستضيف اآللية . تماماً بمشاكل اإلدارة البيئية التي تؤثر على أصحاب الحيازات الصغيرة

على أن . لمرفق البيئة العالميةمنفذة المية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو يعمل كوكالة الع

إحدى المسائل الهامة تتمثل في فعالية إدراج المسائل البيئية في المسار العام وتوجيه الموظفين بشكل 

 مل االستجابات الجارية إلعادة توجيهوتش. كاف نحو المسائل الرئيسية المعاصرة في ميدان اإلدارة البيئية

وحدة البيئة العالمية وتغير المناخ لخدمة حافظة الصندوق الرئيسية وليس حصراً لألنشطة التي يمولها 

 التآزر بين اآللية العالمية ووضع حافظة همرفق البيئة العالمية، مع التشديد بصورة أقوى بكثير على أوج

 .ئةالصندوق للعمليات المتصلة بالبي

معيشة أصحاب سبل ، ستتوفر للصندوق استراتيجية شاملة للتعامل مع العالقة بين 2010وبحلول عام  -210

ولن تتوفر . الحيازات الصغيرة واإلدارة البيئية، فضال عن التعامل مع السياسة الخاصة بتغير المناخ

ة والعمل بصورة فورية اسي الربط بين السمننتائج فورية من هذا كله مع أن اإلشراف المباشر يمكِّن 

 .أكثر مما كان متاحاً في ظل نظام إشراف جهة ثالثة

وقد تحسن أداء المشروعات، غير أن الشكوك ال . وهناك ميدان مواضيعي آخر يثير القلق هو األسواق -211

 هذا التحسن نظرا لما لآلليات المستندة إلى السوق من وزن في كثير من كفايةتزال مستمرة من حيث 

وشهدت . تجابات الطويلة األجل المستدامة لمشاكل الفقر الريفي واإلمدادات الغذائية العالميةرؤى االس

السنوات القليلة الماضية زيادة كبرى في تنامي الوعي بأهمية الوصول إلى األسواق بالنسبة ألصحاب 

 مسألة الوصول الحيازات الصغيرة، بما في ذلك إدراك الصندوق لهذه األهمية، فقد رفعت إلى الصدارة

فالمشروعات األقدم كانت أميل نحو التوازن بين . إلى األسواق، سواء في برامج القروض أو المنح

وينعكس ذلك الميل في األداء .  المحلي والمنزلياإلنتاجاالحتياجات المحلية واألسرية من األغذية وبين 

لخاصة بتكامل األسواق على نطاق غير المرضي للمشروعات األقدم تلك على ضوء الشواغل العصرية ا

 .أوسع

ويرجح أن يشهد األداء تحت هذا العنوان تحسناً كبيراً مع اقتراب مجموعة المشروعات الجديدة من  -212

ومع ذلك، فإن من شأن تقييم للمستوى المؤسسي في هذا المجال سيقوم به مكتب التقييم في . االنتهاء

يم المشروعات الجديدة ودعم تنفيذ حافظة المشروعات أن يقدم قاعدة يقوم عليها تعزيز تصم 2010
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  إضافة لذلك، ينتظر من التنقيح المقترح لسياسة الصندوق الخاصة بتمويل المنح. الجارية

)EB 2009/98/R.9(لتمكين من تقديم المنح للقطاع الخاص في مجال البحوث ا ، وهو التنقيح الرامي إلى

حيازات الصغيرة، أن يؤدي إلى إتاحة قاعدة أفضل لالستكشاف وبناء القدرات الموجهة نحو أصحاب ال

وفي هذا المجال يوجد لدى الصندوق بعض األمثلة البارزة، وأهمها تنمية مزارع . المشترك للمشاكل

 .نخيل الزيت في أوغندا

التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات ويعطي . ومن المسائل المشتركة األخرى مسألة االبتكار -213

الذي (تقديراً ألداء المشروعات أعلى بكثير مما يعطيه التقدير الذاتي الذي يقدمه الصندوق  دوقالصن

وهناك حاجة إلى المزيد من الوضوح في هذا الميدان الحيوي، ومن ). ظهر مع ذلك تحسنا حقيقياًي

. 2010األول من المنتظر أن يتوفر تقييم على المستوى المؤسسي يساعد إدارة األداء، وذلك خالل الربع 

ويمكن القول بأن النهج الذي يتَّبعه الصندوق إزاء االبتكار يحتاج إلى االسترشاد بقوة بتنفيذ استراتيجية 

 التي يواجهها الفقراء ستخضع لتغير متسارع عندما تخلق األشكال  فالمسائل–الصندوق إلدارة المعرفة 

 بالتعجيل بنقل األزمات وتضخيمها سيقترن الجديدة من تكامل األسواق فرصاً جديدة، على أن ذلك

 .بصورة جديدة تماماً

وقد بلغ أداء حافظة الصندوق عموماً المستويات المحددة في التجديد السابع بل وتجاوزها، وليس فقط في  -214

كما شهد تحسناً هائالً األداء المتعلق (األبعاد االجتماعية والمؤسسية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

من الجهود لرسم معالم التغير  قدر كبير ةويمثل هذا إنجازاً حقيقياً جاء نتيج).  الزراعيةاإلنتاجيةة بزياد

وفي الوقت نفسه، نشأ قدر كبير من التحسين، وليس كله، عن التغير الكبير في نتائج . ومن ثم تنفيذها

إلى " المتوسط"من األداء ر ، مع تغير أصغر بكثي"متوسط" إلى أداء "ضعيف تماماً"المشروعات من أداء 

تمثل في االنخفاض الكبير في عدد والواقع أن الجانب األكبر من التحسن في األداء ". الجيد"األداء 

 تحقق في هعلى أن بلوغ األداء الممتاز كان أصعب مناالً، مع أن. المشروعات التي كان أداؤها ضعيفاً

وينبغي أن يركز التحسن . لقة بالتمايز بين الجنسين والمتعالمجاالت المؤسسية واالجتماعية والبشرية

كبر على تجاوز النجاح المعتدل بتحقيق أداء يوفر نماذج ال جدال أالحقيقي في فترة التجديد الثامن بدرجة 

