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  موجز تنفيذي

 ويعرض .هذا هو التقرير السنوي السابع الذي أعده مكتب التقييم عن نتائج عمليات الصندوق وأثرها - 1

ي أجراها مكتب التقييم في عام التقرير مجمل النتائج واآلثار الرئيسية التي خلصت إليها عمليات التقييم الت

 وعلى غرار التقارير السابقة، وبناء على ما اتفق عليه مع المجلس التنفيذي، فإن هذا التقرير .2008

الوصول إلى األسواق؛ ) 1: (أقساما مخصصة لموضوعين من موضوعات التعلم هماالسنوي يشمل أيضا 

 .الموارد الطبيعية والبيئة) 2(

 السنوي السابع على ثالث سمات جديدة، هي، أوال، أنه باإلضافة إلى بيان النتائج وينطوي هذا التقرير - 2

، فإن هذا التقرير يتولى تحليل متوسط 2008التي تم تحقيقها في ضوء التقييمات التي أجريت في عام 

ن  ذلك أ. ألداء الصندوق2002التحركات على مدى ثالث سنوات اعتبارا من التقييم الذي أجري في عام 

استخدام متوسط التحرك على مدى ثالث سنوات يسمح بتقدير اتجاهات األداء مع مضي الوقت وتصحيح 

  .أي تحيز قد يحدث نتيجة لعينة المشروعات التي تم تقييمها والتي لم يتم اختيارها عشوائيا

لقسم هو تقدير والهدف الرئيسي من هذا ا. ثانيا، يتضمن هذا التقرير أيضا استعراضا للجودة عند البداية - 3

مدى ما تعلمته إدارة الصندوق من العمليات السابقة،  كما أنه يتناول المجاالت الرئيسية للتحديات التي تم 

 كما أنه يمثل .تحديدها في هذا التقرير والتقارير السابقة فيما يتعلق باألنشطة الجديدة التي مولها الصندوق

مليات الصندوق وأثرها عبر إعداد تقدير لألنشطة المعتمدة خطوة لألمام في تطوير التقارير السنوية لع

   .حديثا باإلضافة إلى التناول المعهود للعمليات السابقة

 يقوم على أساس عمليات التقييم التي أجريت بما يتفق مع 2009الجانب الثالث في التقرير السنوي لعام  - 4

 وثمة .2008كانون األول / في ديسمبر1نة التقييماألحكام الواردة في الدليل الجديد للتقييم الذي بحثته لج

تغيير حدث في التقرير الحالي تطبيقا للدليل الجديد وهو خفض عدد المجاالت التي تندرج تحت معايير 

 وثمة تغيير آخر جاء نتيجة الستخدام .قياس األثر على الفقر الريفي من تسع مجاالت إلى خمسة فقط

   .شمل لألهميةالدليل الجديد وهو وضع تعريف أ

 وفي سياق .يتضمن الفصل السابع استعراضا موجزا للتقرير السنوي لنتائج عمليات الصندوق وأثرها - 5

إعداد هذا التقرير السابع، أجرى مكتب التقييم تحليال مقارنا للتقارير السنوية التي تماثل التقارير السنوية 

 والهدف .التقييم في المنظمات اإلنمائية األخرىلنتائج العمليات وأثرها التي أجرتها الجهات المعنية ب

الرئيسي من هذا االستعراض هو بيان السمات التي يمكن أن تكون مهمة أيضا للصندوق لكي يدرجها في 

  .التقارير السنوية لنتائج العمليات وأثرها مستقبال

                                                      
  .http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual.pdfإللكتروني يمكن استخراج الدليل من الموقع ا   1
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 نتائج عمليات التقييم المتعلقة باألداء

 أن أهم معيارين من معايير التقييم، أي أداء المشروعات 2008عام تبين عمليات التقييم التي أجريت في  - 6

 )%82(وإنجازاتها اإلجمالية، يدالن على أن األداء كان مرضيا إلى حد ما أو أفضل في الغالبية العظمى 

من المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق، ويعتبر ذلك إنجازا كبيرا يماثل بشكل عام المستوى 

   .ثيقة السنة الماضيةالوارد في و

 في المائة من المشروعات المقيمة 73تعتبر النتائج المتعلقة باالستدامة نتائج مشجعة، حيث كان أداء  - 7

 وتحسنت .2002 في المائة في عام 40مرضيا إلى حد ما أو أفضل مقارنة بالنسبة المنخفضة التي بلغت 

استمر هذا االتجاه في المستقبل فسرعان ما سيبلغ  وإذا .االستدامة باطراد في السنوات القليلة الماضية

 وينبغي المضي .2الصندوق أهداف االستدامة الواردة في خطة عمل الصندوق لتحسين فعاليته اإلنمائية

 2008 في المائة من المشروعات المقيمة في عام 50في بذل هذه الجهود تشجيعا لالستدامة ألن نحو 

   . وفقا لهذا المعياركانت تعتبر مرضية إلى حد ما فقط

 في المائة من المشروعات المقيمة بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل في مجال 100صنف أداء  - 8

 ويعتبر ذلك أيضا إنجازا جديرا بالثناء، كما أنه دليل يبين الجهود والموارد التي خصصت لهذا .االبتكار

 كما .مليات االبتكار المناصرة للفقراءالغرض منذ السنوات األولى من األلفية الثالثة من أجل تشجيع ع

يجب اإلشارة في الوقت نفسه إلى أن نهج الصندوق في مجال التكرار وتوسيع النطاق، كان غير منهجي 

 وبينما ستتولى عمليات التقييم وتقارير نتائج العمليات وأثرها في المستقبل .ولم يحظ باالهتمام الواجب

فإنها ستتولى، بدرجة أكثر شموال، تقدير عمليات التكرار وتوسيع استعراض األداء في مجال االبتكار 

    .النطاق، وهو ما يشكل االختبار النهائي لقدرة الصندوق على تشجيع عمليات االبتكار المناصرة للفقراء

 في المائة من 91كان األداء في مجال تعميق األثر على الفقر الريفي جيدا جدا، حيث صنف أداء  - 9

 ويتجلى ذلك بصفة خاصة في بناء رأس المال .مقيمة بأنه كان مرضيا إلى حد ما أو أفضلالمشروعات ال

البشري واالجتماعي والتمكين وكذلك فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات ثم بتحقيق األمن الغذائي وزيادة 

  .اإلنتاجية الزراعية وتحسين الدخول واألصول األسرية

 الحالية عن نتائج عمليات الصندوق وأثرها يشمل، ألول مرة، كما سلفت اإلشارة فإن تقرير السنة - 10

 ويبين تحليل متوسط .2002احتساب متوسطات التحرك باستخدام جميع بيانات التقارير الصادرة منذ عام 

التحرك على مدى ثالث سنوات، إجماال، االتجاه الصاعد بشكل مطرد في تحقيق النتائج وفقا لجميع 

 وتأكد هذا االتجاه الصعودي بصورة أكبر من تحليل أداء المشروعات .لقليل منهامعايير التقييم إال ا

بحسب تاريخ نفاذ مفعول القروض، مما يؤكد الفرضيات الواردة في التقارير السابقة بأن أداء 

 وتستحق هذه االتجاهات .المشروعات والبرامج األحدث كان أفضل من الجيل السابق من العمليات

ركيز عليها، كما أنها تعبر عن الجهود الضخمة التي بذلتها المؤسسة في إجراء عمليات تجديد اإليجابية الت

   .وإصالح بعيدة المدى خالل العقد الماضي

                                                      
  . في مجال االستدامة إلى حد ما أو أفضل في المائة من المشروعات المقيمة مرضية80ستكون نسبة    2
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من بين السمات الجديدة للتقرير السنوي الحالي استعراض الجودة عند بداية المشروعات، مما بين أن  - 11

س المستفادة وأفضل الممارسات المستمدة من التجربة الصندوق، إجماال، يستوعب بدرجة كافية الدرو

 وهذه مسألة جديرة باالهتمام، إذ تعني أن .السابقة وإدماجها في مشروعات واستراتيجيات جديدة

الصندوق يتصدي لجوانب الضعف في العمليات السابقة وأنه يمضي في تطوير مزاياه النسبية ومجال 

لحاجة إلى بذل جهود أكبر في تدعيم حضوره القطري  غير أن االستعراض كشف أيضا ا.تخصصه

وتعزيز ودعم التنفيذ ووضع تحديد أكثر دقة للموارد البشرية والوقت المستغرق والمهارات المتعلقة 

  .بحوار السياسات وإدارة المعرفة

 تبين القياسات المقارنة مع الوكاالت األخرى أن أداء مشروعات الصندوق يماثل إلى حد بعيد أداء - 12

 وتعتبر أهمية وكفاءة  المشروعات .الحافظة العالمية للبنك الدولي في مجال التنمية الزراعية والريفية

التي مولها الصندوق أفضل من مثيالتها في مصرف التنمية األفريقي، ويستمر أداء مشروعات الصندوق 

  .واستدامتها بشكل عام  في تحقيق نتائج أفضل من أداء مصرف التنمية اآلسيوي

 وتوجد ثالثة مجاالت محددة تتطلب .يجب أال تؤدي النتائج اإليجابية الباهرة إلى الركون إلى الرضا - 13

  : االهتمام بها من أجل المضي قدما

يعتبر منخفضا بشكل عام، السيما كفاءة المشروعات التي مولها الصندوق إن مستوى   )1(

 .)خالف الموارد الطبيعية والبيئةب(مقارنة بمستوى األداء وفقا لمعايير التقييم األخرى 

ومن المتوقع أن يسهم التحسن في مستوى الكفاءة أيضا في تعزيز أداء الصندوق الذي ال 

 ولذلك فإن هذا المجال .يزال غير مرض في ثلث المشروعات التي مولها الصندوق

 يتطلب اتخاذ إجراء عالجي سريع؛ 

 عامال أساسيا في تحقيق نتائج مستدامة فيما أخذ يصبح، بصورة متزايدة،أداء الحكومات،   )2(

المليار " ويتسم العديد من البلدان، السيما الدول الهشة وبلدان .يتعلق بالحد من الفقر الريفي

والبلدان المصنفة بدرجات منخفضة وفقا لتقييم السياسات والمؤسسات القطرية، " األدنى

سسية وإطار السياسات مقارنة بضعف مستواها بشكل عام فيما يتعلق بالقدرات المؤ

 ويجب توجيه اهتمام أكبر ألداء الحكومات، السيما في هذه البلدان، .بالبلدان األخرى

موجهة ) مثل تلك الواردة في خطة العمل( وكانت الجهود السابقة لتعزيز األداء .مستقبال

مات ذاتها هي  وال جدال في أن الحكو.أساسا إلى تحسين الفعالية اإلنمائية للصندوق ذاته

  المسؤولة في المقام األول عن اتخاذ اإلجراءات األساسية لتحسين النتائج على األرض؛ 

، يعتبر سيئا نسبيا، السيما إذا قورن بأداء األقاليم الثالثة األداء في أفريقيا جنوب الصحراء  )3(

ياقات  وقد يعزى السبب في ذلك جزئيا إلى الس.األخرى التي تشملها عمليات الصندوق

 مثال ذلك أن معظم عمليات .التي تشكل تحديا والتفاوت بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

الصندوق في هذا اإلقليم تنفذ في بلدان منخفضة الدخل وتقع ضمن الخمسين الثالث 

 ويتسم عدد كبير من بلدان .والخامس وفقا للتقييم الخماسي للسياسات والمؤسسات القطرية

لصحراء بالضعف النسبي في القدرات الحكومية ومؤسسات المعرفة ونظم أفريقيا جنوب ا

 .اإلحصاء الوطنية، مما يحد من القدرة على صياغة وتنفيذ سياسات فعالة مناصرة للفقراء



  EB 2009/98/R.7 

v 

 القطرية وتصميم المشروعات، فضال اإلستراتيجيةكما أنها تعرقل صياغة برامج الفرص 

 ويدل كل ذلك على الحاجة إلى األعمال التحليلية .ذعن قيود الدعم المقدم لإلشراف والتنفي

 ومن .األشمل، فضال عن توفير المهارات والموارد وتوليد المعرفة المطلوبة لهذا الغرض

شأن األعمال التحليلية المتعمقة أن تساعد في تحسين مشاركة الصندوق في حوار 

د الثغرة في األعمال  ويمكن للشراكة مع المؤسسات األخرى أن تساعد في س.السياسات

 ولكن هذه الشراكات ال تكفي وحدها، لذا يتعين بناء القدرات داخل الصندوق .التحليلية

لذلك فإن التقارير السنوية لتقييم عمليات الصندوق وأثرها تثير قضية تتعلق بمدى . أيضا

رد الحاجة إلى اتباع نُهج شديدة التمييز من جانب إدارة الصندوق عند تخصيص الموا

للبلدان التي تتعرض لسياقات أكثر تعقدا في أفريقيا جنوب الصحراء وفي غيرها من 

 ومن شأن ذلك أن يتيح لمثل هذه البلدان ."نهج المقاس الواحد للجميع"األماكن بدال من 

 القطرية وتصميم المشروعات اإلستراتيجيةالموارد المطلوبة لصياغة برامج الفرص 

 وقد ترغب إدارة الصندوق أيضا .شكل أكثر فعالية في المستقبلودعم اإلشراف والتنفيذ ب

   .في إنشاء مرفق تمويلي خاص لهذا الغرض من أجل البلدان األفريقية جنوب الصحراء

بالرغم من تحسن النتائج إال أن التقارير السنوية لتقيم نتائج العمليات وأثرها تشير إلى أن أداء نسبة كبيرة  - 14

 كان مرضيا إلى حد ما فقط، بينما كانت القلة منها مرضية بشكل 2008 في عام من المشروعات المقيمة

 ولذلك فإن المجال متاح لتحقيق تحسن إجمالي في المستقبل، السيما فيما يتعلق بأداء .كامل أو أفضل

الصندوق ذاته وفيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والبيئة وتحسين كفاءة المشروعات على النحو 

  .ذكور آنفاالم

 والواقع أنه يمثل المستوى األسوأ من األداء .ال يزال األداء في مجال الموارد الطبيعية والبيئة سيئا نسبيا - 15

 غير 2008 في المائة من المشروعات المقيمة في عام 70وفقا لمعايير التقييم، حيث كان أداء أكثر من 

عات التي دعمها الصندوق في مجال  فضال عن ذلك فإن أداء المشرو.مرض إلى حد ما أو أسوأ

 2008-2002بالرغم من التحسن الملحوظ، متواضعا على مدى الفترة  المؤسسات والسياسات كان،

 .إجماال

  نتائج التقييم المتعلق بالتعلم 

 ويعتبر تحسين .أحد موضوعات التعلم الواردة في التقرير السنوي الحالي إلى األسواق الوصوليمثل  - 16

 وبينما .ريف على الوصول إلى األسواق مسألة أساسية في الحد من الفقر في المدى البعيدقدرة فقراء ال

 وتتوافر اآلن نهج أكثر .كان األداء في الماضي مختلطا إال أن الصندوق يتحرك في االتجاه الصحيح

لوضع في انتظاما وتركيزا في تيسير الوصول إلى األسواق وتحليل سلسلة القيمة مقارنة بما كان عليه ا

 غير أن الواقع يشير إلى أن العقبات .السابق، كما يتوافر المزيد من األمثلة على الممارسات االبتكارية

 وقد تم تحديد .الماثلة أمام تحسين الوصول إلى األسواق ال تزال عقبات هائلة وال يوجد حل سهل لها

وتنويع نهج تقديم الخدمات المالية تحسين فهم سلسلة القيمة، : خمسة مجاالت ذات أولوية للصندوق هي

   .الريفية، وتوسيع نطاق االبتكارات، والعمل في مجال الشراكات والسياسات، وتقاسم المعرفة
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من المسلم به على نطاق واسع أن األداء في مجال إدارة الموارد  .إدارة الموارد الطبيعية والبيئة - 17

تالفي األضرار "عات التي مولها الصندوق في  وقد نجح معظم المشرو.الطبيعية والبيئة سيئ نسبيا

 وقد مر العديد من الوكاالت .على نطاق واسع" عمل جيد للبيئة" وكانت أقل نجاحا في تنفيذ ."البيئية

 واتخذ الصندوق بالفعل خطوات كبيرة جدا في تحسين أدائه في هذا المجال، مثل .األخرى بتجربة مماثلة

 غير أن التجربة في مجال التقييم المكتسبة في .ت البيئية واالجتماعيةاتخاذ إجراءات لتنفيذ التقديرا

 ويتعين النظر .الصندوق وغيره من الوكاالت تشير إلى أن هذه اإلجراءات لن تكون كافية في حد ذاتها

 ويتعلق اثنان منها بالتغير المناخي الذي .)162 و160انظر الفقرتين (في اتخاذ خمسة إجراءات أخرى 

 غير أنه من المهم أن هذه األولوية يجب أن تعزز، وال تنتقص، من .بالغ األهمية للصندوقيعتبر 

  .اإلجراءات التي تتخذ لتحسين أداء إدارة الموارد الطبيعية والبيئة بشكل أكثر عمومية

 التوصيات

 :  التنفيذي مدعو إلى اعتماد التوصيات التاليةالمجلس - 18

 التوصيات المتعلقة بتحسين األداء في مجالي التعلم اللذين ينبغي إلدارة الصندوق أن تنفذ  )1(

، أي الترويج للوصول إلى 2009يشملهما تقرير نتائج عمليات الصندوق وأثرها لعام 

 وترد التوصيات المحددة المتعلقة بهذين الموضوعين .األسواق، والموارد الطبيعية والبيئة

 ؛162 و160 و143رات اللذين اقترحا بالتشاور مع اإلدارة، في الفق

 على أن يتناول مكتب التقييم 2008كانون األول / المجلس التنفيذي في ديسمبروافق  )2(

مجاالت األثر األضعف، أي المؤسسات والسياسات، ورأس المال االجتماعي والتمكين، 

 ولكن .2010كموضوعات للتعلم عند إعداد تقرير نتائج عمليات الصندوق وأثرها لعام 

، ) في التقرير الرئيسي3 والشكل 3انظر الجدول (إلى التحسن في هذه المجاالت بالنظر 

وأن كفاءة المشروعات التي يدعمها الصندوق أصبحت هي األضعف وفقا لمعايير التقييم، 

كفاءة أداء المشروعات التي يدعمها  وتحتاج إلى اهتمام اإلدارة بها فإنه يوصى بأن تكون

 ؛2010الوحيد في تقرير نتائج العمليات وأثرها لعام الصندوق هي موضوع التعلم 

 مكتب التقييم اهتماما خاصا لرصد التقدم المحرز في أداء مجالي األثر المتعلقين يولي  )3(

 وبناء على ذلك .بالمؤسسات والسياسات، ورأس المال البشري واالجتماعي والتمكين

باعتبارهما موضوعين للتعلم في يعامل مكتب التقييم، عند االقتضاء، هذين الموضوعين 

 التقارير المقبلة لنتائج العمليات وأثرها؛

 إلدارة الصندوق أن تعيد النظر في النهج الحالي لتحديد مخصصات  إجراء األعمال ينبغي  )4(

 كما .التحليلية الضرورية لوضع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وإعداد المشروعات

وير نهج تمييزي في تخصيص الموارد من أجل دعم اإلشراف ينبغي لها أن تنظر في تط

 وينبغي أن يهدف هذا النهج الجديد إلى تخصيص الموارد اإلضافية الالزمة .والتنفيذ

ألعمال التحليل الفعالة وتخصيص الموظفين وفقا لمهاراتهم وخبراتهم وكفاءاتهم للبلدان 

 والمؤسسات القطرية، بما في ذلك التي تحصل على أدنى الدرجات وفقا لتقييم السياسات

 ومن شأن ذلك أن يكفل وضع تصميمات أفضل ."المليار األدنى"الدول الهشة وبلدان 
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لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات، فضال عن دعم اإلشراف 

  .والتنفيذ مستقبال
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ا في عام التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق التي جرى تقييمه
2008 

   المقدمة-أوال 

 والتقرير .1 هو التقرير السنوي السابع لنتائج عمليات الصندوق وأثرها الذي أعده مكتب التقييمهذا - 1

الحالي يوحد ويجمع نتائج وأثر عمليات الصندوق باستخدام مجموعة من المشروعات والبرامج القطرية 

تقرير ( والتقرير السنوي الحالي .في السنة السابقةوعمليات التقييم على مستوى المؤسسة التي أجريت 

  .2008 مشروعا تولى مكتب التقييم تقييمها في عام 11يجمع النتائج المستمدة من ) 2009عام 

تقديم عرض مجمع ) 1: (على غرار ما اتبع من قبل فإن الهدف من هذا التقرير السنوي هدف مزدوج - 2

إلقاء الضوء على قضايا التعلم الرئيسية والتحديات ) 2(قييم؛ لألداء يقوم على أساس منهجية مشتركة للت

 وبينما يشمل المستهدفون .اإلنمائية التي يتعين على الصندوق أن يتصدى لها تعزيزا لفعاليته اإلنمائية

الرئيسيون من هذه التقارير إدارة الصندوق وموظفيه ولجنة التقييم في الصندوق والمجلس التنفيذي فإنه 

ضا أهمية للمجتمع اإلنمائي األوسع بسبب القضايا التي يطرحها بشكل منهجي فيما يتعلق بالتنمية يمثل أي

  .الزراعية والريفية المستدامة بشكل أعم

 وقد . باستخدام منهجية موحدة للتقييم2003صدر أول تقرير عن نتائج عمليات الصندوق وأثرها في عام  - 3

خدمة في إعداد التقارير السابقة للنتائج واألثر بالبيانات الخاصة استعانت تصنيفات عمليات التقييم المست

 كذلك فإن التصنيفات المستمدة .2المخزونة التي تشمل البيانات األساسية المتعلقة بكل مشروع تم تقديره

من عمليات تقييم المشروعات التي تجري سنويا تضاف أيضا إلى نفس قاعدة البيانات وهو ما يعني أن 