 . حولها ويمكن توسيع نطاقها بحيث تكون جزءا محورياً من جهود التنمية الريفية على الصعيد العالمي

سألة رفع مستوى توقعات األداء لنصل إلى مسألة الوقت الالزم لتحقيق أهداف تجاوز منويمكن أن  -215

التي مددت فترتها مستويات عالية جدا، وطال بذلك عمر المشروعات فقد بلغ عدد المشروعات . األداء

يعكس بوضوح االلتزام ببلوغ ما صمَّمت المشروعات ألجله، فإنه يعني وفي حين أن هذا الوضع . هذه

. عمليات الصرف بطيئة وأن تكلفة اإلشراف على المشروع ودعمه طوال عمره أصبحت مرتفعةأن 

فالمساعدة المالية ال تترك أثرها إال إذا صرفت، وهناك توافق في : وليست هذه بالتطورات اإليجابية

زيد من اآلراء اليوم مفاده أن عمليات الصرف يجب أن تتصف بالسرعة؛ كما أن طول مدة دعم التنفيذ ي

التكاليف ويتعارض مع الحاجة إلى استغالل الموارد في توسيع الدعم ليشمل أنشطة جديدة، كما يتعارض 

وإلى حد ما، يمكن تحمل تكاليف المشروع ككل إذا تحققت أوجه . مع بلوغ أهداف الكفاءة للمؤسسة ككل

على . تحسين تنظيم اإلشرافالكفاءة في مجاالت أخرى، منها مثال، إذا تحققت نتيجة للحضور القطري و

 المساعدة، مما ينعكس في نظام التتبع اإلداري لدى صرف ال يمكن تفنيد الدعوة إلى تسريع هأن

في المؤشر الرئيسي لألداء الذي يقيس الفترة الزمنية بين الموافقة على المشروع ودخوله حيز : الصندوق
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كثر شيوعاً في عمليات التخطيط وإدارة األداء في  أ"أسرع"و" أفضل"ويتعين أن تصبح التعبيرات . التنفيذ

 .الصندوق

وقد أقامت خطة العمل األسس الالزمة لبلوغ مستويات أعلى في الفعالية اإلنمائية، ال من خالل إدخال  -216

يذكر منها تعزيز مراقبة الجودة وتوسيع الحضور (تغييرات هامة في دورة مشروعات الصندوق فحسب 

، ولكن من خالل اإلدارة الشاملة لجميع أبعاد الصندوق أيضاً، بغية دعم )اشرالقطري واإلشراف المب

 .بلوغ أهدافه الخاصة بالفعالية اإلنمائية

وفي سياق األزمة .  في الفصل الثالث إيجابياً عن نتائج إدارة المؤسسة في الصندوق، يبلّغوعلى العموم -217

وتنمية اد إطار عالمي أفضل للتنمية الريفية العالمية، حالف الصندوق نجاح كبير في المساهمة بإيج

إضافة لذلك، أسفرت تعبئة الموارد للجهود . زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، على المستوى القطري

سواء من حيث المساهمات المباشرة أو التمويل التي يبذلها الصندوق نفسه عن نتائج إيجابية تماماً، 

ويتطلب االنتقال من الجهود الرامية إلى تعبئة االهتمام . لصندوقالمشترك للمشروعات التي بادر بها ا

والموارد العالمية إلى االستخدام الفعال لهذه الموارد جهودا موازية يبذلها الصندوق للنهوض باألبعاد 

التقنية التي تضيف إلى قيمة مدخالته في إطار السياسات واالستثمارات الخاصة بالنمو الزراعي المستدام 

 كما أن –وتتصل هذه الجهود بمبادرة الصندوق لتوسيع النطاق . أوساط أصحاب الحيازات الصغيرةفي 

وفي سياق االلتزام . يمكن تكرارها نجاح هذه المبادرة مرتبط بتوفر نماذج ممتازة لمشروعات ناجحة

 دأبالية والكفاءة، بتوجيه المزيد من الموارد إلى التنمية الزراعية والبحث عن آليات للتنفيذ تتسم بالفع

الصندوق على النهوض بمستوى التمويل المشترك لعملياته على الصعيد القطري وعلى إقامة شراكات 

 هذه الشراكات إدارةويتعين أن تعالج بصورة شاملة مسألة . جديدة، مثال شراكته مع المفوضية األوروبية

ء التحديات التنظيمية الهامة التي وتبعاتها على استراتيجية الصندوق وموارده، وخصوصاً على ضو

 .التمويل خارج نطاق البرامج في منظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدوليةنسبة يفرضها ارتفاع 

، مما  االنتقال من التجديد السابع إلى التجديد الثامن على درجة من التغيير في مستوى العملياتوسينطوي -218

. رة للتمكن من تحقيق األهداف الطموحة مع تحسين الكفاءة في الوقت نفسهيقتضي تشديداً مقابالً في اإلدا

فقد تمت الموافقة على إطار جديد لقياس النتائج؛ وأعيدت هيكلة نظام اإلدارة : واألسس جاهزة للقيام بذلك

يق بما في ذلك جعله أساساً لتحسين التنس(ة المستند إلى النتائج توضيحاً للمقاصد والعمليات الرئيسي

؛ كما أن الميزنة على أساس النتائج ستمكن من قيام عالقة أكثر شفافية ويمكن تدّبرها )والتعاون الداخلي

وإدراكا ألن خلق القاعدة المؤسسية لتحقيق مزيد من . بين األهداف المتصفة باألولوية ووسائل بلوغها

لى على إعداد خطة متوسطة األجل الفعالية والكفاءة ليس هدفاً قصير األجل، يعمل الصندوق للمرة األو

 .عالية التركيز سيتّوج بها نظام إدارة النتائج

دارة المؤسسة قاعدة كافية تستجيب لعمليات الصندوق اإلنمائية ولتحقيق أهداف إوعموماً، قدم سجل  -219

د صمد فق:  هذا االستثمارىويدلّل استثمار موارد الصندوق المالية على االرتقاء بمستو. التجديد السابع

، وينتظر تحقيق 2008الصندوق في وجه األزمة المالية العالمية محققاً معدالت عالية في المردود في 

وقدمت الخدمات اإلدارية الدعم الستمرار النمو في برنامج العمل ولتكثيف األنشطة . 2009ذلك أيضاً في 

. ال فترة التجديد السابع كلها طواإلنمائية التي يديرها الصندوق دون أي نمو حقيقي في الميزانيات
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عدد الموظفين العاملين في المجاالت اإلدارية حصراً، في حين أن هناك هناك تراجعاً في والواقع أن 

 وقد كان من الممكن لمؤشرات 23. في العمليات اإلنمائيةارتفاعاً في عدد الموظفين العاملين مباشرة

انت تقّيم بالقيمة الفعلية للدوالر األمريكي وليس بقيمته كا الكفاءة المؤسسية أن تكون أكثر إيجابية لو أنه

االسمية، نظراً لألثر المترتب على ضعف العملة التي يستخدمها الصندوق في الميزنة على المستوى 

من  ومع ذلك، هناك ما يدل على أن الصندوق قارب الحدود القصوى لما يمكن تحقيقه .االسمي للميزانية

 الخدمات على أساس النظم والموارد الداخلية الموجودة، وعلى أن استمراره في حيث تقديم مزيد من

 .تولي مسؤوليات جديدة دون إصالح هام وترشيد حقيقي يمكن أن يعّرض جودة خدماته للخطر

فعالية ال، وتقرير التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عنها في المبلّغالنتائج  ويظهر من -220

، وفي النظم الداخلية للتعقب الفصلي للنتائج والموارد، أن الصندوق استجاب جيداً للصندوق اإلنمائية

والتحسن الذي شهدته الفعالية اإلنمائية متين بكل معنى الكلمة، . لألهداف المحددة لفترة التجديد السابع

استجاب جيداً بتوفيره ومع أن التركيز اإلداري انصب أساساً على هذا المجال، فإن نظام إدارة المؤسسة 

ويعني ذلك . ويمثل التجديد الثامن درجة أخرى من التغيير. اً للعمليات القطرية األكثر كفاءةيإطاراً تمكين

بالنسبة لوضع البرامج القطرية وتنفيذها مزيدا من العمليات، ولكنها عمليات تُسفر عن مشروعات تلبي 

لية شاملة لتوسيع النطاق والتكرار تناسب حجم المشاكل  بعم دون عناءاالضطالع تفوقها متطلبات درجةُ

كما يعني التصدي لتحدي تحقيق . المتعلقة باألمن الغذائي العالمي وبالفقر الريفي في مختلف أنحاء العالم

 رفاهية ال يمكن للفقراء من أصحاب الحيازات الصغيرة وال للصندوق فالوقت: المزيد في فترة أقصر

سبة لإلدارة العامة والتنظيم، ال يكمن التحدي في مجرد إدراك أن االضطالع باألعمال أما بالن. ممارستها

حسب العادة، بل وأسرع من العادة، ال يشكل رداً مستداماً للتوسع المتوقع في حجم العمل، بل في تنفيذ 

 فيما يتعلق وسيكون القيام بهذه العمليات مشروطاً بقدرة الصندوق وإدارته. تغيرات هامة في العمليات

وستكون خطة . بتحريك قوة العمل لديه، منطلقاً من واليته اإلنمائية باعتبارها مرجعه األول الحتمي

والخطة االستراتيجية الداعمة لقوة العمل األداتين  2012-2010الصندوق المتوسطة األجل للفترة 

من تقرير  2010دار عام وسيكرس جانب من إص. الرئيسيتين في مواجهة تلك التحديات الكبرى حقاً

حقيقي في سبيل توفير مساهمة مستدامة لفحوى الخطط وما تكتسبه من دفع للصندوق فعالية اإلنمائية ال

 لمشكلة إقامة األسس التي تتمشى مع حجم االستجابة المطلوبةأكبر فيما يعتبره الجميع اليوم حتمية وضع 

 .األغذية العالمية واألمن الغذائي العالمي

                                                      
  .EB 2009/98/R.18ة بصورة منفصلة في الوثيقة ترد المعلومات الخاصة بالتقدم المحرز في إصالح إدارة الموارد البشري  23
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  ات المشروعوحصائلت قياس أداء الحافظة أدوا

   تقرير حالة المشروع– ألف

تم تبسيط تقرير حالة المشروع تمهيداً لرفع التقارير للعام الماضي وتم التركيز على تصنيف أداء التنفيذ  -1

ويتواءم هذا الشكل الجديد بشكل أفضل . وتحديد المخاطر الرئيسية وتعريف أعمال المتابعة المتفق عليها

ويعد تقرير حالة المشروع جزءاً ال يتجزأ من وثائق اإلشراف المباشر . ع احتياجات اإلشراف المباشرم

ويوفر أيضاً األساس الذي يتم وفقه تحليل . ويوفر للمدراء صورة واضحة عن أداء تنفيذ المشروع

لة المشروع في ويتم تجميع مؤشرات تقرير حا. الحوافظ اإلقليمية والحوافظ على نطاق الصندوق بأسره

وتماشياً . المظاهر القانونية، والتقدم المنجز في التنفيذ، والنتائج والحصائل، واالستدامة: أربع مجموعات

زيادة إنجاز المشروع فيما يتعلق بتصنيف مع نتائج اإلدارة المؤسسية، يضم تقرير حالة المشروع 

تقارير حالة من وتم االنتهاء . والتعلمالمالية وتحسين األمن الغذائي واالبتكار /األصول المادية

 .ا مشروع211المشروعات بالنسبة لـ 
 تسجيل وتخزين فدهب) تقرير حالة المشروع على اإلنترنت(وتم تطوير نظام على شبكة اإلنترنت  -2

من المقر " تقرير حالة المشروع على اإلنترنت"ومن الممكن الوصول إلى . تقارير حالة المشروعات

ويستفيد النظام من أحدث البيانات المتعلقة . وق ومن أي حاسوب موصول باإلنترنتالرئيسي للصند

من نظام إدارة ) بما في ذلك التواريخ الرئيسية وأرقام التمويل والصرف(بخصائص المشروع الرئيسية 