 وتشمل قاعدة البيانات .إلجمالي للسجالت المتراكمة في قاعدة البيانات هذه يزداد سنة بعد أخرىالعدد ا

 عملية تقييم مشروعات أجراها مكتب التقييم، وهي عينة 96في الوقت الراهن التصنيفات المستمدة من 

  .3ميع البياناتكبيرة بدرجة كافية تمكن الشعبة من إجراء طائفة معقولة من العمليات اإلحصائية لج

 أوال، باإلضافة إلى . التقرير الحالي عن السنوات السابقة في ثالثة مجاالت البيانات فييختلف عرض - 4

 فإن التقرير الحالي يتولى 2008سرد النتائج التي تم تحقيقها باستخدام التقييمات التي تم إعدادها لعام 

 ذلك أن . ألداء عمليات الصندوق2002عام تحليل متوسطات تحركات فترة مدتها ثالث سنوات تبدأ في 

استخدام متوسطات فترة مدتها ثالث سنوات يسمح بتقدير اتجاهات األداء مع مضي الوقت، كما أنه 

 .يتغلب على أي تحيز قد ينتج عن استخدام عينات للمشروعات المقيمة والتي لم يتم اختيارها عشوائيا

   .ام متوسطات تحركات فترة مدتها ثالث سنوات شرح أسباب استخد36 و35ويرد في الفقرتين 

                                                      
 من 20انظر الفقرة (إعداد التقرير السنوي سنويا وفقا لألحكام الواردة في سياسة التقييم في الصندوق يطلب من مكتب التقييم    1

 ).EB 2003/78/R.17/.Rev.1الوثيقة 
  مثل البيانات المتعلقة باعتماد المشروعات ونفاذ مفعولها وإقفالها وشروط اإلقراض وتحديد فئات القطاع الفرعي للمشروعات التي  2

  .واإلقليم الجغرافي للعمليات، الخ) مثل نوع المشروعات(ا إدارة الصندوق تتواله
  .لذلك أنه بمكن تحليل أداء عمليات الصندوق في سنة الموافقة على القرض ونفاذ مفعوله باستخدام قاعدة البيانات مثال  3
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 لالستراتيجيات القطرية البدايةالسمة الجديدة الثانية، هي تخصيص قسم يبين استعراض الجودة عند  - 5

القائمة على النتائج وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المعتمدة حديثا، فضال عن المشروعات التي تم 

 والهدف الرئيسي .2008ن البلدان التي شملتها عمليات التقييم في عام تصميمها حديثا في عدد مختار م

من استعراض الجودة عند البداية هو تقدير مدى تعلم اإلدارة من العمليات السابقة والتصدي لمجاالت 

  .التحدي الرئيسية واستخدامها في األنشطة الجديدة التي يمولها الصندوق

 يقوم على أساس عمليات التقييم الجديدة 2009ر النتائج واألثر لعام الجانب الثالث الجديد، هو أن تقري - 6

 ويعتمد .2008كانون األول / في ديسمبر4التي أجريت وفقا لدليل التقييم الجديد الذي بحثته لجنة التقييم

 كما يضع في 5الدليل على الخبرة السابقة لمكتب التقييم وأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتقييم

العتبار التطورات التي تحدث في الصندوق، مثل ما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات الجديدة المعتمدة ا

 ومن بين التغيرات في هذا .أو التغييرات التي تطرأ على النموذج الذي يستخدمه الصندوق في عملياته

تشملها معايير قياس األثر التقرير والتي جاءت نتيجة الستخدام الدليل الجديد خفض عدد المجاالت التي 

انظر القسم باء في الفصل الثالث والملحق الثاني الذي (على الفقر الريفي من تسعة إلى خمسة مجاالت 

 والتغير اآلخر .)يتضمن شرحا لمجاالت األثر الخمسة ومعايير التقييم األخرى المستخدمة في التقرير

 وقد كانت الصلة تقدر في .ال الصطالح الصلةالذي أدخله الدليل الجديد هو وضع تعريف أكثر شمو

الماضي بتقييم ما إذا كانت أهداف برامج الفرص االستراتيجية القطرية أو المشروعات تتوافق مع 

 ويشمل التعريف .السياسات الزراعية القطرية، وسياسات الصندوق وأولوياته واحتياجات فقراء الريف

افق األهداف كما جرت عليه العادة في الماضي إنما يشمل الجديد لألهمية ليس فقط استعراض مدى تو

 مثال ذلك أن .أيضا تقديرا للمنطق الداخلي واالستراتيجية الذي اعتمدته المشروعات لتحقيق أهدافها

األمر يستوجب تحديد ما إذا كان تصميم المشروعات قد حدد الخليط المناسب من مكونات المشروعات 

 وسوف يسمح استخدام التعريف .تارة المالئمة لتحقيق أهداف المشروعاتوالترتيبات المؤسسية المخ

   .الجديد بالتوصل إلى فهم أكثر شموال ألهمية برامج الفرص االستراتيجية القطرية أو المشروعات

 .وأثرهايتضمن الفصل السابع من الوثيقة استعراضا موجزا للتقرير السنوي لنتائج عمليات الصندوق  - 7

تفاق مع لجنة التقييم والمجلس التنفيذي تم إدخال العديد من السمات الجديدة مع مضي وبناء على اال

أي ( مثال ذلك أن التقرير أصبح يشمل اآلن مقارنة .2003الوقت منذ إصدار التقرير األول في عام 

هتماما  ويولي التقرير ا.بين أداء عمليات الصندوق وعدد مختار من المنظمات اإلنمائية األخرى) قياسات

نظرا ألهميتها البالغة في استنباط الدروس ) فهم العوامل المسببة(أكبر بتحليل األسباب التقريبية لألداء 

 وفي سياق إعداد .وأفضل الممارسات لتحسين المشروعات والبرامج واالستراتيجيات والسياسات المقبلة

 السنوية المماثلة لتقييم النتائج واألثر التي هذا التقرير السابع أجرى مكتب التقييم تحليال مقارنا للتقارير

 والهدف من هذا االستعراض هو تحديد .أصدرتها الهيئات المعنية بالتقييم في المنظمات اإلنمائية األخرى

     .السمات التي قد يهتم الصندوق بإدراجها في تقارير نتائج وأثر عمليات الصندوق في المستقبل

                                                      
  .http://www.ifad.org/evaluation/process_methodology/doc/manual.pdfيمكن نقل الدليل من الموقع االلكتروني     4

المعايير والممارسات الجيدة وعلى  ،  مثال ذلك أن الدليل يعتمد على معايير وإجراءات مجموعة التقييم التابعة لألمم المتحدة 5
مساعدات لمجموعة التعاون في مجال تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية، ومبادئ تقييم المساعدات اإلنمائية للجنة ال

  .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/اإلنمائية
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 يماثل إلى حد 2009فإن التقرير السنوي لنتائج عمليات الصندوق وأثرها لعام وفيما يتعلق بهيكل التقرير  - 8

 ويبين الفصالن الثاني والثالث تجميعا للنتائج الرئيسية للتقييم المستمدة من .بعيد التقارير السابقة

 ويحتوي .2008المشروعات وعمليات التقييم على المستوى المؤسسي والقطري التي نفذت في عام 

 الرابع على استعراض الجودة عند البداية كما يعرض الفصل الخامس تحليال لبيانات التقييم الفصل

 ويعرض الفصل السادس من .2002 التي تم تقييمها منذ عام 96ل الموحدة والمتعلقة بجميع المشروعات ا

، 2008يذي في عام التقرير مدى مساهمة هذه التقارير في عملية التعلم التي اتفق بشأنها مع المجلس التنف

 ويعرض الفصل السابع .وتشمل الموضوعات المتعلقة بالوصول إلى األسواق والبيئة والموارد الطبيعية

 كما يتضمن الفصل .استعراض تقارير تقييم عمليات الصندوق وأثرها المذكور في الفقرات السابقة

  .الثامن النتائج والتوصيات المطروحة

  التي تم تقييمهاالمشروعات والبرامج -ثانيا 

 عرضا عاما لعمليات التقييم التي تشكل األساس الذي قام عليه إعداد التقرير السنوي عن 1يبين الجدول  - 9

 مشروعا وبلغت القيمة الكلية 11، وقد تم تقييم ما مجموعه 2009نتائج عمليات الصندوق وأثرها لعام 

 مليون دوالر أمريكي 201ا الصندوق بمبلغ  مليون دوالر أمريكي ساهم فيه481لتكاليف هذه العمليات 

 . ويرد موجز أهداف هذه المشروعات في الملحق الثالث.%)42(
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  1الجدول 

  2008التقييمات التي أجريت في 

 النوع

  

 اسم المشروع اإلقليم/البلد
تاريخ موافقة المجلس 

 التنفيذي
تاريخ اكتمال 

 البرنامج/المشروع

قرض 
 )أ(الصندوق 

بماليين (
 )راتالدوال

التكلفة الكلية 
   )أ(البرنامج /للمشروع

 )بماليين الدوالرات(

التقييمات على 
 مستوى المؤسسة

  أفريقيا

 

سياسات وعمليات مصرف التنمية األفريقي 
والصندوق في مجال التنمية الزراعية 

 تقييم مشترك: والريفية في أفريقيا

    

ية الزراعية والمجتمعات مشروع التنم )ب(نيجيريا
   المحلية في والية  كاتسينا

مشروع التنمية الزراعية وتطوير 
  المجتمعات المحلية  في سوكوتو

برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة 
 على المجتمع المحلي

برنامج التوسع في إنتاج الجذريات 
 والدرنيات

 كانون األول/ديسمبر
1990  

 1992أيلول /سبتمبر

 
 2001أيلول /بتمبرس

 
 كانون األول/ديسمبر
1999 

 كانون األول/ديسمبر
2000  

 كانون األول/ديسمبر
2000 

 2010 آذار/مارس

  
 2009أيلول /سبتمبر

12.2  

 
9.6 

29.9 

 
23.0 

28.8  

 
17.2 

101.6 

 
36.1 

تقييمات البرامج 
 القطرية

  مشروع التنمية الريفية في شمال كردفان )ب(السودان 

  برنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان

  1999 نيسان/أبريل

 2000أيلول /سبتمبر

  2008 حزيران/يونيو

 2011 آذار/مارس

10.5  

18.0 

23.7  

39.6 

 كانون األول/ديسمبر مشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كلينيغ الصين  
1999 

 106.3 29.0 2007أيلول /سبتمبر

جمهورية كوريا 
 الشعبية الديمقراطية

 كانون األول/ديسمبر ع األمن الغذائي في المرتفعاتمشرو
2000 

 41.8 24.4 2008حزيران /يونيو

التقييم المرحلي 
 للمشروعات

برنامج التنمية الريفية في منطقة الس  غواتيماال
 فيراباس

 كانون األول/ديسمبر
1999 

 26.0 15.0 2011أيلول /سبتمبر

ت مشروع التنمية الريفية في المحافظا األرجنتين
 الشمالية الشرقية

تقييم اكتمال  36.4  16.5 2007 حزيران/يونيو 1996 نيسان /أبريل
 المشروعات

 -مشروع التنمية في حوض مندراري العليا مدغشقر
 المرحلة الثانية

 كانون األول/ديسمبر
2000 

 23.1 12.6 2008أيلول /سبتمبر

 480.6 200.7    المجموع   

المقيمة في إطار تقييم البرنامج القطري فقط بالقيمة اإلجمالية لقروض المشروعات  تقييم البرنامجين القطريين  قروض الصندوق والتكاليف المشار إليها فيتعلقت) أ(
، أي أن األرقام ال تعتبر مؤشرا على قروض الصندوق للقطر كما أنها ال تمثل التكاليف الكلية لجميع المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق في ذي الصلة
  .القطرين

تم تقدير المشروعات الواردة في العمود الثاني فرادى كجزء من تقييم البرنامجين القطريين لنيجيريا والسودان على التوالي، وال تشكل قائمة شاملة بالمشروعات ) ب(
  .التي مولها الصندوق في البلدين

  

عراض السنوي للتقييم على غرار االستعراض السنوي للفعالية اإلنمائية للبنك الدولي والممارسات واالست - 10

في مصرف التنمية اآلسيوي فإن التركيز على المشروعات المكتملة أو التي قاربت على االكتمال يعني 

 ولذلك من المهم توخي الحذر في .أن التقييمات تعرض صورة أدق نوعا ما ألداء عمليات الصندوق

روعات والبرامج تأسيسا على عمليات التوصل إلى النتائج العامة بشأن أداء الحافظة الجارية من المش

   .التقييم هذه

 فإن ثمانية من األحد عشر مشروعا التي تم تقييمها في إطار التقرير الحالي 1كما يتبين من الجدول  - 11

 ويرجع تاريخ اثنين منها إلى بداية .2001 و1999للنتائج واألثر كانت قد اعتمدت في الفترة ما بين 

 2000 وتم إقفال مشروعين في عام .د منها إلى منتصف التسعيناتتسعينات القرن الماضي وواح

 ومن المتوقع إقفال المشروعات األربعة .2008 وثالثة مشروعات في 2007ومشروعين في عام 

 وهذا يعني أن معظم المشروعات التي تم تقييمها والواردة في .2011 و2009األخرى في الفترة ما بين 
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شروعات جارية أو ال تزال قيد اإلنفاق أو كانت قيد التنفيذ وتكبدت نفقات حتى التقرير الحالي إما أنها م

 ومن ثم فإنه من اإلنصاف القول بأن النتائج المذكورة في هذه الوثيقة ليست متعلقة بالعمليات .فترة حديثة

لتقييم  وبصورة أعم، من المفيد أيضا اإلحاطة بأن مكتب ا.التي مولها الصندوق منذ فترة طويلة مضت

يتولى، عبر تقييم البرامج القطرية، تقدير المشروعات الجارية والمصممة حديثا باإلضافة إلى العمليات 

 .التي اكتمل تنفيذها

فضال عن ذلك فإنه بالرغم من أن مكتب التقييم لم يقم بتقييم هذه المشروعات بعد فإنه يمكن القول أن  - 12

ال ألداء العمليات المذكورة في التقرير السنوي لنتائج أداء جزء من الحافظة الجارية قد يكون مماث

 ويرجع السبب في ذلك إلى أنه من اإلنصاف االفتراض بأن نهج تصميم .عمليات الصندوق وأثرها

وتنفيذ المشروعات والبرامج المعتمدة في نفس الفترة سوف تتضمن بشكل عام نفس الخصائص المستندة 

 فضال عن ذلك فإنه عند استخدام التفكير اإلنمائي الجديد نجد أن .هاإلى التفكير اإلنمائي السائد وقت

الحافظة القائمة ليست دائما متسقة مع الطائفة العريضة من السياسات واالستراتيجيات والعمليات التي 

   .اعتمدها الصندوق

 الصندوق  يعرض مقارنة بين تواريخ الموافقة على حافظة1كدليل آخر على ما سلف ذكره، فإن الشكل  - 13

مع تواريخ الموافقة على المشروعات والبرامج المقيمة في عام ) 2008حزيران / يونيو30في (الجارية 

 أو 2001 في عام ووفق عليها  قد2008 وبينما كانت المشروعات والبرامج التي قيمت في عام .2008

 عليها في نفس الفترة  في المائة من مشروعات الحافظة الجارية كانت قد ووفق40قبل ذلك فإن نحو 

 والخالصة هي أن الفرضية المطروحة تفيد بأن أداء .ومن المرجح أن تقفل في المستقبل القريب أيضا

 في المائة من حافظة الصندوق الجارية قد تكشف عن نتائج مماثلة للمشروعات التي تم تقييمها 40نحو 

إلى أسباب مثل تنفيذ إجراءات دعم التنفيذ  غير أنه قد توجد بعض التفاوتات التي ترجع .2008في عام 

 ثم أخيرا الجهود التي تبذل لتعزيز الحضور 2007واإلشراف المباشر على المشروعات في عام 

  .القطري
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  1الشكل 
   وحافظة مشروعات الصندوق الجارية2008تواريخ الموافقة على المشروعات المقيمة في 

  
امج، ندائـرة إدارة البرالعائد ل، 2008-2007ظ ـ واالستعراض السنـوي ألداء الحوافعظام إدارة حافظة المشرون: المصدر

  .)5الذيل (

  2008 نتائج التقييم لعام -ثالثا 

 عرضا عاما 2 و1 لتفسير النتائج في تقرير عمليات الصندوق وأثرها، يتضمن الملحقان تيسيرا - 14

رامج القطرية فضال عن تعريف معايير التقييم التي يستخدمها مكتب لمنهجيات تقييم المشروعات والب

   .التقييم

  )الصلة والفعالية والكفاءة(أداء المشروعات  -ألف 

يتضمن هذا القسم مناقشة عن مدى أهمية المشروعات وفعاليتها وكفاءتها، فضال عن األداء العام  - 15

 نظرا ألنه مزيج يجمع بين ثالثة 6ية للتقييم ويعتبر أداء المشروعات معيارا بالغ األهم.للمشروعات

 من 2008 وتم تصنيف جميع المشروعات األحد عشر التي تم تقييمها في عام .معايير منفصلة للتقييم

 . النتائج، كما أنه يشمل أداء المشروعاتهذه  أدناه2 ويلخص الجدول .حيث الصلة والفعالية والكفاءة

                                                      
 بين تقدير األهمية والفعالية والكفاءة عند تحديد نتائج المشروعات، ومن ثم عتتولى مجموعة التقييم المستقل التابعة للبنك الدولي الجم  6

ويتضمن الملحق الرابع شرحا للتصنيفات اإلجمالية التي . شروعاتتجعله شبيها للمعيار الذي يستخدمه مكتب التقييم في تقييم أداء الم
  .تحدد مستوى أداء المشروعات
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التي  7ذا القسم  متوسطات التحركات على مدى فترة الثالث سنوات الوارد في نهاية ه2ويتضمن الشكل 

  .2002تبين اتجاهات األداء في مجال الصلة والفعالية والكفاءة وأداء المشروعات منذ عام 

  2الجدول 

  2008المشروعات المقيمة في -)النسبة المئوية للتصنيف(الصلة والفعالية والكفاءة 

 لكفاءة ا الفعالية     الصلة التصنيف

أداء 
 المشروع    

     مرض إلى حد بعيد6

 18 18 36 46 مرض5

 64 36 46 46 مرض إلى حد ما4

 82 55 82 91مجموع المشروعات المرضية  
 18 45 18 9 غير مرض إلى حد ما3

 - - - - غير مرض 2
 - - - - غير مرض إلى حد بعيد1

 

مجموع المشروعات غير 

 18 45 18 9 المرضية 

 ويعتبر كل رقم من .تجنبا الستخدام األرقام العشرية تم تقريب النسب المئوية الواردة في الجدول باستخدام نهج متسق: مالحظة

معبرة بدقة، مع تقريب النسبة، عن البيانات المتعلقة بها وليست مجرد ) والجداول األخرى في الوثيقة(األرقام الواردة في الجدول 

 وهذا يفسر االختالف الظاهر بنسبة أقصاها واحد في المائة وتنطبق هذه المالحظة أيضا على الجدولين .لمعروضةإضافة لألرقام ا

  .5 و 3

 تقدر من منظور اتساق أهداف المشروعات مع أولويات الصلة أصبحت ،6كما سلفت اإلشارة في الفقرة  - 16

  سمات تصميم أي ما إذا كانت(لتصميم السياسات الحكومية والصندوق وفقراء الريف ومدى توافقها مع ا

المشروعات تتفق مع تحقيق أهداف المشروع، مثل اختيار المكونات المختلفة ومخصصاتها المالية 

 فإن هذا التفسير الموسع للمفهوم يوفر 8 وحسبما اتفق بشأنه مع لجنة التقييم.)وترتيبات التنفيذ المؤسسية

 وطبق هذا التعريف الجديد بالفعل في التقييم .مليات الصندوقتقديرا أكثر شموال وجدوى لمدى أهمية ع

الذي أجري في السنة الماضية الذي يعد من األسباب التي جعلت النتائج المتعلقة بالصلة أقل إيجابية 

   .بشكل طفيف مقارنة بالتقرير السنوي السابق لنتائج العمليات وأثرها

 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل فيما 2008ام صنفت جميع المشروعات إال مشروعا واحدا في ع - 17

 وهو ما يمكن أن يعزى 9 ولم تصنف أي من المشروعات بدرجة مرض إلى حد بعيد.يتعلق بالصلة

وال ينبغي أن يفسر كانخفاض في مستوى ) 6انظر الفقرة (جزئيا إلى اعتماد تعريف أكثر شموال لألهمية 

   .أهمية عمليات الصندوق

                                                      
تستخدم مجموعة التقييم المستقل التابعة للبنك الدولي أيضا متوسطات تحركات ثالث سنوات في استعراضها السنوي لتقييم الفعالية    7

لتنمية األسيوي تفعل نفس الشئ في استعراضات التقييم السنوية التي تصدرها اإلنمائية، كما أن إدارة تقييم العمليات في مصرف ا
الدروس المستفادة من تقييم برنامج المساعدات القطرية لمصرف التنمية  : 2008 في االستعراض السنوي للتقييم لعام 2انظر الشكل (

  .)اآلسيوي
  .خصصة لدليل التقييم الجديد والم2008آانون األول / أثناء الدورة التي عقدت في ديسمبر 8
 في المائة من هذه المشروعات صنفت بأنها مرضية إلى حد بعيد في مجال 17 يبين أن 2008 مثال ذلك أن تقرير النتائج واألثر لعام  9

  .األهمية ولم يصنف أي مشروع بدرجة غير مرض إلى حد ما أو أسوأ
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 وأفادت جميع عمليات التقييم بأن المشروعات متسقة .ساق نقطة قوية بصفة خاصةكانت مسألة االت - 18

بشكل جيد مع سياسات الحكومات والصندوق بما في ذلك األهداف الرئيسية الواردة في برامج الفرص 

 واألهم من كل ذلك هو أن جميع .االستراتيجية القطرية لكل منها، وكذلك مع السياق العام للفقر الريفي