ويوفر تقرير حالة المشروع على اإلنترنت . حافظة مشروعات الصندوق ومن نظام القروض والمنح

 سهل االستعمال من أجل استكمال األجزاء األخرى من تقرير حالة المشروع، باإلضافة إلى كونه تفاعالً

 . وسيلة للوصول إلى تصنيف تقارير حالة المشروعات والبيانات المختارة األخرى

  نظام إدارة النتائج واألثر– باء

  2003كانون األول عام /يه في ديسمبربدأ تنفيذ نظام إدارة النتائج واألثر بعد موافقة المجلس التنفيذي عل -3

 وأدرج. 2005 المجلس التنفيذي عن النتائج األولى في عام وأبلغ). EB 2003/80/R.6/Rev.1الوثيقة (

تم اإلبالغ عنه ، و2007التصنيف من أجل اإلبالغ عن النتائج من المستوى الثاني في عام نهج يستند إلى 

ن تقارير المستوى الثاني بعد منتصف المدة أو بعد السنة ومن الموصى به اإلبالغ ع. 2008في عام 

إلى درجة نجاح من المستوى الثاني وتنظر نتائج نظام إدارة النتائج واألثر . الثالثة من تنفيذ المشروع

 ومدى إمكانية استدامة الفوائد – تقدير الفعالية –أنشطة المشروع في تحقيق النتائج المرجوة منها 

ويشجع الصندوق المشاريع .  تقدير االستدامة–ادرات المشروع بعد نهاية دعم المشروع المترتبة على مب

. على إجراء تقدير صادق لنتائج المستوى الثاني مع األخذ بعين االعتبار جميع المعلومات المتوفرة

قيق ويجب استخدام النتائج السلبية من أجل تحديد اإلجراءات التصحيحية وبالتالي زيادة إمكانية تح

 . األهداف اإلنمائية
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تختار المشاريع أكثر األساليب مالءمة لقياس نتائج المستوى الثاني استناداً إلى السياق والخصائص  -4

ويؤدي النهج المستند إلى . المحلية بما فيها نظم الرصد والتقييم القائمة ومصادر البيانات الثانوية

 رفع التقارير في نظام إدارة النتائج واألثر  أيضاً إلى المواءمة بشكل أفضل بين أسلوبالتصنيف

 . وعمليات التقدير الذاتي والتقييم

ام إدارة النتائج واألثر المتعلقة  الضرورية في إطار نظ البياناتاً مشروع141، وفر 2008وفي عام  -5

قدرها ويمثل ذلك زيادة .  مشروعاً التقديرات لنتائج المستوى الثاني59ووفر  ،بمؤشرات المستوى األول

، )166( في المائة من التقارير المتأخرة 85وتم استالم حوالي .  في المائة عن العام الماضي10حوالي 

وتغطي المشاريع التي تبلغ عن مؤشرات المستوى األول حوالي . وهي النسبة نفسها تقريباً للعام الماضي

 . ؤشرات المستوى الثانيعن م)  في المائة40(مشروعاً  59ثلثي الحافظة الجارية، بينما بلغ 

  

  1الجدول 

  االلتزام برفع تقارير نظام إدارة النتائج واألثر 

   سنة1.5< فعالة   تم رفع التقريريلم   التقارير المستلمة  المتأخرةالتقارير   اإلقليم
 التي المشاريع

  تواجه مشاكل

  2  3  9  30  39 أفريقيا الغربية والوسطى
  -  2  6  33  39  أفريقيا الشرقية والجنوبية

  4  1  6  31  37  آسيا والمحيط الهادي
  2  1  3  20  23  أمريكا الالتينية والكاريبي

  -  -  1  27  28  الشرق األدنى وشمال أفريقيا

  8  6  25  141  166  المجموع

 
 بكونها فعالة ألقل من سنة ونصف أو أنها صنفت تقاريراتصف أكثر من نصف المشاريع التي لم ترفع  -6

 ونظراً ألن نظام ،وفي هذا السياق. نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي " مشاريع تواجه مشاكل"

بحيث يتناسب بأثر رجعي مع المشاريع قيد التنفيذ الحالي، فإن االلتزام " مفّصل"إدارة النتائج واألثر 

 . بمتطلبات رفع التقارير في إطار نظام إدارة النتائج واألثر ما زال يعد مرضياً للغاية

وأبلغ حوالي ثلثي المشاريع . سنت الجهود الرامية إلى جمع أو وضع بيانات خط األساس أيضاًوقد تح -7

وتُستمد البيانات األساسية من المسوحات . 2005كانون الثاني / يناير1 من ابتداءعن البيانات األساسية 

دراسة االستقصائية على سبيل المثال ال(المعيارية لنظام إدارة النتائج واألثر، والمسوحات الثانوية 

 األمم المتحدة للطفولة، والمسوحات السكانية والصحية للبنك الدولي، لمنظمةالمتعددة المؤشرات 

ومن المتوقع أن يسهم توفر البيانات األساسية . أو من المسوحات األساسية األوسع) والمصادر الحكومية

 على هاحكممليات التقييم تبني عليها لعفي إدارة المشروع بشكل أفضل وتوفير المعلومات الضرورية 

 مسحاً في إطار نظام إدارة النتائج واألثر، وتعد الغالبية العظمى 45وإلى تاريخه، تم إجراء حوالي . األثر

وفي مسار إنهاء هذه المشاريع ستوفر بيانات األثر الناتجة عن مسوحات نظام . منها مسوحات معيارية

ولكن من المهم . األخرى لبيانات األثر األساس الكمي للحكم على األثرإدارة النتائج واألثر والمصادر 

مصادر بالمالحظة أن المسوحات بمفردها غير كافية لتشكيل حكم سليم على األثر ومن الضروري رفدها 

 . أخرى للمعلومات المتعلقة باألثر
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النتائج واألثر في الصندوق وتم أيضاً رفع سوية البرمجيات المطورة بالتوافق مع مسوحات نظام إدارة  -8

وتُدخل عملية رفع السوية مقاييس . هذا العام لتصبح بيئة تتميز بالمزيد من االستقرار وسهولة االستعمال

باإلضافة إلى ) لتقدير سوء التغذية بين األطفال(النمو الحديثة المعمول بها في منظمة الصحة العالمية 

 . لتي تم إجراؤها في أوقات مختلفة من الزمنالقدرة الوظيفية على مقارنة المسوحات ا

بد من استمداد  وتعتمد بيانات نظام إدارة النتائج واألثر على نظم رصد وتقييم المشروعات، وبالفعل ال -9

غالبيتها مباشرة من هذه النظم، وبالتالي يعد إدخال التحسينات على نظم رصد وتقييم المشروعات شرطاً 

ويترتب على تصميم . رفع التقارير في إطار نظام إدارة النتائج واألثرضرورياً للتوصل إلى تحسين 

المشاريع في الصندوق والدعم المبكر للتنفيذ أن يركز على تأسيس نظم رصد وتقييم تعمل بشكل سليم 

نظام إدارة متطلبات مما يسمح إلدارات المشاريع رفع التقارير الدقيقة في الوقت المناسب بالتوافق مع 

 . ج واألثرالنتائ

وقام ثلثا . 2008 النتائج في هذه الوثيقة إلى تلك المبلغ عنها في إطار نظام إدارة النتائج واألثر لعام تستند -10

بتسليم هذه النتائج، وبالتالي ) 2008 كانون األول/ ديسمبر31من تاريخ (المشاريع في الحافظة الجارية 

 مشروعاً 141إلى ذلك، تم استقراء األداء المبلغ عنه في واستناداً . يمكن اعتبارها تمثل الحافظة بأكملها

 من أجل الوصول إلى ، بتقرير أداء في إطار نظام إدارة النتائج واألثرتتقدمهي المشروعات التي 

وتم الحصول على عامل االستقراء من خالل حساب المعدل بين مبالغ . صورة عن أداء الحافظة بأكملها

 . دمت بتقارير مقابل مجموع الحافظةالتمويل للمشاريع التي تق

 –وتم تطوير نظام إلكتروني على شبكة اإلنترنت أيضاً لدعم رفع التقارير عن نظام إدارة النتائج واألثر  -11

ويمكن الوصول إلى هذا النظام أيضاً من المقر الرئيسي . نظام إدارة النتائج واألثر على شبكة اإلنترنت

 فئة 50وتُصنف نتائج المستويين األول والثاني في حوالي .  نترنتأو من أي حاسوب موصول بشبكة اإل

خُصصت ألحد ) على سبيل المثال اإلنتاج الحيواني، والبنية األساسية للري، ونقل التكنولوجيا(للنتائج 

ولكل مؤشر من مؤشرات المستوى األول، يسمح نظام إدارة النتائج واألثر . أهداف اإلطار االستراتيجي

والنتائج الحقيقية المنجزة؛ ) برنامج العمل والميزانية السنوية والتقدير(نترنت بتسجيل األهداف على اإل

لنتائج المستوى الثاني أيضاً حسب فئة التصنيفات ويتم تسجيل . ويقوم النظام بحساب معدالت اإلنجاز

وهناك وظيفة تسمح . النتائج المالئمة، وباإلمكان أيضاً إدخال المعلومات اإلضافية على شكل نص خطي

 . بتصدير بيانات النتائج بقيم تفصل بينها الفواصل إلجراء المزيد من التحليل

 صفحة قضايا البرنامج القطري –جيم 

خالل السنوات القليلة الماضية تمت مراجعة الشكل العام لصفحة قضايا البرنامج القطري لتعكس  -12

الفرص االستراتيجية برامج افقة على عدد كبير من ونظراً للمو. العناصر األساسية للبرنامج القطري

القطرية المستندة إلى النتائج، أضيفت فقرة تلخص التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري فيما يتعلق 

وتحتوي صفحة قضايا البرنامج القطري . بتحقيق األهداف والمخاطر واستراتيجيات التخفيف من آثارها

قياس برنامج القطري فيما يتعلق بأربعة مؤشرات يتم قياسها وفقاً إلطار اللتصنيف أيضاً على فقرة 

 . زيادة الدخول، وتحسين األمن الغذائي، والتمكين، وفعالية المعونة: النتائج
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 اتتقارير إنجاز المشروع –دال 

 بغرض تقدير أداء 2009 المستعرضة في عام 25 البالغ عددها ات تغطي تقارير إنجاز المشروع -13

وهي المشروعات التي وافق ). األولالذيل (فظة جميع المشاريع المستكملة خالل فترة المراجعة الحا

حزيران / يونيو30 وتقع تواريخ إغالقها بين 2000 إلى 1993عليها المجلس التنفيذي في الفترة من 

فعول بين المشاريع ساري المهذه  في المائة من 50وقد غدا أكثر من . 2008حزيران / يونيو30 و2006

 :ويتماشى التمثيل اإلقليمي لتقارير إنجاز المشروع بشكل أكبر مع الحافظة الحالية. 2002 و1999عامي 

إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي إال أن حوالي ثلث المشاريع في بلدان في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء؛ 

ائة من تقارير إنجاز المشروعات تتعلق  في الم24زال يحظى بتمثيل مبالغ فيه نوعاً ما حيث أن  ما

 8هذا اإلقليم، بينما يحظى إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا بتمثيل منخفض حيث تأتي في بمشروعات 

وتغطي التقارير مجموعة من القطاعات الفرعية ولكنها تمثل بشكل جيد . في المائة من التقارير منه

لمائة من المشاريع في كل من مجموعة البلدان التي قدمت  في ا70 يصنف حوالي –الحافظة الجارية 

ويمثل المجموع . تقارير إنجاز المشروعات والحافظة الجارية على أنها مشاريع تنمية ريفية أو زراعية

 في المائة من المبلغ 94 حوالي 1 مليون دوالر أمريكي355الصافي للصرف من قروض الصندوق البالغ 

 . األمريكيالموافق عليه بالدوالر 

-2005بدأ استخدام تقارير إنجاز المشروعات لتقدير األداء المؤسسي للصندوق منذ سنة االستعراض  -14

وقد استخدم . 2009 إلى 2006، وبالتالي تتوفر المعلومات عن المشاريع المنجزة المستعرضة من 2006