مليات التقييم توصلت إلى أن المشروعات موجهة بشكل صحيح إلى المناطق التي توجد فيها تركيزات ع

عالية من الفقراء والمجموعات المهمشة، كما أنها تتصدى بشكل عام لالحتياجات ذات األولوية للمناطق 

    .المستهدفة وفقراء الريف

 العامل األول، .همية أثناء تنفيذ المشروعاتيوجد عامالن يسهمان في الحفاظ على درجة عالية من األ - 19

هو استخدام نهج تشاركي مرن يسمح بأن تستجيب األنشطة لمختلف االحتياجات واألولويات المحلية التي 

 مثال ذلك أن النهج القائم على تلبية طلبات المستهدفين الذي استخدم .أبرزتها خمس من عمليات التقييم

في جبال كينلينغ في الصين سمح للمجتمعات المحلية بالحصول على في مشروع تخفيف وطأة الفقر 

 كذلك فإن النهج الحساس للتمايز بين الجنسين كان .األموال لتلبية احتياجاتهم ذات األولوية القصوى

 مثال ذلك أن تصميم برنامج .واستفادتهن منها مسألة مهمة لضمان مشاركة النساء في المشروعات

 الس فيراباس في غواتيماال بدأ بتحليل أوضاع النساء المعرضات للتحيز ضدهن التنمية الريفية في

 وكانت اإلجراءات الحازمة التي اتخذها فريق تنسيق .والالئي يعتبرن أقل حظا بكثير من الرجال

   .البرنامج منذ البداية ضمانا بأن تشكل المساواة بين الجنسين قضية شاملة في جميع األنشطة

 وكانت إعادة توجيه .ي الذي يؤكد على أهمية المشروعات هو تعديل التصميم أثناء التنفيذالعامل الثان - 20

المشروعات مسألة ذات أهمية خاصة في مشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية في 

في األرجنتين، وكان التصميم األصلي مناسبا للظروف االجتماعية االقتصادية والسياسية السائدة 

 بما يتفق مع 2003منتصف تسعينات القرن الماضي، ولكن اقتضى األمر إعادة توجيه المشروع في عام 

 وفيما يتعلق .السياقات السياسية واالقتصادية الجديدة ومع االستراتيجية القطرية الجديدة للصندوق

م مرفق التمويل المرن بأن ببرنامج التنمية الريفية في منطقة الس فيراباس في غواتيماال فقد سمح استخدا

يتسق البرنامج مع الخبرة المستفادة عندما استجاب للنجاح المحدود الذي حققته المشروعات الريفية غير 

 وتم الحفاظ على التناسق العام .الزراعية الصغرى وذلك من خالل تنفيذ مشروع للتدريب المهني للشباب

صندوق في إطار مشروع التنمية في حوض مندراري الجيد بين أهداف المشروع وسياسات الحكومة وال

  . المرحلة الثانية في مدغشقر بعد التعديالت التي أجريت استجابة لبعثات دعم اإلشراف والتنفيذ-العليا

وبينما يمكن اإلشادة بتصميم المشروعات بصفة عامة لما اتسمت به من السمات التشاركية والمرونة  - 21

مصلحة، فقد تم تحديد عدد من جوانب الضعف في التصميمات التي واتساقها مع أولويات أصحاب ال

 وكان عدد من جوانب الضعف هذه جوانب تقنية .أدت إلى خفض مستوى الصلة وإنجازات المشروعات

 غير أنه ورد ذكر ثالثة تحديات في مجال التصميم ألكثر من .وتتعلق ببرامج قطرية ومشروعات معينة

عدم كفاية الشراكات مع الجهات المشتركة في التمويل وعدم اليقين ) 1(: مرة، وتشمل هذه التحديات

عدم إيالء ) 3(عدم كفاية االستثمار في البنية األساسية االجتماعية؛ ) 2(بشأن ترتيبات التمويل المشترك؛ 

لفصل  وتناقش القضية األخيرة بقدر أكبر من التفصيل في  ا.اهتمام كاف لقضايا الموارد الطبيعية والبيئة

   .السادس
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المرحلة الثانية في مدغشقر، - توجد ثالث عمليات تقييم تتعلق بمشروع التنمية في حوض مندراري العليا - 22

وبرنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان في السودان، ومشروع األمن الغذائي في المرتفعات في 

 وقد .التمويل المشترك فيهاجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أشارت إلى ضعف انخراط جهات 

اعتمد برنامج جنوب كردفان على جهات مشاركة في التمويل غير محددة لتمويل جزء كبير من مكونات 

 ولم يتم عقد .المشروع المتعلقة بالطرق الريفية وباألنشطة ذات األولوية المتعلقة بالمياه والصحة والتعليم

 كما فشل مشروع مندراري العليا أيضا في .المذكورةالتزامات من جانب الشركاء لمكونات المشروع 

 وفيما يتعلق بمشروع األمن الغذائي في .إقامة شراكات من أجل تطوير البنية األساسية االجتماعية

المرتفعات فشلت الجهة التي كان من المتوقع أن تشترك في التمويل في توفير الغذاء مقابل العمل دعما 

مثل ( وفيما يتعلق بالقضايا األخرى فقد وجدت عمليات التقييم .اية البيئةلمكون المشروع المتعلق بحم

أن المشروعات عرضت على المجلس التنفيذي للموافقة عليها ) التقييم المتعلق بكوريا الشمالية وغيرها

على أساس نوايا الجهات المشتركة في التمويل وليس على أساس اتفاقات مؤكدة بين الصندوق والوكالة 

 ويمكن أن يشكل ذلك خطرا على الفعالية في حالة عدم وفاء الجهة المزمع .شتركة في التمويلالم

  .اشتراكها في التمويل بالتزاماتها الفعلية بعد موافقة المجلس التنفيذي

 كما رؤي أن قصور التدخالت .وجهت انتقادات لعدم كفاية البنية األساسية االجتماعية في مشروعين - 23

احتياجات البشر والحيوانات من المياه كان أحد جوانب قصور تصميم مشروع التنمية المخططة لتلبية 

 واتسم مشروع مندراري العليا في مدغشقر بضعف االهتمام .الريفية في شمال كردفان في السودان

ببرامج الصحة والتعليم ومياه الشرب بالرغم من أن التقييم المرحلي الذي أعده مكتب التقييم في فترة 

ابقة كان قد أبرز أهمية  هذه الجوانب، مما يؤكد على أهمية قيام الصندوق بتعزيز إمكانات التعلم من س

  .عمليات التقييم واستخدام ما تعلمه منها في تصميم المشروعات

 في المائة من 82 وقد صنف أداء . هي قياس مدى التحقيق الفعلي أو المحتمل ألهداف المشروعالفعالية - 24

%) 36( ويوجد أربعة مشروعات .مصنفة في هذا العام بأنه مرض إلى حد ما أو أفضلالمشروعات ال

، ومشروع األمن الغذائي )مدغشقر(فعالة بشكل خاص، هي مشروع التنمية في حوض مندراري العليا 

ومشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كينلنغ ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(في المرتفعات 

   .)نيجيريا(وبرنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي ، )الصين(

 فقد أدت التغيرات .من بين هذه المشروعات األربعة يعتبر مشروع كينلنغ في الصين فريدا في نوعه - 25

الضخمة في النظم والممارسات الزراعية إلى زيادة إنتاجية األرض والغلة، وتم إنشاء الطرق ومد 

 ومن بين األسباب الرئيسية .لكهرباء، وتحسنت خدمات التخطيط واإلرشاد على مستوى القرىخطوط ا

لنجاح المشروع أنه جمع بين التغيرات السياساتية اإليجابية والسياقات االقتصادية المواتية واستثمارات 

، في مناطق  وساعد ذلك جميع المستهدفين من المشروع تقريبا، فيما عدا األسر التي تقيم.المشروع

  .نائية، على االستفادة من الفرص الجديدة التي أتاحها المشروع

توجد أربعة عوامل تسببت في جانب كبير من انخفاض الفعالية التي لوحظت في مشروعات أخرى أو  - 26

مكونات معينة فيها، وهي عدم كفاية التحليل وعدم مراعاة السياقات القطرية والتأخر في التنفيذ وسوء 

 ويتسبب عدم كفاية مراعاة السياقات المؤسسية والسياساتية الصعبة في بلد . وضعف التصميمالتنسيق
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 .2008بعينه في بعض االنخفاض في مستوى الفعالية في نحو نصف المشروعات التي قيمت في عام 

وكان ضعف القدرات المؤسسية والسياسات المتغيرة عامال تسبب في حدوث مشكالت صعبة في 

 وقد لوحظ التأخر في تنفيذ مشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية .ودانمشروعي الس

 ويرجع السبب في ذلك إلى مركزية التنفيذ والترتيبات التي اتخذت عند تصميم المشروع .في األرجنتين

وضعف القدرات على مستوى المحافظات، والسياقات المعقدة وغير المستقرة بصفة خاصة في 

 ولوحظ أيضا التأخر في تنفيذ .)فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية(رجنتين األ

المشروع في نيجيريا بسبب عدم الوضوح الكافي للترتيبات المؤسسية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتأخر 

من الغذائي في المرتفعات  وفيما يتعلق بمشروع األ.في توفير األموال المقابلة الالزمة لتنفيذ البرنامج

فقد أثر التأخير في إنشاء المرافق المجتمعية واألنشطة البيئية في ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(

   .بدأت األنشطة االئتمانية في وقت متأخر) الصين( وفيما يتعلق بمشروع كينلنغ .المشروع

الية المشروعات في السودان وجمهورية أدى سوء التنسيق بين شركاء التنفيذ إلى خفض مستوى فع - 27

جمهورية كوريا الشعبية ( فقد تأثر مشروع األمن الغذائي في المرتفعات .كوريا الشعبية الديمقراطية

بعدم توافر التمويل المشترك مع برنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) الديمقراطية

 وأدت مشكالت التنسيق بين المشروع .لموافقة على المشروعالذي كان مقدرا الحصول عليه عند ا

 وفي السودان .والوزارات الحكومية وبرنامج األغذية العالمي إلى التأخر في تنفيذ أنشطة صون البيئة

التي تعزى جزئيا إلى أن عملية تحقيق الالمركزية لم تكن مرضية بالقدر (أثرت مشكالت التنسيق 

   .جمالية لعمليات الصندوقفي الفعالية اإل) الكافي

أسهمت جوانب ضعف التقييم في التقليل من فعالية المشروعات في السودان ونيجيريا وجمهورية كوريا  - 28

 فقد توزع مشروع شمال كردفان وبرنامج جنوب كردفان في السودان على طائفة .الشعبية الديمقراطية

هداف المفرطة في التفاؤل بعدم كفاية  واقترنت األ.واسعة من األنشطة في منطقة جغرافية شاسعة

 كذلك أدى . وانطبق نفس الشيء على إدارة الموارد الطبيعية في مشروع شمال كردفان.المدخالت

اإلفراط في الطموح عند تصميم المشروع مقارنة بالموارد المتاحة إلى التقليل من فعالية برنامج التوسع 

وفيما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كانت  .في إنتاج الجذريات والدرنيات في نيجيريا

هناك عيوب في تصميم المكون الرئيسي إلنتاج المحاصيل، ويعزى السبب في ذلك أساسا إلى ضعف 

 كما أن تصميم .مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع وأصحاب الخبرة اآلخرين في مرحلة التصميم

ت بين الصندوق ومختلف الوكاالت الحكومية المعنية، بما في المشروعات قلل من شأن تحديات االتصاال

   .ذلك موظفي إدارة المشروع أنفسهم

) األموال والخبرة والوقت، الخ( المشروعات هي أداة لقياس كيفية تحويل الموارد والمدخالت كفاءة - 29

أجريت في  وعلى غرار ما حدث في الماضي، صنفت عمليات التقييم التي .بشكل اقتصادي إلى نتائج

 وقد صنف نحو . كفاءة المشروعات التي يدعمها الصندوق بأنها أقل من حيث الصلة والفعالية2008عام 

  .بأنها غير مرضية إلى حد ما فيما يتعلق بالكفاءة%) 45(نصف المشروعات 

حقق مشروعان معدالت اقتصادية مرتفعة وهما مشروعا مندراري العليا في مدغشقر وكينلنغ في  - 30

 وتعزى الكفاءة الممتازة لمشروع مدغشقر إلى انخفاض تكاليف الوحدات المتعلقة بإصالح .الصين
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 وكان إدماج .المحددة%) 120المقدرة بنسبة (وإنشاء مخططات الري، وتجاوز األهداف المادية 

  وكانت.المشروع في الهياكل الحكومية القائمة عامال رئيسيا في مستوى كفاءة مشروع كينلنغ في الصين

مكاتب إدارة المشروع تشكل جزءا ال يتجزأ من الهياكل الحكومية المحلية، كما كانت عمليات المشروع 

  .تقوم بدرجة كبيرة على أساس المتطلبات المعيارية لحكومة الصين

خصائص : جاء انخفاض كفاءة المشروعات األخرى بصفة عامة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية - 31

 وقد أسهم تصميم المشروعات في ضعف الكفاءة .ة البرنامج وجوانب الضعف اإلداريةالتصميم وإدار

 وأدى اتساع المنطقة الجغرافية اإلقليمية في مشروع التنمية الريفية في المحافظات .في خمس حاالت

  .الشمالية الشرقية في األرجنتين والتوزيع الجغرافي للمستفيدين إلى زيادة حصة التكاليف اإلدارية

وتوزعت أنشطة برنامج التنمية الريفية في الس فيراباس في غواتيماال على عدد مفرط من مكونات 

 .المشروع، وانطبق نفس الشيء على مشروع شمال كردفان وبرنامج جنوب كردفان في السودان

ي والواقع أن مكونات المشروعات هذه تعتبر مبعثرة أيضا على عدد كبير من المناطق الجغرافية الت

 وكان تصميم مشروع األمن .يصعب الوصول إليها مما أدى إلى تفاقم ضعف كفاءة التنفيذ في السودان

الغذائي في المرتفعات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يعتمد اعتمادا كبيرا على اآلالت 

الت إلى تعطل  وأدى االفتقار إلى إمكانات الصيانة ونقص قطع الغيار الالزمة لهذه اآل.الزراعية

   .المشروع لفترة طويلة ومن ثم إلى انخفاض مستوى الكفاءة

كان ارتفاع تكاليف الموظفين يعني أن ما يصل إلى خمس الميزانية ذهب إلى تكاليف إدارة البرامج فيما  - 32

 .يتعلق ببرنامج الس فيراباس في غواتيماال، وبرنامج التوسع في إنتاج الجذريات والدرنيات في نيجيريا

 ويعزى السبب .وفيما يتعلق بالبرنامج األخير أسهمت كثرة عدد كبار الموظفين في ارتفاع التكاليف

في ) حتى ولو كان لبعض الوقت(جزئيا في ذلك إلى تعقد البرنامج الوطني الذي اقتضى حضور اإلدارة 

ة في المحافظات  وواجه مشروع التنمية الريفي.كل من الواليات الست والعشرين التي شملها البرنامج

 واتسمت كفاءة برنامج الس فيراباس غواتيماال بالضعف .الشمالية الشرقية في األرجنتين تحديات مماثلة

 وفيما .بسبب التغير الكبير في فريق البرنامج قرب نهايته وكان هذا التغير نتيجة للتغير في الحكومة

ادة عدد الوحدات اإلدارية وظهور مشكالت يتعلق بالسودان كان التغير الكبير في موظفي الحكومة وزي

التنسيق الناشئة عن تعقد الهياكل الحكومية إنما يعني أن عدم الكفاءة المؤسسية كان سببا رئيسيا في سوء 

 في 10 وتأثرت الكفاءة أيضا باالرتفاع النسبي في تكاليف إدارة مشروع.أداء المشروع والبرنامج

 تنمية الزراعة وتطوير محلية في والية كاتسينا ومشروعمشروع تنمية الزراعة والمجتمعات ال

 وبلغت قيمة تكاليف اإلدارة كنسبة إلى التكاليف الكلية .المجتمعات المحلية في والية سوكوتو في نيجيريا

 في المائة في 11 في المائة على التوالي في هذين المشروعين مقارنة بمتوسط قدره 18 و30ما يعادل 

   .2008لتي قيمت في عام باقي المشروعات ا

جمهورية أدت جوانب الضعف اإلدارية إلى االنتقاص من الكفاءة في مشروعات األرجنتين وغواتيماال و - 33

 المشروعات لموافقة على وكانت اإلجراءات اإلدارية ل. ونيجيريا والسودانكوريا الشعبية الديمقراطية

                                                      
واستبعدت تكاليف اإلدارة األخرى التي تحملها الصندوق في إطار . وعأدرجت هذه التكاليف في القرض من أجل إدارة المشر  10

  . ميزانية اإلدارة السنوية إلدارة المشروعات مثل تكاليف دعم اإلشراف والتنفيذ
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 بينما أدى عدم اليقين وعدم صرف ،ي غواتيماال مع احتياجات األنشطة المختلفة فالتكيفالفرعية سيئة 

 تخصيص األموال المقابلة في نيجيريا إلى التقليل من كفاءة المشروع الفشل فياألموال في مواعيدها و

أو خالل الفترة األولى من ) نيجيريا( التأخر في نفاذ المفعول بعد الموافقة على القرض وكان .عموما

   . آخر في االنتقاص من الكفاءةاسبب)  واألرجنتينا الشعبية الديمقراطيةجمهورية كوري(تنفيذ المشروع 

 يستند مستوى أداء المشروعات إلى مزيد من التصنيفات المتعلقة بالصلة والفعالية .أداء المشروعات - 34

 في المائة من المشروعات األحد عشر بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل ولكن 82 وقد صنف .والكفاءة

في المائة فقط من المشروعات التي صنفت بأنها مرضية وعدم وجود أي مشروع صنف بأنه  18وجود 

   .مرض إلى حد بعيد إنما هي مسألة ال تدع مجاال للتراخي

 سرد التقريران السنويان السابقان لنتائج العمليات وأثرها .متوسطات التحركات على مدى ثالث سنوات - 35

المجموعة الكاملة من بيانات التقييم المستقل التي جمعت منذ عام أيضا أداء عمليات الصندوق باستخدام 

 ويهدف هذا التقرير، ضمن جملة . عندما اعتمد مكتب التقييم وبدأ في تطبيق منهجية موحدة للتقييم2002

، إلى كشف اتجاهات األداء مع مضي الوقت، فضال عن )المشار إليها بعبارة التحليل المجمل(قضايا 

ة التحليل بالنظر إلى الصغر النسبي لحجم العمليات في كل سنة والطبيعة غير العشوائية تعزيز مصداقي

 وبصفة خاصة تناولت تقارير نتائج العمليات وأثرها مستوى .في اختيار المشروعات المقيمة في كل سنة

   .)2007-2002(األداء وفقا لكل معيار من معايير التقييم باستخدام مجموعة البيانات كلها 

 فإن تقرير نتائج العمليات وأثرها للسنة الحالية يشمل ألول مرة تحليال 4كما سلف الذكر في الفقرة  - 36

 بدال من استخدام نمط التحليالت 11للبيانات باستخدام متوسطات تحركات فترة مدتها ثالث سنوات

نتائج التقييم  وتحتسب متوسطات فترة الثالث سنوات بإضافة .35اإلجمالية المشار إليه في الفقرة 

 ويرجع السبب في استخدام متوسطات .المستمدة من ثالث سنوات متتالية وقسمة المجموع على ثالثة

التحركات إلى أنها تسفر عن نتائج أكثر صدقا من الناحية اإلحصائية مقارنة بتحليل المجمالت المختلفة 

  .تجاهات طويلة األجللتصنيفات التقييم ألنها تستبعد التقلبات قصيرة األجل وتبرز اال

 في المائة من المشروعات 50 أن أداء أكثر من 2008-2002تبين بيانات متوسطات التحركات للفترة  - 37

خالل هذه الفترة، ) 2الشكل (كان مرضيا إلى حد ما أو أفضل بشكل ثابت وفقا لجميع المعايير األربعة 

 في المائة والكفاءة أكثر من 70 أكثر من  في المائة والفعالية90حيث بلغت درجات الصلة ما يربو على 

 في 77 في المائة بالنسبة للصلة و95 ما يعادل 2008-2006 وبلغ المتوسط في الفترة . في المائة60

ات في الفترة ـوى أداء المشروعـ أما االنخفاض في مست.اءةـ في المائة للكف62المائة للفعالية و

النقص الهامشي في الصلة والذي جاء نتيجة نسبية  فيمكن أن يعزى بعض الشيء إلى 2006-2008

 وحدث أيضا هبوط طفيف .)16 و6انظر الفقرتين (للتعريف األكثر شموال لمعيار الصلة في نفس الفترة 

، ويمكن تفسير ذلك باالنخفاض النسبي في عدد المشروعات 2008-2006في مستوى الكفاءة في الفترة 

 67 مقارنة بنسبة 2008رض إلى حد ما أو أفضل في عينات عام التي صنفت بدرجة م)  في المائة55(

                                                      
  تستخدم متوسطات التحركات من الناحية اإلحصائية في تحليل مجموعة من نقاط البيانات بوضع سلسلة من المتوسطات من  11

ومتوسط التحركات ليس رقما مفردا وإنما هو مجموعة من األرقام يمثل .  الفرعية المختلفة من المجموعة الكاملة للبياناتالمجموعات
  .كل منها متوسط المجموعة الفرعية المتعلقة بها ضمن المجموعة األكبر من البيانات
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 في المائة من المشروعات المقيمة بأنها مرضية إلى 65 واعتبر . معا2007 و2006في المائة في عامي 

   .2005حد ما أو أفضل فيما يتعلق بالكفاءة في عام 

 .التي مولها الصندوق يدعو إلى القلقمن بين النتائج الرئيسية لهذا التحليل أن مستوى كفاءة المشروعات  - 38