-2008 و2008-2007 و2007-2006التحليل المقارن ثالثة متوسطات متحركة كل منها لسنتين أي 

 25 لـ 2009وقد تم أيضاً عرض نتائج استعراض عام .  مشروعاً على التوالي52 و54 و52 مع 2009

 يشير إلى 2009-2008وفي حين يوفر متوسط السنتين قياساً صلباً لألداء إال أن الرقم للفترة . مشروعاً

 .تقدير أداء المشاريع المستكملةنموذج التقدير المستخدم لالثاني ويعرض الذيل . آخر توجه تأشيري

  

                                                      
 مقابل الدوالر وحدات حقوق السحب الخاصةبسبب التذبذبات في سعر صرف .  اإلنفاق بسعر الصرف التاريخي للدوالر األمريكي 1

ت حقوق السحب الخاصة ويعادل اإلنفاق في وحدا. األمريكي، بلغ اإلنفاق التاريخي بالدوالر األمريكي أعلى من المبلغ الموافق عليه
  .  في المائة91 مليون، أي معدل إنفاق قدره 247.5
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List of completed projects reviewed in 2009 
 
 

 Region Country 
Project 
Id Project Name 

Project 
type 

Board 
approval Effective date 

Completion 
date 

IFAD approved 
financing 

1 PA Burkina Faso 1132 PNGT II (Land Management) RURAL 04-May-00 17-May-02 30-Jun-07 11 440 000 
2 PA Cameroon 1126 PPMF CREDI 09-Dec-99 23-Apr-01 30-Jun-07 11 052 000 
3 PA Guinea 1003 PRAADEL RURAL 04-Dec-96 28-Jan-98 30-Jun-08 10 014 000 
4 PF Ethiopia 1082 Agric & Research Training RSRCH 10-Sep-98 30-Jun-99 30-Jun-07 18 158 000 
5 PF Kenya 467 Eastern Prov Horticulture AGRIC 02-Dec-93 14-Jul-94 30-Jun-07 10 970 000 
6 PF Malawi 1047 Smallholder Flood Plains AGRIC 23-Apr-98 27-Nov-98 30-Jun-06 12 459 000 
7 PF Uganda 1122 AAMP RURAL 08-Dec-99 20-May-02 30-Jun-08 13 220 000 
8 PF Zambia 1039 Forest Resource Mngmt AGRIC 09-Dec-99 26-Jun-02 30-Jun-07 12 633 000 
9 PI Bangladesh 1076 Smallholder Improvement RURAL 29-Apr-99 17-Mar-00 30-Jun-07 18 622 000 

10 PI China 1083 Wulin Mountains MADP AGRIC 10-Sep-98 21-Apr-99 30-Jun-07 28 014 000 
11 PI China 1123 Qinling MAPA AGRIC 08-Dec-99 14-Aug-01 30-Sep-07 28 990 000 
12 PI India 1040 NE Region Community AGRIC 29-Apr-97 23-Feb-99 31-Mar-08 22 900 000 
13 PI Indonesia 1024 P4K- Phase III CREDI 04-Dec-97 09-Jul-98 31-Dec-06 24 901 000 
14 PI Kyrgyzstan 1065 Agric. Support Services RSRCH 23-Apr-98 18-Sep-98 30-Jun-07 7 920 000 
15 PI Pakistan 1077 Barani Village AGRIC 03-Dec-98 01-Sep-99 30-Jun-07 15 258 000 
16 PI Philippines 1066 Western Mindanao RURAL 23-Apr-98 25-Mar-99 30-Jun-07 15 540 000 
17 PI Sri Lanka 1113 Matale REAP AGRIC 03-Dec-98 15-Dec-99 30-Jun-07 11 707 000 
18 PL Argentina 506 PRODERNEA RURAL 18-Apr-96 15-Oct-98 30-Jun-07 16 515 000 
19 PL Colombia 520 Rural Micro-enterprise CREDI 11-Sep-96 30-Jun-97 31-Dec-06 16 000 000 
20 PL Guatemala 1008 PRODERQUI RSRCH 04-Dec-96 18-Dec-98 30-Jun-07 15 000 000 
21 PL Guyana 1009 Poor Rural Communities RSRCH 04-Dec-96 04-Mar-99 30-Jun-07 10 500 000 
22 PL Panama 1049 Cocle, Colon & Panama W. RURAL 04-Dec-97 30-Oct-98 30-Jun-07 12 248 000 

23 PL 

Venezuela 
(Bolivarian Republic 
of) 521 PRODECOP RURAL 11-Sep-96 25-Jun-98 31-Dec-07 11 987 000 

24 PN Albania 1129 Mountain Areas Develop. AGRIC 09-Dec-99 20-Jul-01 30-Sep-07 13 667 000 

25 PN 

The former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia 1162 Agricultural Fin Services CREDI 14-Sep-00 28-May-02 31-Dec-07 8 044 000 

 

1 
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PCR asses sment guidelines 

Criterion Guiding Performance Questions 

Project Performance 

Design Quality 
• Was design consistent with the best practice approaches embodied in the pillars of IFAD’s Strategic 

Framework? (KSF 3.1) 
• Did design adequately reflect lessons learnt from relevant, past rural development programmes and 

operations by IFAD and/or others? (KSF 3.2) 
• Were design assumptions and analytical works realistic and comprehensive? (KSF 3.3) 
• Was the logical framework adequate? Were the outcome, impact and input/output indicators appropriate? 

(KSF 3.4) 
• Was the project design and objectives realistic and logical? Were planned outputs meaningful to achieving 

project objectives and goals? Were human, physical and financial resources sufficient and well targeted to 
achieve the expected outcomes? 

• Did design features and underlying hypotheses affect project performance or impact?  
• Were IFAD policy concerns (targeting, innovation, etc.) adequately incorporated into design? 
 
Process 
• Did design take into account stakeholders analysis and consultation to understand the livelihoods of 

potential target groups, analyse their asset bases and the development opportunities open to them? (KSF 
2.1) 

• To what extent was the Government involved in project design steps? Has cooperation with key potential 
implementation staff being maximised? (KSF 1.2) 

• During project preparation, were alternative approaches considered and evaluated?  
Implementation Management 

• Were project management arrangements put in place as planned? How well did they function? Were 
activities programmed, coordinated and implemented in an appropriate manner? 

• Were the roles of the implementing agencies appropriate considering institutional mindsets and past 
performance? Were steps undertaken to sensitise them to pro-poor needs and overcome weaknesses? 
Were their capacities for execution adequate? (KSF 4.2) 

• Were arrangements for annual work planning and budgeting, progress monitoring and impact evaluation 
adequate? Were the M&E systems in place and operational? Were stakeholders and beneficiaries 
consultations included as routine M&E activities? (KSF 4.5) 

 
Proactivity and Risk-Management 
• Did project manage in a successful manner the risks affecting start up and implementation? Was the 

project affected by delays in loan effectiveness and implementation? What were the causes? Could any of 
the problems have been anticipated? Can any of the problems be identified as systemic to the country, to 
IFAD or to its Cooperating Institution? (KSF 5.1) 

• Did project manage in a successful manner the risks associated with (a) Country capacity? (b) 
Effectiveness of the organisations and partners chosen to manage and implement the project? (c) Capacity 
for financial management, especially during start-up? (d) Procurement capacity? (e) Exposure of 
smallholders to climatic uncertainty (including climate change)? (KSF 5.2) 

• Were risk mitigating measures effective particularly regarding responsiveness to (a) the findings of 
environmental screening and scoping exercises and (b) social risks, such as the exclusion of key 
beneficiaries groups or lack of socio-political support by authorities or communities? (KSF 5.3) 

• Were inappropriate design assumptions promptly identified? Was the project changed or restructured 
accordingly? Was the logical framework updated to reflect changes during implementation?  

Relevance Relevance at design 
• Were project objectives consistent with country and sector strategies? Were financing proposals fully 

relevant to national development plans, PRSPs and sectoral priorities? 
• Was project design focusing on the priorities and the needs of the rural poor? (KSF 1.1) 
• Did project goal and objectives reflect IFAD’s strategy in the country?  
 
Relevance at completion 
• Was the project relevant to the current national development and poverty reduction strategies? 
• To what extent project objectives were consistent with the rural poor’s perception of their needs and 

potential at the time of completion? Did time overtake the project in ways that render it irrelevant? 
Effectiveness • To what extent the project achieved the expected targets? Compare the results (at the level of outputs, 

outcomes and impact) established in the design and approved by IFAD to the achievement at completion. 
Include problems that may have arisen from poor design or implementation. 

• Were outputs produced as planned? If there were shortfalls, what caused them? Was it realistic to expect 
the number/type of outputs, given budget and other constraints?  

• Did the project provide the expected benefits to the target population?  
Efficiency • How efficiently was the project implemented? How does project performance compare with that of others in 

terms of costs, time required, etc.? 
• For the resources spent, are the number/quality of outputs an efficient and appropriate investment? Could 

the project have produced more with the same resources or the same with less money? 
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Criterion Guiding Performance Questions 
• Where available, how does IRR compare to with EIRR (estimated during design)?  
• Were timetables adequately met? Were there any cost overruns? Also note if any cost-/time-saving 

measures were/could have been taken.  

Partner Performance 

IFAD  • How did IFAD perform with respect to the roles defined in the project? Preparatory and design works? Mid-
Term Review? Implementation assistance? Supervision? 

• How did IFAD perform in terms of capacity of dealing with changes in project environment, including 
amendments to the loan agreement? Were any measures taken to adjust the project in response to 
inadequacies in the original design or changes in the implementation environment? 

• Has IFAD sought to influence poverty policies? Has IFAD been active in creating an effective partnership 
for implementation?  

• Relationship between IFAD and other partners? Did IFAD support the CI by taking prompt action whenever 
required? Did IFAD help to enforce CI recommendations?  

Cooperating 
Institution 

• How did the CI perform with respect to the roles defined in the project? 
• Has the supervision programme been well arranged (frequency, composition, continuity)? Did supervision 

mission provide adequate services and support? Was there an adequate balance between fiduciary 
supervision and implementation support? 

• Has implementation problems been highlighted and appropriate remedies suggested?  
• Were CI reports from supervision missions adequate? Were reports filed in a timely manner?  

Government • Has the Government correctly assumed ownership and responsibility for the project? Did government follow 
up on the recommendations of donors and support missions? 

• By its actions and policies, has Government been fully supporting of project goals? Did government policies 
support rural poverty reduction? 

• Did government comply with loan covenants, and if foreseen/required, allocated adequate funds for 
continued operations and maintenance after project completion? Was counterpart funding provided as 
agreed? 

NGO/Other • How did NGOs perform with respect to the roles defined in the project? This may be based on timeliness 
and quality of service delivery, adherence to schedules and contracts, etc. Where available, use findings of 
client-satisfaction and beneficiaries surveys.  

Cofinancier(s) • Were the committed funds provided in full and as agreed? Were there any issues regarding harmonization: 
reporting structures, special requirements, support missions?  

• Were the co-financiers flexible and responsive where necessary?  
• How was the relationship between co-financier and other partners? 

Combined Partner 
Performance 

• As a whole, how did they perform? How well did they work together?  

Rural Poverty Impact1 

Physical Assets • Did households’ ownership and access to land, water, livestock, tools, equipment, infrastructure and 
technology change?  

• Did the project improve entitlement security of land, productive resources and technologies? 
• Where available, apply RIMS third-level indicators2 

Financial Assets • Did the project affect the financial resources of rural poor households and individuals? 
• Did the project improve the availability of financial services for investment and consumption to the rural 

poor? Did the project improve institutional framework for rural financial services? 
Food Security • Did the project affected food availability, whether produced or purchased, to ensure a minimum necessary 

intake by all members?  
• Did the project improve children nutritional status and household food security?  
• Where available, compare baseline and completion values of third-level RIMS indicators3. 

Environment4 • Did the project contribute to the protection or rehabilitation of natural and common property resources (land, 
water, forests and pastures)? 

• Were environmental concerns taken into consideration during project implementation? I.e., was 
environmental impact discussed in agricultural expansion/intensification, infrastructure development, 
natural resources management activities, etc.?  