أيضا ألن   وإنما2008- 2006وال يعزى ذلك فقط إلى االنخفاض الطفيف في هذا المستوى خالل الفترة 

 كانت هي األدنى من 2008 و2007كفاءة المشروعات التي مولها الصندوق والتي تم تقييمها في عامي 

التي تحدد ) الصلة والفعالية والكفاءة( التالية لألداء حيث مستوى الرضاء من منظور المعايير األساسية

 أدناه ظل 2 والواقع أنه من بين معايير التقييم األربعة الواردة في الشكل .األداء اإلجمالي للمشروعات

، وهي القضية التي 2002أداء المشروعات الممولة من الصندوق من حيث الكفاءة هو األدنى منذ عام 

  .ا تستحق االهتمام الجدير بها مستقبالأدركت اإلدارة أنه

  2الشكل 

  الصلة والفعالية والكفاءة وأداء المشروعات
2002-2008  
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الكفاءة
أداء المشروع

  

  1اإلطار 

  نقاط رئيسية عن الصلة والفعالية والكفاءة وأداء المشروعات 

 وكانت .) في المائة مرضية إلى حد ما أو أفضل91( المشروعات مرتفعا صلةظل مستوى  •
 .ة في ذلك هي جودة االتساق والنهج التشاركية وتعديل التصميم أثناء التنفيذالعوامل المساهم

غير أن المنطق الداخلي الستراتيجية المشروعات وتماسكها كان غائبا إلى حد ما في بعض 
  .الحاالت مما قلل من النتائج ميدانيا

 ويرجع السبب . في المائة من المشروعات82 كانت مرضية إلى حد ما أو أفضل في الفعالية، •
 أو مكوناتها إلى عدم كفاية التحليل وعدم مراعاة السياقات المشروعاتفي انخفاض فعالية 



  EB 2009/98/R.7 

14 

  .أو ضعف التصميم/السائدة والتأخر في التنفيذ وسوء التنسيق و
 في المائة من المشروعات قيمت 45(، ظلت هي األضعف من بين المعايير الثالثة الكفاءة •

وكان االنخفاض في كفاءة المشروعات يرجع بصفة عامة إلى )  مابأنها غير مرضية إلى حد
  .أو تنظيمها/ضعف التصميم وضعف إدارة البرامج و

 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل 2008 في المائة من المشروعات المقيمة في عام 82صنف  •
 درجات الصلة  الذي يعتبر معيارا تقييميا جامعا حيث أنه يجمع بينألداءفيما يتعلق بمستوى ا

  .والفعالية والكفاءة
 50 حتى تاريخه، أن أكثر من 2002تبين بيانات متوسطات التحرك ثالثية السنوات، من عام  •

في المائة من المشروعات ظلت باستمرار عند مستوى مرض إلى حد ما أو أفضل بالنسبة 
  .)الصلة والفعالية والكفاءة وأداء المشروعات(لجميع المعايير األربعة 

  باء ـ األثر على الفقر الريفي

بناء على ما اتفق بشأنه مع اإلدارة ولجنة التقييم أثناء إعداد دليل التقييم الجديد خفض عدد مجاالت األثر  - 39

 وأصبحت تقديرات األثر على الفقر الريفي تستخدم خمسة مجاالت لألثر .من تسعة إلى خمسة مجاالت

مال البشري واالجتماعي والتمكين، واألمن الغذائي واإلنتاجية هي الدخول واألصول األسرية، ورأس ال

 والهدف من هذا الخفض هو ترشيد إعداد .الزراعية، والموارد الطبيعية والبيئة، والمؤسسات والسياسات

 .التقارير وتيسير فهم القضايا الرئيسية في المجاالت المواضيعية ذات األولوية الحيوية للصندوق

أي عدد األفراد المستفيدين من (لجديد أيضا أن يتولى مكتب التقييم تقدير مدى الشمول ويقتضي الدليل ا

الفئات االجتماعية المختلفة التي تستفيد من المشروع مثل النساء وأفراد القبائل (والعمق ) العمليات

 ومع .)ائيالتغير الفعلي الملموس مثل زيادة الدخل أو تحسين حالة األمن الغذ(وحجم األثر ) وغيرهم

 ينبغي أن تتمكن أيضا التقارير السنوية لنتائج العمليات وأثرها 2009التعميم الكامل لدليل التقييم في عام 

  .من توسيع عمليات التحليل وإعداد التقارير عن هذه األبعاد المهمة لألثر على الفقر الريفي

حد عشر التي تم تقييمها في عام  تصنيفات كل مجال من مجاالت األثر للمشروعات األ3يعرض الجدول  - 40

 وعلى غرار الممارسات السابقة فإن الجزء الباقي من هذا القسم يركز على األمثلة لألداء القوي .2008

 .أو الضعيف بشكل خاص

  3الجدول 

  2008 المشروعات المقيمة في –) النسبة المئوية بحسب التصنيف(األثر بحسب المجال 

  

  

 التصنيف

  

الدخول 
واألصول 

 ألسريةا

رأس المال 
البشري 

 واالجتماعي
 والتمكين

  

األمن الغذائي 
واإلنتاجية 
 الزراعية

  

الموارد الطبيعية 
 والبيئة

  

المؤسسات 
 والسياسات

  

األثر على 
  الفقر الريفي

 - 18 - 9 18 9  إلى حد بعيدمرض6

 36 46 9 46 46 36 مرض5

 55 36 18 36 36 36 إلى حد مامرض 4

 91 100 27 91 100 82 مجموع المرض  

 -9 - 46 9 - 18  إلى حد ماغير مرض3

 - - 27 - - - غير مرض2
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 - - - - - - لى حد بعيدغير مرض إ1

 9 0 73 9 0 18 مجموع غير المرض 

أو بيع السلع والخدمات / تشمل تدفق الفوائد االقتصادية المستمدة من اإلنتاج و.األصول والدخول األسرية - 41

األصول (رصيد التراكمي من األراضي والمسكن والحيوانات الزراعية واألدوات والمعدات وال) الدخل(

   .)األصول المالية(والمدخرات واالئتمانات ) المادية

 فيما يتعلق بالنهوض 2008 في المائة من المشروعات بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل لعام 82صنف  - 42

مشروعات نجاحا أثرا إيجابيا على كل من الدخول  وحققت أكثر ال.باألصول والدخول األسرية

 وحقق مشروع مندراري العليا في مدغشقر زيادة في الدخل النقدي الفردي بما يربو على .واألصول

 في المائة خالل أربع سنوات لمجموعة األسر المستهدفة بصفة خاصة، أي التي ال تملك أرضا أو 160

 وكان لهذه الزيادة أثر كبير على .جدا من األراضي المرويةماشية أو تلك التي تملك مساحات صغيرة 

  .أوضاع اإلسكان ورصيد الممتلكات األسرية والمعدات الزراعية

حققت جميع القرى المأخوذة كعينة والتي شملها التقييم في كينلنغ في الصين زيادة كبيرة في الدخول  - 43

لتي أصبحت تتحرك بصورة أيسر بفضل  وجاء معظم زيادة الدخل من العمالة المهاجرة ا.واألصول

 وأدى خفض الوقت المستغرق في جلب الحطب والمياه إلى زيادة الوقت المتاح للعمل خارج .المشروع

 وغالبا ما كان الدخل المستمد من تحسين اإلنتاج الزراعي يستخدم في تغطية تكاليف السفر .المنزل

 وارتفع إنتاج المزارع التجارية الكبيرة . الخارجوغيرها من التكاليف الالزمة للحصول على العمل في

عندما استثمرت األسر الدخل المتحصل من العمل المهاجر في ) المحاصيل النقدية واإلنتاج الحيواني(

   .النشاط الزراعي

تبين من تقييم البرنامجين القطريين في السودان ونيجيريا حدوث تحسن مرض إلى حد ما في الدخول  - 44

ية إجماال، ولكن صنف برنامجان بأنهما غير مرضيين إلى حد ما وهما برنامج التوسع واألصول األسر

 وفيما .في إنتاج الجذريات والدرنيات في نيجيريا وبرنامج التنمية الريفية في جنوب كردفان في السودان

صول يتعلق ببرنامج جنوب كردفان، كغيره من المشروعات في السودان، ارتبط التحسن المحدود في األ

 وعانى برنامج .المالية األسرية بضعف أداء الخدمات المالية الريفية التي قدمت في إطار البرنامج

التوسع في إنتاج الجذريات والدرنيات في نيجيريا من االفتقار إلى السوق القوية أو النهج التجاري في 

المالية المرنة إلى زيادة  وأدت مشكالت الوصول إلى األسواق واالفتقار للخدمات .تصميم البرنامج

   .انخفاض ربحية عمليات تجهيز الكسافا لمجموعات صغار المزارعين وصغار المنتجين

) رأس المال االجتماعي( إن بناء قدرات الفقراء الجماعية .رأس المال البشري واالجتماعي والتمكين - 45

واقع أن تصنيف مائة في المائة  وال.هي مسألة أساسية في الحد من الفقر) رأس المال البشري(والفردية 

 كان بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل فيما يتعلق بمجال 2008من المشروعات التي قيمت في عام 

 وقد أدى تنفيذ مشروع األمن الغذائي في المرتفعات في جمهورية كوريا .األثر هذا إنما يعد إنجازا كبيرا

الضطالع باألنشطة االقتصادية وتحمل مخاطرها الشعبية الديمقراطية إلى زيادة قدرة األسر على ا

 وأدى .بأنفسهم عبر االستعانة باالئتمانات، كما أدى إلى تحسين القدرات اإلدارية للمزارع التعاونية

برنامج الس فيراباس في غواتيماال إلى تعزيز رأس المال االجتماعي بتزويد المنظمات المجتمعية 
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 واستخدمت النهج التشاركية بشكل فعال في . مدارك هذه المجتمعاتبالمعرفة اإلدارية الجديدة وتوسيع

تنمية القدرات المحلية في مدغشقر كما استخدمت هذه النهج في اكتساب قبول المجتمعات المحلية في 

  .السودان لألنشطة اإلنمائية

تنمية في  وحقق مشروع ال.أفاد عدد من عمليات التقييم بحدوث أثر إيجابي في مجال تمكين النساء - 46

حوض مندراري العليا ـ المرحلة الثانية في مدغشقر تحسنا ملحوظا في األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للنساء الالتي أصبحن أكثر قدرة بكثير على االشتراك في الديناميات الجديدة للتنمية 

لى المجتمع المحلي في  واستطاع برنامج التنمية الزراعية والريفية القائمة ع.االجتماعية واالقتصادية

 ونتيجة لذلك نجح البرنامج .نيجيريا أن يشرك السلطات الدينية في تيسير مشاركة النساء في المشروع

وغيره من البرامج التي مولها الصندوق في نيجيريا في التغلب على عزوف النساء المسلمات في البداية 

    .تنمية المجتمعيةعن المشاركة وأدى إلى زيادة تمثيلهن واشتراكهن في ال

في غواتيماال على  لوحظ أيضا وجود بعض جوانب القصور، فقد أكدت تجربة برنامج الس فيراباس - 47

 ومن .الدروس القديمة التي تفيد بأن بناء القدرات المحلية المستدامة يقتضي تقديم دعم طويل األجل لها

قط أصبحت في غير حاجة إلى  منظمة ف36 توجد 2003 منظمة حصلت على الدعم منذ عام 158بين 

مؤسسات " بخلق" ولكن المخاطرة األخرى المرتبطة .الدعم المستمر حتى تترسخ بعد إقفال المشروع

محلية وفقا، لما الحظه تقييم البرنامج القطري للسودان، تكمن في الميل إلى االعتماد على الدعم المباشر 

نلنغ في الصين في تحسين المستوى العام للتمكين  وأسهم مشروع كي.المقدم من المشرعات أو الحكومات

 مثال ذلك أن .ورأس المال االجتماعي، غير أن المشروع لم يطبق النهج االستراتيجي لبناء القدرات

أنشطة التدريب خصصت لحاالت محددة، وكان يمكن تحقيق الكثير إذا توسعت المشاركة على مستوى 

   .القرى

 في المائة 91وقد صنف ، يعتبران بالغا األهمية في مهمة الصندوقراعية األمن الغذائي واإلنتاجية الز - 48

 وتم تحقيق تحسينات ملحوظة في .2008من هذه المشروعات بأنها مرضية في هذا المجال خالل عام 

، )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(، ومشروع األمن الغذائي في المرتفعات )الصين(مشروع كينلنغ 

 وأدى مشروع األرجنتين إلى .)األرجنتين(مية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية ومشروع التن

تحسين األمن الغذائي للسكان األصليين والمزارعين اآلخرين نتيجة لزيادة اإلنتاج الذي أعقب توزيع 

 في دفع  ولعب تحسين الخدمات المالية الريفية دورا رئيسيا.تكنولوجيات مناسبة ويسهل الحصول عليها

 .عجلة اإلنتاج الزراعي والحيواني في إطار مشروع األمن الغذائي في المرتفعات  ومشروع كينلنغ

وأثبت المشروع األخير أيضا مدى قيمة االستثمارات التكميلية األخرى مثل التدريب وتقديم خدمات 

   .المشورة وتطوير البنية األساسية الريفية

 وبينما .ية الزراعية واألمن الغذائي غير مرض إلى حد ما في السودانكان األثر اإلجمالي على اإلنتاج - 49

أمكن تحقيق زيادة في الغلة في مشروع شمال كردفان وبرنامج جنوب كردفان فإن هذه المكاسب ال 

 وبالمثل فإنه بالرغم من زيادة اإلنتاج .يمكن أن تعتبر مستدامة بسبب غياب نظام مستدام لإلمداد بالبذور

 بدرجة يعول عليها في المنطقتين فإن التقدم اإلجمالي في مجال تحقيق األمن الغذائي كان المحصولي

 ولكن من الناحية اإليجابية حقق البرنامج الذي يموله الصندوق في السودان أثرا إيجابيا على .محدودا
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سلوكيات  فقد أسهم البرنامج في تغيير .دور المرأة في اإلنتاج الزراعي وتحقيق األمن الغذائي

المزارعين من الرجال وخلق أساسا للتضامن بين النساء والرجال، وأدى إلى زيادة مشاركة النساء في 

   .)القطن(إنتاج المحاصيل النقدية 

من المأمول أن تحقق المشروعات والبرامج التي يدعمها الصندوق في نيجيريا أثرا كبيرا على الزراعة  - 50

خفض معدل الزيادة الكبيرة في غلة معظم المحاصيل، كما أن قلة  وقد ان.المستدامة واألمن الغذائي

التركيز على القيمة المضافة والدخل من المبيعات إنما يعني عدم التحقيق الكامل للتحسن المتوقع في 

  .األمن الغذائي

حقق مشروع مندراري العليا في مدغشقر زيادة مرضية إلى حد بعيد في إنتاج األرز والمحاصيل  - 51

 غير .نية عبر تطوير شبكة الري وتحسين الوصول إلى األسواق وخفض خسائر ما بعد الحصادالبستا

 وال تزال الفرص متاحة .أنه كان أقل نجاحا في تحقيق هدفه في تطوير نظام زراعي بعلي مستدام

ية  وال يزال إنتاج المحاصيل البعل.لتحسين إدارة المياه في األراضي المروية بغرض زيادة اإلنتاجية

    .واإلنتاج الحيواني معرضا لتكرار حاالت الجفاف

، يركز مجال أثر الموارد الطبيعية والبيئة على مدى إسهام المشروعات أو الموارد الطبيعية والبيئة - 52

 ويعتبر مستوى األداء اإلجمالي في هذا .البرامج في حماية أو إعمار أو استنفاد الموارد الطبيعية والبيئة

ى بين جميع مجاالت األثر وكان ضعيفا بصفة خاصة في معظم المشروعات التي قيمت المجال هو األدن

  .) في المائة بدرجة مرض27 (2008في عام 

يعتبر موضوع الموارد الطبيعية والبيئة من موضوعات التعلم التي يتضمنها التقرير السنوي الحالي  - 53

هذا المجال سوف تبحث بالتفصيل في الفصل لنتائج  العمليات وأثرها، ولذلك فإن أسباب سوء األداء في 

 وقد صنفت ثالثة مشروعات فقط من المشروعات األحد عشر بأنها مرضية إلى حد ما أو .السادس

نتائج أكثر فعالية في استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء ) الصين( وحقق مشروع كينلنغ .أفضل

تم ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(رتفعات  وفي إطار مشروع األمن الغذائي في الم.الحرجي

 ولكن هذه .غرس مساحات كافية من المناطق الشجرية لتلبية االحتياجات األسرية السنوية من الحطب

 فقد الحظ تقييم مشروع كينلنغ وجود بعض اآلثار السلبية على .المشروعات تعرضت أيضا لالنتقاد

ة الكيماوية ومبيدات اآلفات المرتبطة باإلنتاج الكثيف للمحاصيل البيئة نتيجة لزيادة استخدام األسمد

 وتعتبر إنجازات مشروع األمن الغذائي في المرتفعات في مجال تطوير المناطق .النقدية وأشجار الفاكهة

الشجرية إنجازات هامشية مقارنة باألضرار الناجمة عن الزحف السابق والجاري على أراضي الغابات 

  .اللومنحدرات الت

 ففي معظم الحاالت كان أداء الموارد الطبيعية والبيئة .تضمن معظم عمليات التقييم انتقادات مختلفة - 54

ضعيفا بسبب عدم كفاية الموارد وتحديد األولويات أو التخطيط االستراتيجي المناسب لحجم القضايا 

تعلق بالموارد الطبيعية  فقد تضمن مشروع مندراري العليا في مدغشقر هدفا ي.المتعلقة بهذا المجال

 غير أن األنشطة كانت عادة تقتصر على حاالت محددة كما كانت .والبيئة ونجح في زيادة الوعي البيئي

أنشطة تجريبية أساسا وافتقر المشروع إلى النهج االستراتيجي لإلدارة المستدامة لموارد التربة والمياه 

ا عدم االهتمام الكافي بالموارد الطبيعية والبيئة في  ولوحظ أيض.في سفوح التالل أو األراضي المروية
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مشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية في األرجنتين بالرغم من أن ذلك كان هدفا 

 وفيما يتعلق بالسودان لم تحصل أنشطة الموارد الطبيعية والبيئة إال على .أساسيا من أهداف المشروع

 وقد تحققت إنجازات مهمة في مجال حمالت .يل مقارنة بضخامة حجم المشكالتالنذر اليسير من التمو

التوعية ولكن الجهود في مجال التصدي لتدهور حالة الغابات وأراضي الرعي كانت متواضعة أو غير 

   .ناجحة

، هي مجال يشمل إسهام المشروعات المدعمة من الصندوق في تعزيز المؤسسات والسياسات - 55

ية على المستوى االتحادي ومستوى الواليات والمحافظات والمستويات األخرى، إلى المؤسسات الحكوم

 ت وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا المجال يهدف إلى تقدير إسهاما.جانب مشاركة القطاع الخاص فيها

 وقد صنفت جميع .الصندوق في الترويج للسياسات المناصرة للفقراء في مجال التنمية الزراعية والريفية

بأنها حققت أثرا مرضيا إلى حد ما أو أفضل في هذا المجال ) مائة في المائة(لمشروعات األحد عشر ا

   .2008خالل عام 

 فقد ساعد مشروع األمن الغذائي في المرتفعات .تم رصد عدد من اآلثار المؤسسية اإليجابية إلى حد بعيد - 56

 كما .مركزي إلنتاج بذور البطاطس  العلى إنشاء نظام معقد) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(

استطاعت المزارع التعاونية أن تصمم وتنفذ التجارب الحقلية الخاصة بها والقيام باالستثمارات 

 وتعتبر هذه التطورات تطورات إيجابية إذ أنها حدثت في ظل ظروف مؤسسية شديدة .المجتمعية

بتحقيق نجاح ملحوظ وتطبيق واسع النطاق لنهج  وقد أفاد تقييم البرنامج القطري في نيجيريا .الجمود

التنمية الموجهة إلى المجتمع المحلي والقائم على أساس تمكين ودعم والنهوض بالمؤسسات المحلية على 

 وأعقب ذلك، في معظم الحاالت، حدوث تحسن في تقديم .مستوى المجتمعات والحكومات المحلية

  .الخدمات االجتماعية واإلنتاجية

بر التحسينات وأفضلها التي حققها مشروع كينلنغ في الصين هي تحسين التعاون بين مختلف كانت أك - 57

 كانت محدودة في مجال تقديم خدمات ت غير أن التحسينا.الشركاء وتحسين قدرات المؤسسات الحكومية

لقة اإلرشاد التي دعمها المشروع والتي ظلت ال تحصل على التمويل الكافي، وكذلك التحسينات المتع

بتطوير تعاونيات االئتمان الريفي، كما كان الحوار السياساتي محدودا حول القضايا المتعلقة بتصميم أو 

   .تنفيذ المشروع

 وقد أجرى برنامج جنوب كردفان في السودان إصالحات .األمثلة قليلة فيما يتعلق باألثر على السياسات - 58

انون جديد يعطي للمجتمعات المحلية الريفية حقوقا قي التحكم في استخدام المياه مما أدى إلى إصدار ق

 وشجع مشروع التنمية الريفية في المحافظات .لإلسهام في تمويل األصول المتعلقة بشبكات الري

على إجراء حوار وطني في إطار وحدة التنسيق الوطنية في المشروع ) األرجنتين(الشمالية الشرقية 

 ومن بين النتائج .مية الزراعة األسرية على المستوى القطريودعم صياغة سياسات معينة تعبر عن أه

واسعة النطاق إسهام المشروع في إنشاء مكتب وكيل الوزارة للتنمية الريفية والزراعة األسرية في إطار 

 غير أن الصندوق ال .وزارة الزراعة واإلنتاج الحيواني ومصائد األسماك واألغذية في األرجنتين

كافية للشروع في تحقيق مشاركة أكثر شموال في حوار السياسات على المستويات يخصص حاليا موارد 

 وسوف يحتاج ذلك إلى استثمارات كبيرة من حيث وقت موظفي .)المحلية واألقسام والقطر(المختلفة 
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 ويمكن أن يساعد تقديم المنح في هذا األمر إذا .الصندوق والموارد المالية ومهارات الموظفين وكفاءاتهم

استخدمت بطريقة أكثر استراتيجية في دعم مشاركة الصندوق في العمليات السياسية التي تشمل 

 غير أن المنح لن تكفي وحدها إذا أراد الصندوق أن يحقق أثرا أكبر .الصعيدين اإلقليمي والعالمي أيضا

   .يعلى سياسات التنمية الزراعية والريفية على صعيد البلدان المشاركة والصعيد العالم

 أدناه متوسطات التحركات على مدى ثالث 3 يبين الشكل .متوسطات التحركات على مدى ثالث سنوات - 59

 وتوجد سمتان بارزتان في هذا .2008-2002سنوات لتصنيف مجاالت التأثير الخمسة خالل الفترة 

فترة الصدد، األولى هي االتجاه الصعودي الواضح في جميع مجاالت األثر إال مجال واحد منذ ال

 في المائة من المشروعات بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل 80 وقد صنف أكثر من .2002-2004

 وقد تحققت تحسينات ملحوظة بصفة خاصة .2008- 2006في أربعة من المجاالت الخمسة في الفترة 

لمؤسسات فيما يتعلق برأس المال البشري واالجتماعي والتمكين واألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية وا

 وإجماال فقد أمكن، على سبيل . وتوجد أسباب عديدة للتحسينات اإلضافية في هذه المجاالت.والسياسات

المثال، إبالء اهتمام أكبر للتحليل المؤسسي وتصميم المشروعات، وتزايد اإلقرار بأهمية الترويج 

تعلقة بهذا المجال قد ال للسياسات المناصرة للفقراء بالرغم من أن مخصصات الموارد والقدرات الم

 ويعزى بعض أسباب تحسن األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية إلى زيادة االهتمام .تكون كافية بعد

 كما تعزى زيادة االهتمام برأس المال البشري واالجتماعي .بالوصول إلى األسواق في السنوات األخيرة

سين وبناء قدرات المؤسسات القاعدية وتزايد والتمكين إلى الجهود التي بذلت في تعميم قضايا الجن

   .مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات الصندوق

 وقد طرأ .السمة الثانية، هي االنخفاض الكبير في مستوى تصنيف األثر على الموارد الطبيعية والبيئة - 60

ذلك جزئيا بأنه،  ويمكن تفسير 2007- 2005تحسن واضح في هذا المجال من مجاالت األثر حتى الفترة 

، أولي بعض االهتمام للموارد الطبيعية اإلنتاجية في اإلطار االستراتيجي 2002ألول مرة منذ عام 

 حتى مع التركيز على الوصول إلى الموارد الطبيعية أكثر من التركيز على تحسين الموارد 12للصندوق

 في المائة 54 كان أقل، حيث صنف 2008-2006 غير أن متوسط الفترة .الطبيعية والبيئة في حد ذاتهما

 ومن بين أسباب ذلك هو الضعف الشديد في .من المشروعات بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل

 في المائة 27، حيث صنف 2008تصنيف إدارة الموارد الطبيعية والبيئة للمشروعات التي قيمت في 

  .جالفقط من المشروعات بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل في هذا الم

                                                      
ولم ترد . 2006-2002طار االستراتيجي للصندوق للفترة انظر الوثيقة المتعلقة بتمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر، اإل  12

  .2000 إلى 1998اإلشارة إلى الموارد الطبيعية والبيئة في اإلطار االستراتيجي للصندوق في الفترة 
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  3الشكل 

  مجاالت األثر على الفقر الريفي
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األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية

الموارد الطبيعية والبيئة

المؤسسات والسياسات

  

  جيم ـ األثر اإلجمالي على الفقر الريفي

وضع تصنيف األثر اإلجمالي على الفقر الريفي باستخدام إجمالي التصنيفات المختلفة التي نوقشت في  - 61

ستمر مع مضي الوقت،  حدوث تحسن ملحوظ م2002 وتبين البيانات المتاحة منذ عام .األقسام السابقة

 في المائة بمستوى 87 إلى 2002/2004 في المائة في الفترة 48حيث ارتفع مستوى التحسن من متوسط 

 وتبلغ النسبة فيما يتعلق .)4انظر الشكل  (2008- 2006مرض إلى حد ما أو أفضل في الفترة 

  . في المائة91 وحده 2008بمشروعات عام 
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  فياألثر على الفقر الري
2002-2008  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حقق معظم المشروعات نجاحا معقوال في استهداف الفقراء وضمان استفادة أشد المجموعات فقرا من  - 62

 تنتمي ى فقد كان معظم القر.فعاال) الصين( وكان االستهداف في إطار مشروع كينلنغ .هذه المشروعات

 غير أن الفوائد التي .هداف أشد األسر فقراإلى أشد القرى فقرا في منطقة المشروع، وبذلت الجهود الست

حصلت عليها المجموعات المقيمة في المناطق النائية كانت أقل، بينما حصلت القرى التي تتمتع بقدر 

   .أكبر من اإلمكانات في مجال التخطيط وتعبئة المستفيدين على فوائد أكبر

 أوال، بالرغم من أن تصميم . معبراتعتبر التجربة في برنامج الس فيراباس في غواتيماال نموذجا - 63

البرنامج ميز بين المستهدفين وقسمهم إلى ست مجموعات مختلفة إال أنه ال توجد بيانات كافية لقياس إلى 

 ثانيا، تحققت نتائج ملموسة لألسر التي تمتلك .أي مدى استطاعت هذه المجتمعات االستفادة من البرنامج

ر التي ال تمتلك هذه الوسائل، كما أن تحقيق الفائدة لمن يعانون من وسائل إنتاجية أكثر مما تحقق لألس

  .الفقر المدقع يستغرق وقتا أطول ويحتاج إلى اتباع نهج مختلفة

إن هذه الحقيقة تجعل مشروع التنمية في حوض مندراري العليا ـ المرحلة الثانية في مدغشقر يحقق  - 64

ي في إطار هذا المشروع لجميع الفئات االجتماعية فإن  فبينما ارتفع الدخل األسر.إنجازات مشهودا بها

األسر التي ال تمتلك أرضا أو ماشية أو التي لديها مساحات صغيرة فقط من األراضي المروية حققت 

  .زيادة في الدخل النقدي الفردي أكثر من الضعف في المتوسط

لتي تم تحليلها في جميع تمثل قضية التمايز بين الجنسين موضوعا شامال مهما من الموضوعات ا - 65

 وتشير دراسة خصصت لألداء واألثر المتعلق بمشروع والية .عمليات التقييم التي أجراها مكتب التقييم

كاتسينا في نيجيريا إلى أن المشروع أدى إلى تحسن مستوى المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول 

ارتفع عدد ) الصين( وفي مشروع كينلنغ .المشروععلى فوائد المشروع مقارنة بالفئات غير المشمولة ب
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النساء الالئي حصلن على قروض على مدى فترة المشروع كما حصلن على التدريب مع تزايد عدد 

 56 وارتفع عدد القروض التي اقتصرت على النساء إلى ما يعادل .الرجال المهاجرين للعمل في الخارج

 ويوجد مشروع واحد هو مشروع التنمية الريفية في .لمشروعفي المائة من إجمالي القروض عند نهاية ا

 فبالرغم من .حقق نتائج مخيبة لآلمال فيما يتعلق بالجنسين) األرجنتين(المحافظات الشمالية الشرقية 

ترويج المشروع التباع نهج يرتبط بالتمايز بين الجنسين في أنشطته وتشكيل فرق تدريبية إلدراج هذا 

ارة المشروع إال أن نسبة النساء كمستفيدات مباشرات من المشروع وكمقترضات منه البعد في أسلوب إد

   .كانت منخفضة

انظر (وأخيرا، من المفيد توضيح أسباب االتجاهات الصعودية الملحوظة في األثر على الفقر الريفي  - 66

عيار مركب للتقييم   التي طبق عليها م) 2الشكل (مقارنة باالتجاه المستقيم في أداء المشروعات ) 4الشكل 

 ويمكن تفسير هذا االختالف في االتجاه بجملة عوامل، منها أن أداء .يشمل الصلة والفعالية والكفاءة

المشروعات يمكن أن يكون منخفضا نسبيا من حيث صلة األهداف أو يكون غير كفؤ من حيث تحويل 

 ومن .ققت درجة عالية من األثرالموارد والمدخالت بشكل اقتصادي إلى نتائج، وفي الوقت نفسه تح

من حيث، (األمثلة على ذلك أنه يمكن للمشروع أن يحقق أثرا إيجابيا على السبل المعيشية لفقراء الريف 

   .حتى ولو كانت تكاليف مثل هذا اإلنجاز مرتفعة نسبيا) تحسين الدخل أو األمن الغذائي
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  2اإلطار 

  نقاط رئيسية عن األثر على الفقر الريفي

بأنها مرضية إلى حد ما أو ) مائة في المائة (2008جميع المشروعات المقيمة في عام صنف  •
رأس المال البشري واالجتماعي والسياسات والمؤسسات  -أفضل فيما يتعلق بمعياري األثر

 وتعد هذه النتيجة إنجازا مشهودا به بالنظر إلى أن هذه المجاالت بالغة األهمية لتحقيق .والتمكين
 غير أن األمر ال يسمح بالركون إلى الرضا حيث يمكن تحقيق المزيد من .ام على الفقرأثر مستد

 .التحسينات في إطار الحافظة إجماال
 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل فيما يتعلق 2008صنف معظم المشروعات المقيمة في عام  •

ن توقع تحقيق نتائج  ويمك.باألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية والدخول واألصول األسرية
أفضل مستقبال في هذا المجال إذا أولي االهتمام الكافي للجوانب الحاسمة في عمليات التصميم، 

  .مثل الترويج لتحسين الصالت باألسواق
 كانت، مرة أخرى، هي مجال أشد اآلثار ضعفا حيث بلغت نسبة الموارد الطبيعية والبيئة •

 في 27 بما يعادل 2008ى حد ما أو أفضل في عام المشروعات التي صنفت بأنها مرضية إل
 ويقتضي هذا حشد جهود أكثر اتساقا مستقبال حتى يمكن ضمان تحسين إدارة .المائة فقط

 .األراضي والمياه ومناطق الغابات تعميقا ألثرها على السبل المعيشية
 مطردا مع مضي أظهر تحسنا) مجمل مجاالت األثر الخمسة (األثر اإلجمالي على الفقر الريفي •

 في المائة 48الوقت وارتفعت نسبة المشروعات المصنفة بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل من 
  .2008-2006 في المائة في الفترة 87 إلى 2004-2002في الفترة 

حقق معظم المشروعات نجاحا معقوال في استهداف المجموعات األكثر فقرا غير أن المجموعات  •
 .اجية أفضل استفادت من المشروع أكثر من غيرهاالتي لديها وسائل إنت

  دال ـ معايير أخرى لألداء

االبتكار ) 2(االستدامة؛ ) 1: (تتولى العمليات التي يجريها مكتب التقييم تقدير معايير األداء األخرى وهي - 67

 على تصنيفات مشجعة حيث .2008 وحصلت المشروعات التي قيمت في عام .والتكرار وتوسيع النطاق

ال االبتكار ـ في المائة منها مرضيا في مجال االستدامة، ومائة في المائة مرضيا في مج73ان ك

   .)4الجدول (

  4الجدول 

  2008االستدامة واالبتكار والتكرار وتوسيع النطاق للمشروعات المقيمة في 

 النسبة المئوية التصنيف

  االبتكار   االستدامة 

 - -  إلى حد بعيدمرض

 55 18 مرض

 45 55  إلى حد مارضم

 100 73 مجموع المرض   

 - 27  إلى حد ماغير مرض

 - - غير مرض 
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 - - بعيد إلى حد غير مرض

 - 27 مجموع غير المرض  

  

 .، تشمل االستدامة االستمرار المرجح في صافي فوائد التدخالت اإلنمائية بعد انتهاء المشروعاالستدامة - 68

قدرة النتائج الفعلية والمتوقعة على تحمل المخاطر بعد فترة تنفيذ كما أنها تشمل تقديرا الحتمال 

 في 55 ولكن نظرا ألن . صورة مواتية بشكل عام لالستدامة2008 وتعرض مشروعات .المشروع

المائة فقط من المشروعات صنفت بأنها مرضية إلى حد ما في مجال االستدامة فإن مواجهة تحديات 

 هذا التحدي، مما أدى إلى 2007 وقد أبرز تقرير العمليات وأثرها لعام .االستدامة تظل ماثلة أمامنا

  .13وضع نهج متماسك لكي تتبعه اإلدارة في مجال االستدامة

 وتشمل هذه .تم تحديد ثالثة عوامل بصفتها عوامل مهمة في تقييم السنة الحالية لضمان االستدامة - 69

  .مع المؤسسات القائمة والجدوى االقتصادية لألنشطةالعوامل التركيز على المنظمات القاعدية واالتساق 

حدد برنامج الس فيراباس في غواتيماال المنظمات القاعدية وبناء قدراتها على ممارسة اإلدارة الذاتية  - 70

 واستخدم برنامج نيجيريا نهجا إنمائيا مماثال وموجها نحو المجتمع المحلي من أجل .بصفتها أولوية له

 وهذه النهج تجعل تحقيق االستدامة أكثر أرجحية ولكنها .ت المجتمعات المحليةبناء مجموعات ومنظما

 وتحتاج المنظمات القائمة على المجتمع المحلي باستمرار إلى الدعم لفترة طويلة من .ال تضمنها تماما

في " راسخة" منظمة دعمها برنامج الس فيراباس يمكن اعتبارها 158 فقط من 36 مثال ذلك أن .الوقت

، كذلك فإن األمر يحتاج إلى المزيد من الدعم ولكن هذا الدعم قد ال يتحصل بعد اكتمال تنفيذ 2007ام ع

 وينطبق نفس الشئ على اللجان اإلنمائية ورابطات مستخدمي الموارد التي أنشأها مشروعا .المشروع

   .السودان

 ضرورة توافقها مع ومن شأن هشاشة المنظمات التي أنشأتها المشروعات أن تبرز بشكل أكبر - 71

 ففي السودان، وضع األساس لربط المجتمعات المحلية بأجهزة .وارتباطها الوثيق بها المؤسسات القائمة

 وفى غواتيماال، أبرز التقييم أهمية ربط المنظمات التي .الخدمات على المستوى المحلي ومستوى الوالية

 وقد شكل هذا اإلجراء جزءا .الفاعلة في المنطقةيدعمها المشروع بشكل أوثق بالهياكل الدائمة والجهات 

 فقد تم تحقيق االتساق بين هيكل اإلدارة وهيكل الحكومة المحلية .)الصين(من تصميم مشروع كينلنغ 

انظر الفقرة ( وقد أكدت عمليتا التقييم هاتان، باإلضافة إلى التقييم المشترك ألفريقيا .منذ بداية المشروع

كن أن تقوم بدور مهم في ضمان االستدامة باتخاذ إجراءات مثل تقديم التمويل أن الحكومات يم) 100

  .بعد اكتمال المشروع من أجل تغطية التكاليف المتكررة حفاظا على الصالح العام

إن التركيز القوي على المنظمات القاعدية والترتيبات المؤسسية الدائمة ال يضمن االستدامة إذا كانت  - 72

 وكان ذلك هو الوضع في مشروع .موارد الموظفين غير كافية بعد إقفال المشروعالموارد المالية و

بالرغم من قوة ) األرجنتين(ومشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية ) الصين(كينلنغ 

ساسية  وفى النهاية يتعين أن تتوافر الجدوى للتدخالت والبنية األ.استراتيجية الخروج المتعلقة بالمشروع

                                                      
  . الخاصة بمشاورات التجديد الثامن لموارد الصندوق2008تموز / التي عرضت على دورة يوليوREPL.VIII/3/R.3انظر الوثيقة   13
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 ولكن .من الناحيتين  االقتصادية والمالية، كما يجب توافر الدعم الذاتي تحقيقا الستدامة المشروعات

 وتعتبر جدوى تكنولوجيا تجهيز الكسافا التي روج .األمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمشروعات نيجيريا

 إلى حد بعيد فيما يتعلق بمعظم لها في إطار برنامج التوسع في إنتاج الجذريات والدرنيات غير مؤكدة

  .صغار المزارعين والمجموعات النسائية

استخدام ) 1: (تعني مدى قيام التدخالت اإلنمائية للصندوق بما يلي: االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق - 73

 وتوسيع) أو احتمال تكرارها(إمكانية تكرار هذه التدخالت ) 2(نهج ابتكارية في الحد من الفقر الريفي؛ 

 ويقوم .نطاقها من جانب السلطات الحكومية والمنظمات المانحة والقطاع الخاص والوكاالت األخرى

 بإجراء تقييم على مستوى المؤسسة لمسألة االبتكار، ومن المتوقع أن يؤدى 2009مكتب التقييم في عام 

لمقبلة في هذا ذلك إلى تعميق تحليل موضوع االبتكار والتوصل إلى توصيات لدعم أنشطة الصندوق ا

  .المجال المهم

 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل في مجال الترويج لالبتكار، غير أنه 2008صنف جميع مشروعات  - 74

 .يمكن القول إن االنجاز الفعلي كان أكثر تواضعا مما يشير إليه التصنيف المرضي بنسبة مائة في المائة

كانت في الماضي تولي اهتماما أكبر نسبيا بتقدير ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى أن عمليات التقييم 

 مقارنة بتحليل موضوعي االبتكار وتوسيع الخصائص االبتكارية للمشروعات التي مولها الصندوق

النطاق، ولكن تخفيفا لهذه الشواغل المنهجية أصبح الدليل الجديد للتقييم الصادر عن مكتب التقييم يشمل 

 يتعين على كل عملية تقييم أن تطرحها لإلجابة عن التساؤالت بوضوح مجموعة من األسئلة التي

 وسوف يسمح ذلك بدوره بأن تتضمن التقارير المقبلة .14المتعلقة باالبتكار والتكرار وتوسيع النطاق

للعمليات وأثرها سردا للنتائج باستخدام هذا المعيار من معايير التقييم بأسلوب يعتمد على تقسيم البيانات 

 ويعتبر استخدام هذا النهج مسألة حيوية نظرا ألن تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات التي .ربشكل أكب

نجحت تجربتها يعد هو االختبار الحاسم لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات المناصرة للفقراء في 

  .مجال الحد المستدام من الفقر الريفي

ضئيال نسبيا ولم ينفذ إال بعض االبتكارات التي ) نالصي(كان معظم االبتكارات في مشروع كينلنغ في  - 75

جمهورية كوريا ( ولم يتضمن مشروع األمن الغذائي في المرتفعات .اقترحت في التصميم تنفيذا كامال

مثل الدورات المحصولية وإكثار بذور (سوى القليل من االبتكارات التقنية ) الشعبية الديمقراطية

 غير أنه لم يتم تكرار . المزارع التعاونية بدعم مباشر من المشروعالتي تم تكرارها خارج) البطاطس

نموذج االئتمانات الناجح خارج منطقة المشروع، وتعرقل توسيع النطاق بشكل عام نظرا ألن نتائج 

  .البحوث والتطوير كانت سيئة التوثيق وتم نشرها قبل تجربتها

ا مستوى منخفضا لالبتكار والتكرار وتوسيع نطاق  القطريين في السودان ونيجيريحدد تقييم البرنامجين  - 76

 ففي نيجيريا، اتسمت األفكار المتعلقة بالزراعة والموارد .األنشطة الزراعية للمشروعات الجارية

الطبيعية والبيئة بانخفاض إمكانية توسيع النطاق بدون وجود استراتيجيات قوية وفعالة للتسويق وتحفيزا 

 ومن جهة أخرى، يعتبر نهج التنمية القائم على مشاركة المجتمع . مستمرلعمليات اإلنتاج على أساس

                                                      
ستتم بلورة هذه األسئلة بشكل أوفى عند الضرورة باالعتماد على نتائج عمليات التقييم على مستوى المؤسسة فيما يتعلق    14

  .باالبتكارات
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المحلى ابتكاراً تم تكراره وتوسيع نطاقه بشكل كبير، وأدى الدعم بالتمويل بالمنح للمعهد الدولي  

للزراعة االستوائية إلى ربط االبتكار بين البحوث واإلرشاد مما شجع على استخدام شتالت الكسافا 

 تقييم البرنامج القطري في نيجيريا تفيد بأن معظم الجهود ا والخالصة العامة التي توصل إليه.المحسنة

المنظمة والمنهجية ربما ضمنت التوسع في ابتكار وتوسيع نطاق هذه األنشطة وغيرها من االبتكارات 

الواعدة  وقد أغفل مشروع مندراري العليا في مدغشقر عددا من فرص االبتكار .المناصرة للفقراء

 والممارسات المالئمة بشكل أفضل لألحوال المناخية الخاصة في توشمل ذلك تطبيق االستراتيجيا

  .االمنطقة وتنمية موارد التربة والمياه وتشجيع المجتمعات المحلية على تحمل مسؤولياته

ون تردد أن االهتمام وإجماال، وطبقا لما ورد في التقارير السابقة لتقييم العمليات وأثرها، يمكن القول بد - 77

 غير أن عمليات التقييم كشفت .يولى بشكل متزايد عند تصميم المشروعات لتحديد االبتكارات وتجربتها

 وكانت . الصندوق غالبا ما ال يلعب دورا منهجيا في تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات الناجحةأنعن 

مة الشراكات موارد محدودة رغم أن هذه الموارد المستثمرة في إدارة المعرفة وحوار السياسات وإقا

 والخالصة هي أن عمليات التقييم أكدت االفتقار إلى نهج .الموارد تمثل عنصرا حيويا في هذا الصدد

منتظم ومتفق بشأنه في مجال االبتكار وتوسيع النطاق عموما وأن قصص النجاح في هذا المجال كثيرا 