                                                      
1  Rate each domain. Refer to both intended and unintended impact. Other factors that positively or 
negatively contributed to impact should be mentioned. If information is not provided, not relevant, or not assessable, say 
so. Rating should take into consideration the sustainability of benefits. 
2  Project impact on physical assets can be analysed on the basis of the number of households with 
increased assets ownership index (compulsory RIMS third-level indicator). 
3  The following RIMS third-level indicators can be used for assessing project impact on household food 
security: number and percentage of chronic malnourished, acutely malnourished and underweight children (sex 
disaggregated); number of households experiencing hungry seasons; month duration of hungry seasons. 
4  Positive changes are high numbers (4-6); negative changes are low numbers (1-3). No impact would not 
be rated. 
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Criterion Guiding Performance Questions 
Human Assets • Did the project affect knowledge and skills of the rural poor?  

• Did the project improve access of the rural poor to safe water sources? 
• Did the project promote disease prevention and health care opportunities for the rural poor? 
• Did the project improve learning opportunities in rural areas (note gender differences)? 
• Where available, compare baseline and completion values of RIMS third-level indicators5.  

Social Capital and 
Empowerment 

• Did the project affect the capacity of rural poor to influence decision making either on individual or collective 
basis?  

• Did the project improve the collective capacity of rural poor to grasp potential economic opportunities and to 
develop stronger links with markets and external partners? 

• Did the project impact on social capital, social cohesion and self-help capacity of rural communities? 
• Did the project strengthen rural poor organisations and promote gender equality? 

Agricultural 
Productivity 

• Did the project contribute to increase agricultural, livestock and fish productivity measured in terms of 
cropping intensity, yields and land productivity?  

Institutions and 
Services  

• Did the project affect institutions, policies or regulatory frameworks? 
• Did the project improve the capacity of local public institutions in servicing the rural poor and reorienting 

institutions’ existing policies in favour of the poor? 
• Did the project affected sector and/or national policies relevant for the rural poor?  

Markets • Did the project improve rural people’s access to markets through better transport routs and means of 
transportation? 

• Did the project affect the participation of poor rural producers in competitive agribusiness value chain on 
equitable or favourable conditions?  

Rural Poverty 
Impact 

• Provide a weighted average which gives a general view of project impact. This should not be the arithmetic 
average of impact domain ratings. Intended project objectives should be considered. 

Overarching Factors 

Innovation • How innovative was the project? Was innovation discussed with the Government? (KSF 6.3) 
• Did the project introduce innovative ideas into the project area? What was the experience with introducing 

innovative ideas and concepts, or setting up processes for innovation? Was the innovative part of the 
project implemented as planned? 

• Was the project designed to lead to innovation, for instance, by pilot testing new concepts or technologies, 
evaluating, up-scaling them? Innovations can be completely new, new to the country, new to the region, or 
new to the target population 

Replicability and 
Scaling up 

• What potential exists replicating the project, or some of its activities/components at national level or in other 
countries?  

• Can the project be expanded beyond the target area/population? To what extent have prospects for future 
up-scaling been discussed with the Government and external development partners? (KSF 6.4)  

Innovation, 
Replicability and 
Scaling up 

• This will be an overall/combined rating of “innovation” and “replicability and scaling-up”. This rating will be 
used for the overall evaluation.  

Sustainability and 
Ownership 

• Are project impacts sustainable beyond project interventions? Can they continue without external 
financing/support? How vulnerable is project continuity to political/economic change? Are there any 
institutional or capacity issues that could/should have been addressed to ensure sustainability?  

• Were project measures to ensure sustainability effective particularly concerning (a) more rational use of 
natural resources, (b) durability of institutional reforms, (c) continuing means to promote pro-poor mindsets 
and build pro-poor capacities and (d) financial sustainability of the organisations either implementing the 
project or supported/created by it? (KSF 5.4) 

• Did the project include a strategy for transferring ownership and responsibilities for managing project 
facilities after project completion to local stakeholders? If so, how well designed and effective was this 
strategy? 

Targeting • Did the project include instruments and/or criteria for enhancing participation of vulnerable socio-economic 
categories in planning, prioritisation and implementation of project initiatives? If yes, were they effective? 
Was the targeting approach appropriate to the country context? 

• Did the project provide benefits to the poorest socio-economic categories, including women, youth and 
indigenous people? 

• Were efforts to identify poverty characteristics and locations comprehensive, especially concerning women, 
youth and other disadvantaged people? (KSF 2.2)  

• Did the project analyse the needs of the rural poor and determine specific strategies to address their 
needs? Were different groups of poor identified and different strategies defined for each group?  

• What measures were included in the project to ensure service and goods produced by the project were 
relevant and accessible to the poor, or to ensure the poor were not excluded from accessing project 
benefits? Did the project meet priority needs of the poor? 

Gender • Were gender issues given enough attention during project implementation? (KSF 2.3)  
• Was the project designed to specifically target the needs of women? 

                                                      
5  The following RIMS third-level indicators can be used for assessing project impact on human assets: 
female/male household members that can read; men/women between 15 and 24 that can read; ratio of women to men 
between 15 and 24 that can read; number of households with access to improved water sources, number of households 
with access to improved sanitation. 
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Criterion Guiding Performance Questions 
• Did women’s situation (workloads, access to credit, healthcare, primary education, literacy) change? Did 

the project contribute to increase social capital, income earning and employment opportunities for women? 
Overall 

Performance 
• Provide a rating of project overall performance based on key performance indicators, assessment of impact 

and overarching factors, rate the project as a whole.  
Estimated number 
of beneficiaries 

• Specify whether it refers to individuals, households, communities, etc. 

 

PCR Quality 

Scope • Does the PCR cover all or nearly all of the elements outlined in Chapter VI of the 2006 guidelines? Note 
major omissions.  

Quality • Are the description, analysis and conclusions convincing or flawed?  
• Are data well chosen, well analysed and well presented? Quantitative or qualitative. Is there a re-estimated 

ERR? 
• Ease of assessment. How easy was it to find all the relevant information for this assessment?  

Lessons • Are the lessons clearly drawn? Are these relevant?  
 
 

 



 