  . مؤسسياةدية أكثر مما تقوم على الجهود والنهج المتسقما تقوم على أساس المبادرات والجهود الفر

طرأ تحسن كبير على المعيارين الشاملين منذ الفترة . متوسطات التحركات على مدى ثالث سنوات - 78

وارتفعت نسبة المشروعات التي صنفت بأنها مرضية إلى حد ما أو ). 5انظر الشكل( 2004 -2002

 في المائة 64 إلى متوسط 2004–2002 في المائة في الفترة 41 أفضل فيما يتعلق باالستدامة من متوسط

 ويعتبر هذا تحسنا يجدر التسليم به نظرا ألن االستدامة ذات أهمية بالغة لجدوى .2008–2006في الفترة 

 وتوجد أسباب عديدة أسهمت في تحسين االستدامة، منها بصفة .وأثر النتائج المتحققة على األرض

ر لعمليات اإلشراف والتنفيذ، والحضور القطري األكثر استدامة، والتعزيز الموجه خاصة الدعم المباش

 ومع ذلك، فإنه من المستصوب الحفاظ على الزخم نحو تحسين .للجودة ونظم ضمانها في الصندوق

 أما األرقام المعادلة .االستدامة نظرا لكثرة عدد المشروعات التي ال يزال أداؤها مرضياً إلى حد ما

 2004-2002 في المائة في الفترة 57ستدامة فيما يتعلق باالبتكار والتكرار وتوسيع النطاق فقد بلغت لال

 ويعزى التحسن في هذه المجاالت إلى عوامل عديدة، منها .2008- 2006 في المائة في الفترة 86و

  .البتكار االبتكار وإدارة المعرفة التي أكدت التزام الصندوق بالترويج لتتطبيق إستراتيجيا
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  5الشكل 

  االبتكار واالستدامة 
2002-2008  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3اإلطار 

  نقاط رئيسية عن االستدامة واالبتكار
 في المائة في الفترة 41 من متوسط االستدامةارتفعت نسبة المشروعات المصنفة بدرجة مرض في مجال  •

الستدامة ال تزال تشكل تحديا  غير أن ا.2008-2006 في المائة في الفترة 64 إلى متوسط 2002-2004
 فضال عن .نظرا ألن عددا كبيرا من المشروعات ال يزال يحقق نتائج مرضية إلى حد ما في هذا المجال

ذلك فإن الصندوق ليس وحده المطلوب منه أن يعمل على تحسين النتائج في هذا المجال الحيوي، ذلك أنه 
ي ضمان االستدامة ويجب تشجيعها على إيالء االهتمام يتعين على الحكومات أيضا أن تقوم بدور رئيسي ف

  .الواجب لضمان استمرار تدفق الفوائد بعد اكتمال تنفيذ المشروعات

 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل في مجال 2008صنف مائة في المائة من المشروعات المقيمة في عام  •
ناجحة في مجال االبتكار أكثر من عددها في مجال  ويعتبر عدد األمثلة ال.االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق

 الواردة في تقرير نتائج ت وستبذل الجهود مستقبال لتقسيم البيانات والمعلوما.التكرار وتوسيع النطاق
االبتكار وتوسيع النطاق نظرا ألن العاملين األخيرين يمثالن االختبار /العمليات وأثرها بين الترويج للتكرار

 .لصندوق على الترويج لالبتكارات المناصرة للفقراءالحاسم لقدرة ا

   أداء الشركاء–هاء 

 ويقدر أداء .يتولى كل تقييم تقدير أداء الصندوق والحكومات وكذلك المؤسسات المتعاونة عند االقتضاء - 79

الشركاء فرادى وفقا لدور كل منهم ومسؤولياتهم في تصميم المشروعات وتنفيذها وتقديم الدعم لإلشراف 

 . ويعتبر أداء الشركاء إجماال مسألة حيوية في تحقيق النتائج المتعلقة بالحد من الفقر الريفي.التنفيذو

وتكشف عمليات التقييم بصورة متزايدة أن أداء الحكومات والصندوق بصورة خاصة يمثل العوامل 
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ييم المشترك مع مصرف  والواقع أن هذا يمثل نتيجة أساسية توصل إليها التق.األكثر أهمية في الفعالية

  .التنمية األفريقي بشأن أفريقيا

 أدناه األداء الخاص لمختلف أنواع الشركاء في إطار عمليات تقييم المشروعات لعام 5يبين الجدول  - 80

أداء الصندوق بأنه مرض إلى حد ما أو )  في المائة64( وصنف نحو ثلثي عمليات التقييم .2008

 مشجعة فإنها تعني أيضا أن أداء الصندوق في ثلث المشروعات التي  وبينما تعتبر هذه النتيجة.أفضل

 ويعتبر هذا المجال مجاال رئيسياً يدعو للقلق نظرا ألن .مولها كان غير مرض إلى حد ما أو أسوأ

  .الصندوق مسؤول عن تحسين أدائه بشكل عام

ال األول، هو مرونة الصندوق  المج.ومن الناحية االيجابية، يوجد مجاالن يستحقان إلقاء الضوء عليهما - 81

 مثال ذلك أنه بينما كان التصميم األولي لمشروع .وقدرته على االستجابة أثناء تنفيذ المشروعات

مندراري العليا في مدغشقر يتسم بالعديد من جوانب القصور فقد تم تحديد هذا القصور وتصحيحه خالل 

لى االستجابة أثناء إعادة توجيه مشروع  كذلك اتضحت المرونة والقدرة ع.استعراض منتصف المدة

التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية في األرجنتين، وفى النصف الثاني من فترة تنفيذ مشروع 

 وفى جميع الحاالت، تحسن أداء المشروعات بعد استعراضات منتصف مدة كل واحد .كينلنغ في الصين

عراض منتصف المدة إلدخال التعديالت الضرورية على  غير أن االنتظار حتى إجراء است.منها

التصميمات يمكن أن يعرقل الفعالية وقد يتطلب تمديد أجل المشروع وتواريخ إقفال القرض، مما يؤثر 

مثل الحاجة إلى تخصيص المزيد من األموال لدعم اإلشراف (بالسالب على كفاءة المشروع أيضا 

   .)ما كان متوقعا من قبلوالتنفيذ خالل فترة التمديد بأكثر م

العامل اإليجابي الثاني، هو إسهام الصندوق في دعم اإلشراف وكذلك التنفيذ بصفة خاصة بالرغم من أن  - 82

 على أن يسند الصندوق عملية اإلشراف 2007شباط /اتفاقية إنشاء الصندوق كانت تنص حتى فبراير

 تمنع الصندوق من تقديم مداخالت تكميلية  غير أن االتفاقية لم.على المشروعات إلى مؤسسات متعاونة

 وكثيرا ما اغتنمت الشعب الدينامية ومدراء البرامج .دعما لإلشراف من جانب هذه المؤسسات المتعاونة

لم يكن مسؤوال ) غواتيماال( مثال ذلك أنه بالرغم من أن برنامج الس فيراباس .القطرية هذه الفرصة

 إال أن مدير البرنامج القطري استثمر موارد ضخمة في ،15ذبصفة رسمية عن دعم اإلشراف والتنفي

زيارة المشروع مرتين أو أكثر سنويا وفى ترتيب المشاورات الخارجية لتقديم المساعدة في قضايا التنفيذ 

 وسار الدعم المباشر لمشروع شمال كردفان في السودان وتنفيذه بخطى .الرصد والتقييمالرئيسية مثل 

الصين، السودان، ( وفى بلدان ثالثة .حيث تركيزه على النتائج والفعالية اإلنمائيةجيدة، السيما من 

حقق الحضور القطري للصندوق مزايا ملموسة مثل مشاركة الصندوق في العمليات السياساتية ) نيجيريا

لمبكر وتعزيز االتصال مع الشركاء المحليين وإدارة المعرفة وإقامة الشراكات االستراتيجية والتحديد ا

 وساهم المكتب القطري في الصين في تناول قضايا مثل اختزال الوقت .للعقبات التي تعترض التنفيذ

 غير أنه ال يزال هناك بعض التحديات الماثلة أمام .المستغرق في الحصول على استجابة الصندوق

 القوة الترويج للحضور القطري، مثل ضمان إدماج موظفي الحضور القطري على نطاق أوسع في

  .العاملة اإلجمالية للصندوق

                                                      
  .الذي أسند إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع   15
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 وتشمل هذه .كشفت عمليات التقييم عن أنه يمكن تعزيز أداء الصندوق في ثالثة مجاالت رئيسية - 83

 وقد خلص تقييم البرنامج القطري للسودان إلى أن .المجاالت التصميم وتوقيت االستجابة ودعم التنفيذ

 أدى االعتماد كثيرا على جهات غير محددة للمشاركة أداء الصندوق في مجال التصميم كان مختلطا، فقد

 وقد تضمن .في التمويل إلى تأخر التنفيذ لفترات طويلة وإلى االفتقار إلى التناسق بين مكونات المشروع

برنامج جنوب كردفان تصميما غير مناسب ومكونات غير ممولة بالقدر الكافي مما أثر بالسالب على 

) األرجنتين( وفيما يتعلق بمشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية .تنفيذ البرنامج وفعاليته

لم يضمن الصندوق المستوى الضروري من المشاركة المحلية عند تصميم المشروع، كما لم يول 

  .االعتبار الكافي للدروس المستفادة من المشروع السابق

نمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية في مثل مشروع الت(تلقى الصندوق في بعض المشروعات  - 84

 ولكنه .الثناء على قدرته على االستجابة للظروف المتغيرة عند إعادة تصميم المشروع) األرجنتين

 وفى نيجيريا، يشترك الصندوق في تحمل .تعرض في اثنين من تقارير التقييم للنقد بسبب بطء االستجابة

ا المستغرق في إعداد المشروع وتنفيذه وافتقاره إلى الهمة والحسم في المسؤولية عن الوقت الطويل جد

مثل تلك المتعلقة بالترتيبات المؤسسية لبرنامج تنمية (اتخاذ التدابير للتصدي لمشكالت المشروع 

وجه االنتقاد لموظفي المشروع  ) الصين( وفى مشروع كينلنغ .)المشروعات الريفية متناهية الصغر

إلعداد الوثائق الخاصة بالصندوق مثل التقارير ) نظرا لطبيعتهم المتعجلة(مطلوب لطول الوقت ال

 وكان عدم كفاية .المخصصة للتقدم المحرز في المشروع والتقارير المتعلقة بنظام إدارة النتائج واألثر

كوريا جمهورية (دعم التنفيذ من العوامل التي أثرت بالسالب في مشروع األمن الغذائي في المرتفعات 

 أما في جمهورية كوريا الشعبية .وفى الجيل السابق من المشروعات في نيجيريا) الشعبية الديمقراطية

 وأدى ذلك، ضمن قضايا .الديمقراطية فلم يستمر مدير البرنامج القطري في عمله بالدرجة الكافية

امج القطري الجديد مما أخرى، إلى ضياع الذاكرة المؤسسية مما تطلب فترات طويلة لتلقين مدير البرن

 وفى نيجيريا، لم يقم موظفو الصندوق بزيارة .أثر في نهاية المطاف في خطى وجودة تنفيذ المشروع

 . بالتواتر الكافي أو متابعة القضايا المختلفة بشكل فعال16مشروعي والية كاتسينا ووالية سوكوتو

 وهو، كما سبق الذكر في .التنفيذ الناشئةوتركت المؤسسة المتعاونة لتتولى القيادة في معالجة قضايا 

 وصنف أداء الصندوق في .، ما كان متفقا مع نموذج عمليات الصندوق في الماضي82الفقرة 

المشروعات األخيرة في نيجيريا بدرجة أفضل نتيجة للحضور القطري للصندوق وأنشطة دعم التنفيذ 

  .واإلشراف المباشر

                                                      
  .2001  أقفل هذان المشروعان في عام  16
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  5الجدول 

  2008 المقيمة في أداء الشركاء والمشروعات

 النسبة المئوية التصنيف

  المؤسسات المتعاونة  الحكومات  الصندوق 

 - - -  إلى حد بعيدمرض

 30 36 27 مرض

 50 27 36  إلى حد مامرض

 80 64 64 مجموع المرض   

 20 36 36 ض إلى حد ماغير مر

 - - - غير مرض

 - - -  إلى حد بعيدغير مرض

 20 36 36 مجموع غير المرض  

 .، يعد مسألة محورية في تحقيق استدامة نتائج المشروعات فيما يتعلق بالفقر الريفي الحكوماتأداء - 85

 إلى نفس النتيجة التي تأكدت من خالل 2008وخلص العديد من عمليات التقييم التي أجريت في عام 

 مثال ذلك أن تقرير .)117ة انظر الفقر(التحليل اإلحصائي لكل قاعدة بيانات تقارير العمليات وأثرها 

التقييم المشترك بين الصندوق ومصرف التنمية األفريقي بشأن الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا أكد 

أن للحكومات دورا أساسيا يتعين عليها أن تقوم به في وضع سياسة سليمة وتوفير بيئة مؤسسية مناسبة 

نفيذ برامج ومشروعات التنمية وتقديم خدمات محددة لتحقيق جملة أمور، منها المساعدة في تيسير ت

 وإجماال فإنه فيما يتعلق بالصندوق .لمكافحة الفقر بشكل عام وتحسين األمن الغذائي والدخل بشكل خاص

 .صنف أداء الحكومات بأنه مرض إلى حد ما أو أفضل في مشروعين من بين كل ثالثة مشروعات

أصبح مسلما به بصورة متزايدة باعتبار أن هذا الدور هو أهم وبالنظر إلى أن أهمية دور الحكومات 

عامل مفرد في تحقيق نتائج مستدامة فيما يتعلق بالفقر الريفي فإنه يتعين على الصندوق تعزيز أنشطته 

   .التي يمكن أن تسهم في تحسين أداء الحكومات

كاالتها اختلف فيما بين  أيضا أن أداء الحكومات وو2008 التقييمات التي أجريت في عام الحظت - 86

) مدغشقر(ومشروع مندراري العليا ) الصين( ففي مشروع كينلنغ .المشروعات ومع مضي الوقت

 وفيما .كانت المؤسسات الحكومية ملتزمة بالمشروعات وداعمة لها) السودان(ومشروع شمال كردفان 

 وكان .لمطلوبة بأسلوب فعاليتعلق بمشروع كينلنغ، قدمت حكومة الصين الموارد البشرية والمالية ا

 وكان أداء أفرقة إدارة البرامج جيدا .األداء والتنسيق بين مختلف الوزارات والوكاالت المعنية جيدا

 وفى الحالة األخيرة، أفادت التقارير .بصفة خاصة في مشروعات ثالثة في الصين ومدغشقر وغواتيماال

 وقد تجلت أهمية . األسباب الرئيسية لنجاح المشروعبأن نوعية واستمرارية فريق اإلدارة كانت تعد من

ضمان استمرارية مدراء المشروعات في عمليات التقييم بصفة عامة، مما يؤكد أنه يتعين على 

الحكومات أن تبذل جهودا أكبر لضمان استمرارية مدراء المشروعات وغيرهم من الموظفين المعنيين 

   .مسألة حيوية لتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات ونجاحهافي وحدات اإلدارة في عملهم حيث أن ذلك 

 القطري للسودان إلى أن أداء الحكومة كان مرضيا بقدر ما كان متوقعا في ظل جخلص تقييم البرنام - 87

 وتفاوت .قصور اإلمكانات، ولكن مشكالت التناغم والتنسيق أثرت بالسالب على إدارة المشروعات
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ي مشروع شمال كردفان كان التزام المؤسسات الحكومية قويا وأسهمت األداء بين مشروع وآخر ، فف

 وفى برنامج جنوب كردفان، تأثر أداء المؤسسات الحكومية بعدم االستقرار العام في .في تنفيذ المشروع

هيكل إدارة جنوب كردفان واثر التغير الكبير في كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدم توفير 

    .قابل، تأثيرا سلبيا في أداء المشروعالتمويل الم

) مدغشقر(يشير تقدير نظام الرصد والتقييم إلى أن هذا النظام كان مثاليا في مشروع مندرارى العليا  - 88

حيث انه وفر قاعدة ثرية من بيانات المخرجات واآلثار وكان متناغما قدر اإلمكان مع نظام إدارة النتائج 

ام الرصد والتقييم كان ضعيفا في كثير من الحاالت، كما هو الحال في  غير أن نظ.واألثر في الصندوق

وكذالك في جميع المشروعات والبرامج باستثناء ما يتعلق ببرنامج التنمية ) الصين(مشروع كينلنغ 

 وتقع المسؤولية عن ضعف نظام الرصد .الزراعية والريفية القائمة على المجتمع المحلي في نيجيريا

شروع كينلنغ على عاتق الصندوق أكثر من غيره بسبب إخفاقه في التصدي لجوانب والتقييم في م

  .مالقصور وعدم تقديم الدعم التقني الالز

 مشروعات أن التزام الحكومات 17في سياق التقييم المشترك ألفريقيا، أظهر تقييم مشروع من كل أربعة - 89

 .مهما في فعالية المشروع واستدامتهوامتالكها للمشروعات كان قويا بصفة خاصة وكان يمثل عامال 

 في المائة من المشروعات بأنها لم 45ومن المنظور السلبي وجهت انتقادات إلى الجهات المقترضة في 

من الحاالت أن % 38توفر بيئة سياساتية أو قانونية أو مؤسسية مثالية داعمة للمشروعات ، ويتبين من 

 وأرجعت عمليات التقييم .المبرمة أثناء مرحلة تصميم المشروعالمقترضين لم يلتزموا بجميع االتفاقيات 

عدم كفاية الموظفين في ) 1: (السبب في ضعف أداء الجهات المقترضة إلى العوامل الرئيسية التالية

عدم كفاية دعم الموظفين ) 2(وحدات إدارة المشروعات التي اقترنت بارتفاع معدل تغيير الموظفين ؛ 

لموظفي المشروعات وعدم كفاية المشاركة في التخطيط ومشكالت إجراءات والخبرات والتدريب 

نقص الخبرة ) 5(ضعف الدعم المؤسسي؛ ) 4(البطء في تعيين الموظفين؛ ) 3(التوريد واإلدارة المالية؛ 

  .عدم فعالية نظم الرصد والتقييم كأداة لإلدارة) 6(بإجراءات اإلقراض؛ 

 بأداء الحكومات في القسم زاي من هذا الفصل وفى الفصل سوف تستمر مناقشة القضية المتعلقة - 90

  .الخامس

كانون األول /واتفاقا مع أحكام سياسة دعم اإلشراف والتنفيذ التي اعتمدها المجلس التنفيذي في ديسمبر - 91

 باتخاذ إجراءات لكي يتولى بنفسه تقديم المؤسسات المتعاونة يشرع الصندوق في االستغناء عن 2006

وطبقا لمذكرة الرئيس المقدمة بشأن تعديل ترتيبات اإلشراف والتي . اف المباشر والتنفيذالدعم لإلشر

 بلغت نسبة 2009حزيران / فإنه بنهاية يونيو،200918أيلول /عرضت على المجلس التنفيذي في سبتمبر

لصندوق  يتولى اأن في المائة فقط، على 18المشروعات التي تتولى المؤسسات المتعاونة اإلشراف عليها 

 وقامت شعبة آسيا والمحيط الهادي ، من بين .2010 في المائة منها في عام 7اإلشراف المباشر على 

الشعب اإلقليمية للصندوق، بإخضاع جميع المشروعات إلجراءات دعم اإلشراف المباشر عليها وتنفيذها 

رقية والجنوبية نفس  وفعلت شعبة أفريقيا الش2007كانون األول /من جانب الصندوق بحلول ديسمبر

                                                      
  .لصندوق ومصرف التنمية األفريقي الذي قام فريق التقييم بتحليله مشروعا يشترك فيها ا55  من عينة تضم  17
  http://www.ifad.org/gbdocs/eb/97/e/EB-2009-97-R-32.pdf   الوثيقة 18
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 ولذالك فإنه تمشيا مع سياسة دعم اإلشراف والتنفيذ فلن تكون .2008كانون األول /الشئ بحلول ديسمبر

ثمة حاجة في المستقبل القريب إلى أن تتولى عمليات التقييم تقدير أداء المؤسسات المتعاونة حيث سيكون 

  عملها انتهى وخرجت من عمليات الصندوق 

 المتعاونة المسؤولة عن اإلشراف على ستة من ةمم المتحدة لخدمات المشاريع هو المؤسسكان مكتب األ - 92

 وصنف األداء في معظم الحاالت بأنه مرض .2008المشروعات األحد عشر التي تم تصنيفها في عام 

 . وكانت بعثات اإلشراف تقوم بعملها بانتظام كما كانت تقاريرها جيدة بشكل عام.إلى حد ما أو أفضل

غير أن مستوى األداء كان غير مرض إلى حد ما فيما يتعلق بمشروع األمن الغذائي في المرتفعات 

 .بسبب عدم وضوح واتساق التوصيات في بعض الحاالت) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية(

نفيذ ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم كفاية الوقت المتاح لمناقشة النتائج مع الشركاء في ت

 وحدد التشكيل التقني ألفرقة اإلشراف .المشروعات واالفتقار إلى االستمرارية في عمل فريق اإلشراف

 ففي السودان لم تتوفر .بأنه أحد العوامل المؤثرة في تقييم البرنامجين القطريين لنيجيريا والسودان

 المتحدة لخدمات المشاريع، مما الدراية الزراعية بالقدر الكافي لفريق االستعراض التابع لمكتب األمم

 وفى نيجيريا فإنه على الرغم من كبر .أسهم في قلة االهتمام بقضية إدارة الموارد الطبيعية والمراعى

لم تكن دائما تضم أصحاب الدراية المتخصصين  حجم أفرقة اإلشراف التابعة للبنك الدولي إال أنها

جابة السريعة لتوصيات البعثات الموفدة من ووجدت صعوبة في الحصول على المشاركة أو االست

 .الصندوق

 أدناه أن أداء المجموعتين األخيرتين، أي 6يبين الشكل  .متوسطات التحرك على مدى ثالث سنوات - 93

 ومن جهة أخرى، .2004-2002 المتعاونة، ظل ثابتا بصفة عامة منذ الفترة تالحكومات والمؤسسا

 2004- 2002 في المائة بمستوى مرض في الفترة 39وسط أظهر أداء الصندوق تحسنا واضحا من مت

  وأصبح أداء الصندوق متفقا بصفة عامة مع.2008–2006 في المائة بمستوى مرض في الفترة 63إلى 

 ففي هذا الصدد، يمكن أن يعزى تعزيز أداء الصندوق في السنوات األخيرة إلى .المجموعتين األخيرتين

 في إطار خطة العمل لتعزيز فعالية الصندوق اإلنمائية ةي أجرتها المنظماإلصالحات الواسعة النطاق الت

 غير أنه من .2005 و2004التي بدا تنفيذها بعد إجراء التقييم الخارجي المستقل للصندوق في عامي 

الضروري مراعاة هذه اإلصالحات والحفاظ على زخمها، خاصة إذا أريد تحسين أداء ثلث المشروعات 

 فضال عن ذلك فانه من المهم مالحظة احد النتائج .)80انظر الفقرة (الصندوق في المتوسط التي يمولها 

المستمدة من التقييم المشترك ألفريقيا، أي أن معظم اإلصالحات التي شرع الصندوق في تنفيذها خالل 

ها تعزيز أداء السنوات األخيرة استهدفت بصفة عامة تحسين الفعالية اإلنمائية للصندوق أكثر من استهداف

 .الحكومات الذي يعد، كما سلفت اإلشارة، عامال حيويا في ضمان فعالية المشروعات واستدامتها
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  4اإلطار 

  نقاط رئيسية عن أداء الشركاء

نفسه بدعم  ، أبدى مرونة في إعادة تصميم المشروعات أثناء التنفيذ حيث شكل قيام الصندوق بالصندوق •
اإلشراف والتنفيذ وإرساء قواعد الحضور القطري جانبين مهمين من نموذج عمليات الصندوق الجديد 
الذي يحتاج إلى مزيد من التطوير نظرا ألهميته الكبيرة في الترويج لالبتكار ودفع عجلة األنشطة غير 

داء الصندوق قد تحسن بشكل  فضال عن ذلك، فإنه بالرغم من أن أ.اإلقراضية وتحقيق األثر المطلوب
 إال أن عمليات التقييم تكشفت عن أن الوقت الذي 2008–2006 و2004-2002ملحوظ فيما بين الفترتين 

 .تستغرقه استجابة الصندوق ودعم التنفيذ يتطلبان المزيد من االهتمام والموارد
 . ووكاالتها أحد أهم عوامل نجاح المشروعاتالحكوماتيعد أداء  •
 .الصندوق والحكومات مرضيا إلى حد ما أو أفضل في ثلثي المشروعات فقط التي تم تقييمهاكان أداء  •

) والحكومات بصفة خاصة(وهذه مسالة تدعو إلى القلق نظرا للدور البالغ األهمية الذي يلعبه الصندوق 
 .في الترويج  للتنمية الزراعية والريفية المستدامة

 بصفة عامة، وإن كان يتعين على ترتيباتها في مجال اإلشراف أن  جيداالمؤسسات المتعاونة كان أداء  •
 .تضمن االستمرارية الكافية فيما بين بعثات اإلشراف، وتوفير الدراية التقنية المناسبة
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   اإلنجازات العامة للمشروعات–واو 

التقييم على يعتبر اإلنجاز العام للمشروعات هو المعيار الجامع للتقييم حسبما حددته تقديرات مكتب  - 94

والتأثير على الفقر الريفي واالستدامة ) الصلة والفعالية والكفاءة(أساس تصنيف أداء المشروعات، 

 وقد تحسنت االنجازات العامة للمشروعات بدرجة كبيرة، حيث ارتفع متوسط االنجازات .واالبتكار

 في 85 إلى 2004-2002 في المائة في الفترة 66المصنفة بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل، من 

من بين المشروعات األحد عشر   في المائة82 وصنف .) أدناه7الشكل  ( 2008–2006المائة في الفترة 

  ) أدناه 6الجدول (  بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل 2008المقيمة في عام 

  7الشكل 

  اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات
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اإلنجازات المالية للمشروعات 

  

  6الجدول 

  2008 المشروعات المقيمة في –لمشروعات اإلنجازات اإلجمالية ل

 النسبة المئوية  التصنيف

 -  إلى حد بعيدمرض

 36 مرض

 46  إلى حد مامرض

 82 مجموع المرض    

 18  إلى حد ماغير مرض
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 - غير مرض

 -  إلى حد بعيًدغير مرض

 18 مجموع غير المرض   

  5اإلطار 

  2008في عام موجز النقاط الرئيسية عن تقييم المشروعات 

 بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل فيما 2008 في المائة من المشروعات التي قيمت في عام 82صنف  •
يتعلق باإلنجاز اإلجمالي للمشروعات، وهو ما يعتبر أقل إيجابية بدرجة طفيفة من إنجاز السنة السابقة 

  . والتعريف الشامل للصلة ويعزى ذلك جزئيا إلى التطبيق األكثر صرامة.باستخدام نفس المعيار
غير أنه ال مجال للركون إلى الرضا هنا بصفة عامة نظرا لضآلة عدد التصنيفات بدرجة مرض إلى حد  •

بعيد وفقا ألي معيار من معايير تقييم المشروعات، كما كان تصنيف عدد كبير من المشروعات مرض 
  .إلى حد ما فقط

الصندوق على الصعيد العالمي للقلق، مما يقتضي إعطاء ويدعو مستوى كفاءة المشروعات التي مولها  •
 .األولوية لها في الشهور القادمة

وحقق األثر اإلجمالي على الفقر الريفي تحسنا مطردا مع مضي الوقت، وكانت إدارة الموارد الطبيعية  •
  .والبيئة مرة أخرى هي مجال األثر األضعف

جابية واسعة النطاق في مجال االبتكارات، خاصة بسبب يتعين توخي الحرص في شرح أسباب النتائج اإلي •
 .عدم توافر الدليل على اتباع نهج استراتيجي في مجالي التكرار وتوسيع النطاق

ولن يتسنى تحقيق نتائج أفضل إال مع تحسن أداء الشركاء، السيما الحكومات والصندوق الذي ظل أداؤه  •
 .وعات المقيمةيصنف بمستوى غير مرض إلى حد ما في ثلث المشر

   قضايا مختارة أثارتها عمليات التقييم على المستوى القطري والمؤسسي–زاي 

 والتي بحثت في تقرير نتائج العمليات وأثرها اثنين من تقييم البرامج 2008تشمل عمليات التقييم لعام  - 95

تمدة من ستة مشروعات  وقد تضمنت األقسام السابقة النتائج المس.السودان ونيجيريا: القطرية في أفريقيا

 وباإلضافة إلى ذلك، احتوى التقرير على لمحات عن .تم تقييمها في إطار عمليات تقييم البرامج القطرية

 والغرض . الذي أجراه مكتب التقييم19بعض النتائج الرئيسية المستمدة من التقييم المشترك ألفريقيا

لشاملة التي برزت من تقييمات البرنامجين الرئيسي من هذا القسم هو تلخيص القضايا المواضيعية ا

 ويشمل ذلك أهمية الزراعة للتنمية المستدامة واالبتكارات الزراعية .القطريين والتقييم المشترك ألفريقيا

واألعمال التحليلية والشراكات من أجل الحد من الفقر الريفي، ودور الحكومات، والتحديات التي تمثلها 

   .اتالمشروعات متعددة المكون

 هو مفتاح النمو الزراعيأكد التقييم المشترك مجددا على محورية الزراعة في أفريقيا كما أكد على أن  - 96

تحسين الدخول والسبل المعيشية الريفية إجماال، وعلى أن جزءا كبيرا من القارة ال يزال يمثل تحديات 

لمزارعين والنساء والقطاع  وأبرز التقرير، ضمن قضايا أخرى، أن صغار ا.وسياقات عالية المخاطر

 ولكن .الخاص يمكن أن يقوموا بدور كبير في الترويج للتنمية الزراعية والريفية المستدامة في أفريقيا

                                                      
كانون األول /، ديسمبر98سوف يناقش المجلس التنفيذي للصندوق التقرير النهائي عن التقييم  المشترك ألفريقيا خالل الدورة   19

2009.   
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معدالت التبادل التجاري غير العادلة التي تواجه صغار المزارعين في أفريقيا، مثل حواجز االستيراد 

 وأكد التقييم أن .ن السمات بالغة األهمية في هذا المجالوالدعم الزراعي في البلدان المتقدمة، تعتبر م

هذا الوضع يتطلب إيالء االهتمام الجماعي له حتى يمكن أن تصبح الزراعة بالفعل هي محرك النمو في 

 غير أن التقييمين أشارا إلى أن البرامج التي مولها . وخلص التقييمان القطريان إلى نفس النتيجة.القارة

 وذكر تقييم البرنامج القطري في السودان أن قطاع .ل لم تهتم كثيرا بالزراعة البعليةالصندوق من قب

الزراعة المروية حصل على معظم االستثمارات، بينما لم يحصل قطاعا الزراعة البعلية واإلنتاج 

تحتل  ولم .الحيواني اللذان يعتمد معظم فقراء الريف عليهما في معيشتهم إال على القليل من االهتمام

مكونات خدمات الزراعة البعلية مكانة واضحة إال في القليل من المشروعات الجارية التي يساعدها 

الصندوق، بينما تشغل مكونات الدعم المؤسسي والتنمية القائمة على المجتمع المحلي مكانها في جميع 

أن الصندوق كان  وخلص تقييم البرنامج القطري في نيجيريا إلى نفس النتيجة، وهي .المشروعات

يخصص  نسبة كبيرة من الموارد والجهود للتنمية االجتماعية، ولكنه لم يخصص نفس القدر من 

االهتمام لألنشطة الزراعية القائمة على أصحاب الحيازات الصغيرة بما في ذلك الوصول إلى األسواق 

  .بما يتفق مع أهميتها لالقتصاد الريفي

وأبرز التقييم المشترك  .مجال الذي لم يحظ بالقدر الكافي من االهتمام، حدد بأنه ال الزراعياالبتكار - 97

 وإضفاء الطابع التجاري على إنتاج نحو مائة مليون من أهمية التصدي لمشكلة انخفاض اإلنتاجية

 وخلص تقييم .أصحاب الحيازات الصغيرة األفارقة وأهمية العلم والتكنولوجيا في زيادة اإلنتاجية

ي للسودان إلى أنه بينما صنف البرنامج بأنه مرض إلى حد ما فيما يتعلق باالبتكارات البرنامج القطر

وفي هذا . المالية والمؤسسية الريفية إال أن االبتكارات الزراعية لم تحظ بالقدر الكافي من االهتمام

ليف والترويج الصدد دعا التقييم إلى زيادة التركيز على البحوث الزراعية كوسيلة لإلبتكار وخفض التكا

 وتوصل تقييم البرنامج القطري لنيجيريا إلى أن الصندوق نجح بقدر .للتكنولوجيا المناصرة للفقراء

معقول في الترويج لالبتكارات المناصرة للفقراء مثل تقديم المنح إلى المعهد الدولي للزراعة االستوائية 

 غير أن التقييمين القطريين كشفا .مة لآلفاتمن أجل إجراء البحوث لتنمية الكسافا عالية الغلة والمقاو

 والواقع أن .عن أن تكرار وتوسيع نطاق االبتكارات التي جربت بنجاح لم تعامل بأسلوب استراتيجي

هذه قضية منهجية تؤثر في عمليات الصندوق، وهذه النتائج تماثل ما توصلت إليه عمليات تقييم  

 .)77 الفقرة انظر (2008المشروعات التي أجريت في عام 

 موضوعا متكررا في التقييم المشترك ألفريقيا وكذلك في تقييم العمل التحليليتمثل الحاجة إلى تحسين  - 98

 والنقطة األساسية .2009البرنامجين القطريين اللذين تم تحليلهما في التقرير السنوي للنتائج واألثر لعام 

ء عمليات تحليلية في الماضي مثل تحليل هنا هي أن الصندوق لم يستثمر بالقدر الكافي في إجرا

مثل نظم اإلنتاج الحيواني والزراعة البعلية (القطاعات الفرعية في مجاالت مختارة تهم الصندوق 

الضرورية لوضع برامج جديدة للفرص االستراتيجية القطرية وتصميم )  الخ..والمؤسسات الريفية 

 كما ال تتوافر .عالية في العمليات السياساتيةالمشروعات والبرامج فضال عن المشاركة األكثر ف

 ومع .)مثل مصايد األسماك الحرفية والعلوم الزراعية(للصندوق الدراية الداخلية الكافية لهذا الغرض 

ذلك، تسلم عمليات التقييم بأن الحل قد ال يكمن في تنمية الدراية في جميع المجاالت المطلوبة داخل 

مثل الشراكات مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (تراتيجية الصندوق وأن الشراكات االس
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 فضال عن ذلك فإن العمل بإجراءات .قد تتيح الفرصة لسد هذه الفجوة في هذا المجال المهم) وغيرها

دعم التنفيذ واإلشراف المباشر والتوسع في الحضور القطري يمثالن مبادرتين إيجابيتين، إذ يمكن أن 

مية قدرات الصندوق ذاته على تحسين فهم السياقات القطرية وإجراء تحليالت أعمق للفقر يسهما في تن

انظر الفقرة ( كما أن تعزيز العمل التحليلي، مثلما هو الحال في حوار السياسات .والقطاعات الفرعية

ث سواء تم هذا العمل داخليا أو بالمشاركة مع مؤسسات أخرى، سوف تترتب عليه آثار من حي) 58

 والنقطة األساسية هنا هي .الموارد وهي مسألة تحتاج إلى نظر فيها من جانب اإلدارة والمجلس التنفيذي

   .أن العمل التحليلي الشامل مسألة ضرورية لتحسين نتائج المشروعات

 فقد خلص التقييم المشترك ألفريقيا . هي قضية شاملة أخرى برزت من عمليات التقييم الثالثالشراكات، - 99

إلى أنه بالرغم من وجود بعض التمويل المشترك والتعاون في اإلشراف على المشروعات فإن الشراكة 

 على سبيل المثال، كان التعاون .بين الصندوق ومصرف التنمية األفريقي كانت محدودة في الماضي

 غير . وضع استراتيجيات مشتركة للمساعدات القطريةمحدودا في المسائل السياساتية وتقاسم المعرفة أو

أن التقييم خلص أيضا إلى وجود احتماالت أكبر في أن تتمكن المنظمتان من إقامة شراكة استراتيجية 

 وتعتبر الشراكة مع الوكاالت الحكومية .بينهما في المستقبل تقوم على أساس المزايا النسبية لكل منهما

 غير أن الشراكة مع القطاع الخاص .ة قوية بشكل عام في عمليات الصندوقوالمنظمات القاعدية نقط

 ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى أن الصندوق ال يمتلك .كانت محدودة بعض الشيء في الماضي

 وبالمثل، من المهم إقامة الشراكة مع بعض .الوسائل الكافية للمشاركة المباشرة مع القطاع الخاص

ل نظام الحكم المحلي، السيما مع الهيئات المحلية المنتخبة والبرلمانات ألنها تقوم الجهات الفاعلة داخ

بدور حيوي في صنع القرارات على المستوى المحلي وفي تخصيص الموارد فضال عن رصد األنشطة 

 وتوجد حاليا بعض مبادرات الشراكة الجيدة مع .اإلنمائية واإلشراف عليها على المستوى القاعدي

 الفاعلة الناشئة في مجال التنمية الزراعية والريفية مثل مؤسسة بيل زميليندا غيتس والتحالف من الجهات

أجل ثورة خضراء في أفريقيا، ولكن يجب تعزيز الجهود التي تبذل لتعبئة موارد إضافية وإقامة شراكات 

  .ملموسة على األرض

رة متزايدة في عمليات التقييم األخرى التي من بين النتائج الرئيسية للتقييم المشترك والتي تظهر بصو - 100

يجريها مكتب التقييم أن أداء الحكومات يبدو من أهم العوامل التي تؤثر في الحد المستدام من الفقر 

 وتعتبر مساهمة الحكومات ومداخالتها من حيث االلتزام العام وتخصيص .)85انظر الفقرة (الريفي 

وإدارة المشروعات والقدرة على تنسيق األنشطة بين أصحاب الشأن الموارد للتنمية الزراعية والريفية 

 .المتعددين مسألة أساسية في صياغة االستراتيجيات القطرية وتصميم المشروعات والبرامج وتنفيذها

وخلص التقييم المشترك أيضا إلى أن الصندوق لم يفعل ما فيه الكفاية لمساعدة الحكومات على تحسين 

مساعدات في مجاالت مثل تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية مهارات إدارة المشروعات أدائها بتقديم ال

وصياغة وتنفيذ سياسات متماسكة ومناصرة للفقراء في القطاعين الزراعي والريفي وتطوير نظم الرصد 

ميم والتقييم، بما في ذلك تنمية القدرات اإلحصائية الوطنية وضمان مشاركة القطاع الخاص والترويج لتع

قضايا التمايز بين الجنسين في المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بتمكين النساء والنهوض بأحوالهن 

 .اقتصاديا
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 ففي الماضي كثيرا ما .المشروعات المتعددة المكوناتوتوصل التقييم إلى نتيجة أخرى تتعلق بتعقد  - 101

ة والتمويل الريفي والتعبئة مثل التكنولوجيا الزراعي(مول الصندوق مشروعات تتضمن مكونات متنوعة 

كوسيلة ) االجتماعية والصحة والتعليم والنهوض بالمجتمعات المحلية، كل ذلك في إطار عملية واحدة

 وكثيرا ما تعرضت هذه .للتصدي للطبيعة متعددة األوجه للفقر وتلبية احتياجات فقراء الريف

 بين الوكاالت المختلفة المشتركة في تنفيذ المشروعات المتعددة المكونات لتحديات في التنفيذ والتنسيق

 ويتجلى ذلك بشكل خاص عندما تكون قدرات البلدان المقترضة .المشروعات مما يقلل من فعالياتها

 غير أنه في السنوات األخيرة، وكإجراء للتصدي للطبيعة متعددة األوجه للفقر، قام الصندوق .محدودة

ة واحدا بعد اآلخر وليس عبر تنفيذ مشروعات فردية متعددة بتمويل مشروعات تعالج القطاعات الفرعي

على ) غانا وجمهورية تنزانيا المتحدة( مثال ذلك ركز الصندوق في البداية في بعض البلدان .المكونات

دعم الري وتطوير التكنولوجيا بهدف تحسين اإلنتاج الزراعي وإنتاجيته ثم تبع ذلك مباشرة بتقديم الدعم 

 ويعتبر دور الشركاء مهما أيضا في هذا الصدد حيث يمكن . الوصول إلى األسواقالمسبق لتيسير

للصندوق والجهات اإلنمائية الفاعلة األخرى تقديم الدعم التكميلي لمعالجة مشكلة الفقر الريفي بأسلوب 

 .أكثر شموال

  6اإلطار 

  نقاط رئيسية من عمليات التقييم على المستوى المؤسسي والقطري

ستثمارات في مجال الزراعة والنمو الزراعي مسألة أساسية في زيادة الدخول تعتبر اال •
  .وتحسين سبل العيش الريفية

تعتبر االبتكارات الزراعية مسألة حيوية في تعزيز اإلنتاجية وإضفاء الطابع التجاري على  •
إنتاج  صغار المزارعين وتستحق المزيد من االهتمام المنهجي خاصة من حيث التكرار 

  .توسيع النطاقو
 ويتعين إقامة .لم يستثمر الصندوق بالقدر الكافي في تنفيذ األعمال التحليلية في الماضي •

 .الشراكات االستراتيجية لسد الفجوة باإلضافة إلى تنمية القدرات داخل المنظمة في هذا المجال
  .غير أن ذلك يحتاج إلى موارد يتعين على اإلدارة والمجلس التنفيذي بحثها

تعتبر الشراكة مع الوكاالت الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي نقطة قوية في  •
  . وكانت الشراكة مع القطاع الخاص محدودة في الماضي.عمليات الصندوق

 ولم يبذل .يعتبر أداء الحكومات هو أهم عامل مفرد في الحد المستدام من الفقر الريفي •
  .جهد لمساعدة الحكومات على تحسين أدائهاالصندوق القدر الكافي من ال

تبين أن المشروعات متعددة المكونات تتعرض لتحديات في مجالي التنفيذ والتنسيق بما يؤدي  •
 وبذل الصندوق جهودا في .إلى تقليل الفعالية السيما عندما تكون إمكانات المقترضين محدودة

شروعات تتناول القطاعات الفرعية السنوات األخيرة لمواجهة هذه التحديات عبر تمويل م
 كما تعتبر الشراكة مع الجهات اإلنمائية الفاعلة األخرى مسألة أساسية في معالجة .بالتتابع

 .الطبيعة متعددة األوجه للفقر الريفي
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  جارابعا ـ استعراض الجودة عند اإلدر

 .راض الجودة عند البدايةهذه هي المرة األولى التي يشمل فيها تقرير عمليات الصندوق وأثرها استع - 102

 20وفي هذا الشأن يتولى مكتب التقييم تحليل برامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدة اإلثنى عشر

 فضال عن أربعة مشروعات حديثة 2009نيسان / وفي أبريل2008التي بحثها المجلس التنفيذي في عام 

 وبناء على الخبرة المكتسبة في .200821في عام التصميم في البلدان التي أجريت عمليات التقييم بشأنها 

السنة الحالية سوف يكون الهدف هو توسيع نطاق استعراض الجودة عند البداية بحيث يشمل مجموعة 

 فضال عن ذلك .واسعة من المشروعات المعتمدة حديثا في تقارير تقييم العمليات وأثرها في المستقبل

والنتائج المستمدة من نظم تعزيز جودة اإلدارة ذاتها ستبذل الجهود الستخدام بعض المؤشرات 

   .وضماناتها عند استعراض الجودة عند البداية في تقرير النتائج واألثر في المستقبل

 هو التقدير والتيقن  عند البدايةالجودةالستعراض  فإن الهدف الرئيسي 5كما سلفت اإلشارة في الفقرة  - 103

راتيجياته الجديدة استفادت من الدروس والممارسات الجيدة، مما إذا كانت مشروعات الصندوق واست

 أي أن استعراض الجودة عند البداية يركز على تحديد مدى .اعتمادا على االستعراض المكتبي للوثائق

تعلم الصندوق من العمليات السابقة، بما في ذلك التصدي لمجاالت التحدي الرئيسية التي حددت في هذا 

 ومن المعتزم أيضا .رير السابقة فيما يتعلق باألنشطة الجديدة التي يمولها الصندوقالتقرير وفي التقا

المضي في الحوار بشأن تقرير العمليات وأثرها خطوة أخرى إلى األمام بتوسيع تغطيته ليشمل العمليات 

 .سابقةباإلضافة إلى استعراض األنشطة ال) مثل المشروعات واالستراتيجيات المعتمدة حديثا(الجارية 

غير أن هذا القسم ال يعتزم تقدير النتائج فيما يتعلق بالفعالية أو الكفاءة نظرا ألن االستراتيجيات 

  .والمشروعات قيد النظر لم تعتمد إال حديثا ومن ثم لم تنضج بدرجة تسمح بإجراء هذا التحليل بشأنها

 في التصدي للمجاالت التي تشكل  يتضمن هذا الفصل استعراضا حول الطريقة التي تستخدمها اإلدارةال - 104

تحديات في ضوء العمليات السابقة من حيث تحسين الوصول إلى األسواق وإدارة الموارد الطبيعية 

 ويرد استعراض الجودة عند البداية لهذين المجالين المواضيعيين في الفصل السادس .والقضايا البيئية

  .الذي خصص حصرا لهما

 والموضوعات المنهجية والمتكررة أكثر مما يركز على االستعراض يركز هذا الفصل على القضايا - 105

 وقد برزت القضايا التالية في التقرير الحالي .المضني للجودة عند البداية لجميع مجاالت التحدي

والتقارير السابقة لنتائج العمليات وأثرها باعتبار أن أداء هذه المجاالت كان غير كاف في الماضي رغم 

تعريف األهداف، والحضور القطري، واإلشراف : الغة لتعزيز الفعالية اإلنمائية للصندوقأهميتها الب

  .وإدارة المعرفة وحوار السياسات

                                                      
  .وفييت نامتشمل أفغانستان والبرازيل وبوروندي وأثيوبيا وغواتيماال وغينيا وهايتي وإندونيسيا والمغرب وباكستان والسودان    20

) غواتيماال( وبرنامج التنمية الريفية المستدامة في اإلقليم الشمالي )الصين( تشمل برنامج الحد من الفقر في منطقة دابيشان  21
والمراحل ) مدغشقر(رزق في جنوب السودان ومشروع دعم المنظمات المهنية للمزارع والخدمات الريفية ومشروع إنعاش موارد ال

 وال تدخل في هذا االستعراض نظرا ألن اإلدارة لم تقم 2008الثانية من المشروعات التي جرى بشأنها تقييم في منتصف المدة في عام 
  .بتصميمها
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أشار تقرير نتائج العمليات وأثرها أكثر من مرة إلى أن فعالية االستراتيجيات والعمليات السابقة كانت  - 106

 في االستراتيجيات القطرية وتصميم طموح األهداف المفرطمحدودة نتيجة لعدة أسباب، منها 

 وكشفت برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات التي تم استعراضها عن إحراز .المشروعات

 مثال ذلك .تقدم جيد في تحديد أهداف أقل عددا وأكثر واقعية في المشروعات واالستراتيجيات القطرية

يا يتضمن ثالثة أهداف محددة تتعلق بالموارد الطبيعية أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ألثيوب

 وشمل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية .وتحسين تكنولوجيا اإلنتاج الزراعي والتمويل الريفي

لباكستان هدفين رئيسيين، هما تعزيز قدرة فقراء الريف على المشاركة بشكل أكثر فعالية في األنشطة 

 ويهدف مشروع إنعاش موارد الرزق في جنوب السودان إلى .ز اإلنتاجيةاإلنمائية والترويج لتعزي

تحسين مستوى األمن الغذائي والدخل من األنشطة الزراعية وغير الزراعية، على أن يتحقق ذلك عبر 

 ويتضمن مشروع .دعم التنمية القائمة على المجتمع المحلي لألنشطة اإلنتاجية وتحسين البنية األساسية

ات المهنية للمزارعين والخدمات الزراعية في مدغشقر ثالثة أهداف محددة تتعلق بتعزيز دعم المنظم

المزارعين ومنظماتهم، وتيسير حصول المزارعين على الخدمات وزيادة مستوى اإلنتاج عبر توفير 

 وتوجد أمثلة أخرى مستمدة من مجموعة من برامج الفرص .تسهيالت مالية تستجيب لطلب المستهدفين

 وتوفر النماذج المعدلة التي اعتمدها المجلس .ستراتيجية القطرية والمشروعات التي تم استعراضهااال

وما اقترن بها من مبادئ توجيهية للمشروعات ) 2006أيلول /سبتمبر(التنفيذي للمشروعات 

 توضيحات لمدراء البرامج القطرية لمساعدتهم في تحديد أهداف أكثر) 2007كانون األول /ديسمبر(

   .اتساقا على مستوى المشروعات

 تكشف برامج الفرص االستراتيجية القطرية عن أن الصندوق نفذ بطريقة بالحضور القطريفيما يتعلق  - 107

متزايدة التوصيات التي وردت في عمليات التقييم على مستوى المؤسسة بشأن البرنامج النموذجي 

القطرية من مقر الصندوق في روما إلى عبر إيفاد بعض مدراء البرامج ) 2007(للحضور الميداني 

 مثال ذلك أن مدراء .البلدان أو إقامة حضور ميداني قطري عبر تعيين الموظفين الوطنيين لهذا الغرض

البرامج القطرية في السودان وجمهورية تنزانيا المتحدة وفيتنام أوفدوا إلى هذه البلدان بينما اعتمد 

 وسوف يتم رفع مستوى الحضور .لخبراء الوطنيين في البرازيلالحضور القطري الجديد على استخدام ا

 ومع كل ذلك يبقى التحدي ماثال .2009القطري باإلنابة في باكستان ليتحول إلى مكتب قطري في عام 

ويشمل الحاجة إلى ضم جميع الموظفين المقيمين إلى أفرقة العمل وموظفي المنظمة وزيادة تفويض 

  .ي الحاالت التي يستمر مدراء البرامج القطرية في عملهم من روماالسلطات  إليهم، السيما ف

، يجري بذل جهود كبيرة في جميع البلدان لدعم عمليات اإلشراف المباشر باإلشرافوفيما يتعلق  - 108

 وفي . ويشمل ذلك إنهاء العقود مع المؤسسات المتعاونة، عند االقتضاء، في العمليات الجارية.والتنفيذ

 وكان البرنامج .2009لبرنامج تحت اإلشراف المباشر للصندوق اعتبارا من عام بوروندي، وضع ا

القطري في هايتي أول برنامج يخضع لإلشراف المباشر في شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، وقد 

 وسوف تستفيد جميع المشروعات .ساعدت هذه الترتيبات على تحسين أداء المشروعات والبرامج

 غير أن وثائق . استعراضها وتصميمها حديثا من دعم اإلشراف المباشر والتنفيذاألربعة التي تم

المشروعات التي اعتمدها المجلس التنفيذي ال تتضمن سوى القليل من المعلومات عن خطط ونهج 

 ومن المستهدف في إحدى الحاالت .)من حيث تواتر البعثات ومشاركة المؤسسات المحلية(اإلشراف 
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ولى الصندوق عملية اإلشراف على المشروع بالمشاركة مع الجهات المشتركة في أن يت) مدغشقر(

 وتأسيسا على الدالئل .التمويل، بما في ذلك االتحاد األوروبي ومصرف التنمية األفريقي والبنك الدولي

يتات المستمدة من عمليات التقييم السابقة فإن هذا األسلوب يمكن أن يمثل تحديا، خاصة فيما يتعلق بتوق

 فضال عن ذلك، أفادت .إفادة بعثات التنسيق واالتفاق بشأن القضايا التي تتضمنها تقارير اإلشراف

عمليات التقييم أن موظفي الصندوق، بشكل عام، حصلوا على تدريب واف في مجال اإلشراف على 

وباإلضافة إلى  . ولكن يجب بناء المزيد من القدرات وتخصيصها ألنشطة دعم التنفيذ.الجوانب المالية

ذلك فإنه يتعين تحليل الجهود اإلضافية لمدراء البرامج القطرية في مجال دعم اإلشراف المباشر والتنفيذ 

  .ومراعاتها عند إعداد خطط عملها السنوية الفردية في المستقبل

 أصبحت جميع برامج الفرص 2007 في الصندوق في عام إدارة المعرفةبعد العمل باستراتيجية  - 109

تراتيجية القطرية تضم قسما عن إدارة المعرفة واالتصاالت مع ممارسة طائفة من األنشطة دعما االس

 ويشمل ذلك عدة قضايا منها أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في أفغانستان .للبرامج القطرية

 المتعلقة بالتنمية يؤكد على أهمية الترويج لتقاسم المعرفة عبر المشاركة في البرنامج مع شبكة المعرفة

 ويبين برنامج الفرص االستراتيجية القطرية في البرازيل أن .الريفية في إقليم آسيا والمحيط الهادي

المعلومات الخاصة بتجربة الصندوق في القطر سوف تنشر في نشرات إعالمية وكتيبات وفي وسائل 

 . الفقر الريفي وهلم جرا لبوابةرونياإلعالم األخرى وفي الموقع اإللكتروني للصندوق والموقع اإللكت

 ترد اإلشارة إلى أهمية تعزيز نظم الرصد والتقييم التي تمثل ،وفي برامج بوروندي وهايتي والسودان

 ويسلم برنامج غواتيماال بأهمية إدارة المعرفة في الترويج .حجر الزاوية في إدارة المعرفة واالتصاالت

طرح رؤية متعمقة عن الموارد المطلوبة لممارسة هذه الطائفة  غير أن هذه البرامج ال ت.لالبتكار

 فضال عن ذلك فإن عددا قليال فقط من البرامج التي تم استعراضها .الواسعة من األنشطة المستهدفة

  .يؤكد بوضوح على أهمية إدارة المعرفة وحوار السياسات من أجل تكرار االبتكارات وتوسيع نطاقها

 وسوف تستخدم .عة التي تم استعراضها أيضا االهتمام بقضايا إدارة المعرفةوتولي المشروعات األرب - 110

 وفي غواتيماال، سوف تتاح .مشروعات الصين والسودان الشبكة اإللكترونية كمنتدى لتقاسم المعرفة

مواد التدريب واالتصال باللغات المحلية واللغة اإلسبانية على السواء وفقا لتكوين المستهدفين، بينما 

المستوى الوطني واإلقليمي : نفذ نظام المعلومات في مشروع مدغشقر على مستويات ثالثة هيسي

 ومن بين الجوانب التي ستستفيد من هذا التطوير المستمر دور نظم رصد وتقييم المشروعات .واألقسام

   .في أنشطة إدارة المعرفة إلى جانب نظم تقاسم المعرفة بين مقر الصندوق والمشروعات

عدد من برامج الفرص االستراتيجية القطرية، مثل برنامج المغرب، بوضوح األهداف االستراتيجية حدد  - 111

 غير أن االستراتيجية ليست بالوضوح الكافي من حيث النهج التي ستستخدم والموارد .لحوار السياسات

ا مهمة مثل حقوق قضاي) مثل غينيا( وأبرز بعض البرامج  .التي يتعين توفيرها لتحقيق األهداف المعلنة

 .الملكية وتمويل األنشطة الزراعية، وهي المسائل التي يجب أن يهتم بها الصندوق في حوار السياسات

غير أن برنامج غينيا ال يتضمن أي خطة للعمليات بما في ذلك األهداف المحددة أو المؤشرات الخاصة 

 بشكل يثير االهتمام بين أنشطة  ويربط برنامج بوروندي.باألداء الستخدامها في حوار السياسات

 غير أنه .الصندوق في مجال حوار السياسات في القطر وبين األهداف االستراتيجية اإلجمالية للبرنامج

ال يتضمن، مثلما هو الحال مع برنامجي غينيا والمغرب، بنودا لتخصيص الوقت والموارد المطلوبين 
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يعد تعزيز الحوار السياساتي المناصر للفقراء أحد  وفي برنامجي غواتيماال والسودان، .لهذا الغرض

 لذلك فإن .األهداف االستراتيجية الثالثة، كما تم تحديد المؤشرات األساسية في إطار إدارة نتائج البرنامج

برامج الفرص االستراتيجية القطرية تولي، بصفة عامة، اهتماما كافيا لتحديد جدول األعمال السياساتي 

 غير أنه يبدو أنه لم يول االهتمام الكافي للعمليات .دوق اإلسهام به في كل قطرالذي يعتزم الصن

األساسية، أي الوقت والموارد المطلوبة، وتعريف مؤشرات األداء وآليات الرصد لضمان النجاح في 

 وأخيرا يتضمن كل من .الترويج للسياسات المناصرة للفقراء في مجال التنمية الزراعية والريفية

وعات األربعة التي تم استعراضها بعض األهداف على مستوى السياسات، رغم أنه في حالة المشر

خصص المشروع بالفعل مكونا يهدف إلى اإلسهام في وضع السياسات الوطنية بشأن ) مدغشقر(واحدة 

  .المنظمات الخدمية والرئيسية

  7اإلطار 

  نقاط رئيسية مستمدة من استعراض الجودة عند البداية

برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات التي تم استعراضها عن تحقيق تقدم كشفت  •
  .جيد في تحديد أهداف أقل عددا وأكثر واقعية في المشروعات واالستراتيجيات القطرية

رغم أن الصندوق يعزز ويوسع حضوره القطري إال أنه توجد بعض التحديات التي يتعين  •
تفويض السلطات وإدماج موظفي الحضور القطري في القوة عليه مواجهتها، ويشمل ذلك 

  .العاملة اإلجمالية للمنظمة
 ولم تشمل .تبذل جهود كبيرة في جميع البلدان في مجال دعم اإلشراف المباشر والتنفيذ •

المشروعات التي تم استعراضها معلومات كافية حول خطط ونهج اإلشراف، ويحتاج األمر 
ر في مجال التدريب، السيما ما يتعلق ببناء القدرات للقيام بأنشطة دعم إلى المزيد من االستثما

 .التنفيذ
 ويقتضي األمر بيان مستوى الموارد المطلوبة .حظيت إدارة المعرفة بقدر أكبر من االهتمام •

  .للتنفيذ الفعلي لطائفة واسعة من األنشطة المتوقعة في المستقبل بوضوح
تراتيجية القطرية تولي، بصفة عامة، اهتماما كافيا لتحديد بالرغم من أن برامج الفرص االس •

جداول األعمال السياساتية فإنه لم يول القدر الكافي من االهتمام للعمليات األساسية، أي الوقت 
 وتضمنت المشروعات التي تم .والموارد المطلوبة، فضال عن مؤشرات األداء وآليات الرصد

 . ولكن القليل منها يشمل مكونات تتعلق بالسياسات تحديدااستعراضها أيضا أهدافا سياساتية،

  2008- 2002 ـ قياس وتحليل مشروعات خامسا

كما سلف الذكر في الفصل األول، أصبحت قاعدة بيانات تقارير نتائج العمليات وأثرها تتضمن تصنيفات  - 112

 .ضافية من قاعدة البيانات ويستمد هذا القسم نتائج إ.2008-2002 مشروعا تم تقييمها في الفترة 96لعدد 

 بأكملها مقارنة بالتصنيف الذي 2008-2002وتكمن الميزة الرئيسية في استخدام قاعدة بيانات الفترة 

  .يعتمد على سنة واحدة فقط، في كثرة عدد المشروعات التي يشملها

دي في أداء ، يبين التحليل الوارد في الفصل الثالث وجود اتجاه تصاعأداء المشروعات بحسب الفترة - 113

  . وقد أجري هذا التحليل في ضوء سنة التقييم.2008-2002المشروعات في تقييمات الفترة 

 31 إلى أن المشروعات التي أصبحت نافذة المفعول بعد 2007توصل تقرير العمليات وأثرها لعام  - 114

لمفعول قبل  حققت نتائج إجمالية أفضل من المشروعات التي أصبحت نافذة ا1996كانون األول /ديسمبر



  EB 2009/98/R.7 

43 

 وبغية إعادة تقييم هذه الفرضية باستخدام عينة من عدد أكبر من المشروعات التي تولى .22ذلك التاريخ

مكتب التقييم تقييمها، فإن هذا القسم يستكشف اتجاهات األداء في السنة التي أصبح المشروع فيها نافذ 

  .2008أثرها لعام  وتم توثيق نتيجة مماثلة في تقرير نتائج العمليات و.المفعول

 أدناه متوسط النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بدرجة مرض إلى حد ما أو أفضل 8يبين الشكل  - 115

باستخدام معايير التقييم الجامعة الثالثة، أي اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات، وأداء المشروعات، 

ات البداية الثالث أي عام  وقسمت المشروعات إلى مجموعات بحسب فتر.وأثرها على الفقر الريفي

 ويبين الرسم البياني حدوث تحسن مطرد  . وما بعده2000، وعام 1999-1995 وما قبله، والفترة 1994

في اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات، واتجاه مستقيم نسبيا ألداء المشروعات، وتحسن ملحوظ في األثر 

 تصنيف كل مشروع بحسب فترة نفاذ المفعول  ويبين متوسط.2000على الفقر الريفي اعتبارا من عام 

  .) أدناه7الجدول (وجود تحسن أكثر استمرارية باستخدام جميع المعايير الثالثة 

أوال، يؤكد هذا التحليل النتائج الواردة في التقريرين السنويين السابقين لنتائج العمليات وأثرها أن أداء  - 116

عزى التحسن في ي ويمكن أن .لقديم من المشروعاتالمشروعات األحدث مرض بدرجة أكبر من الجيل ا

 .اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات جزئيا إلى تحسن االستدامة وتصنيفات االبتكار مع مضي الوقت

وبالرغم من حدوث بعض التحسن في الفعالية فإن أحد األسباب الرئيسية في أن أداء المشروعات ظل، 

 إلى ارتفاع مستوى الصلة العالية باستمرار واالنخفاض بصفة عامة، على نفس المستوى إنما يرجع

 ويرجع التحسن الكبير في األثر إلى مجموعة .النسبي في مستوى كفاءة عمليات الصندوق في الماضي

مختلفة من األسباب ليس أقلها زيادة االهتمام بهذا المجال، بما في ذلك زيادة التركيز على النتائج، السيما 

  . فما بعده1999 الخامس لموارد الصندوق في عام منذ فترة التجديد

  8الشكل 

  األداء بحسب تاريخ نفاذ المفعول

  

  

      

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .)EB 2007/92/R.7الوثيقة  (2007كانون األول /وقش مع المجلس التنفيذي في ديسمبر في التقرير الذي ن16انظر الجدول   22
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  7الجدول 

  متوسط التصنيف بحسب فترة نفاذ مفعول المشروعات

2002-2008  
 األثر على الفقر الريفي  المشروعاتأداء  اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات  

 تاريخ نفاذ المفعول

 عدد
 متوسط التصنيفات التصنيفات

عدد 
 التصنيفات

متوسط 
 التصنيفات

عدد 
 متوسط التصنيفات التصنيفات

 3.8 13 3.9 14 3.8 14    1994حتى 

1995-1999 55 4.1 55 4.3 48 4.0 

 4.4 21 4.5 27 4.2 23    فما بعدها2000

  

 التنمية األفريقي على  يشدد التقييم المشترك بين الصندوق ومصرفأداء الشركاء والمشروعات، - 117

 كما أكد على أنه يتعين على الوكالتين أن تسهما في تحسين أداء .ضرورة قيام الوكالتين بتحسين أدائهما

 وتجلت أهمية اإلسهام في .الحكومات نظرا ألنها تلعب دورا بالغ األهمية  في ضمان التنمية المستدامة

مشروعات في قاعدة بيانات تقارير تقييم العمليات تحسين أداء الحكومات من تحليل جميع تصنيفات ال

 ويبين التحليل وجود عالقة أكثر إيجابية بين أداء المشروعات وأداء .2008-2002وأثرها في الفترة 

 ي كما يرتبط األداء المرضي للمشروعات باألداء المرض.الحكومات أكثر مما يرتبط بأداء الصندوق

 كما أن .) في المائة52(يرا مما يرتبط باألداء المرضي للصندوق أكثر كث)  في المائة63(للحكومات 

 وينطبق .فعالية المشروعات وإنجازاتها اإلجمالية ترتبط بأداء الحكومات أكثر مما ترتبط بأداء الصندوق

 في المائة من المشروعات صنفت بأنها مرضية فيما يتعلق 43نفس الشئ على االستدامة، بمعنى أن 

  . في المائة فيما يتعلق بأداء الصندوق واالستدامة معا32داء الحكومات مقارنة بنسبة باالستدامة وأ

  القياس الداخلي والخارجي 

  يعرض أيضا 2009على غرار اإلصدارات السابقة من تقارير نتائج العمليات وأثرها فإن تقرير عام  - 118

  .القياسات الداخلية والخارجية ألداء عمليات الصندوق

 أدناه مقارنة بين متوسط تصنيفات عمليات التقييم لفترة الثالث 8، يعرض الجدول ليالقياس الداخ - 119

وبين النتائج الواردة في التقييم الخارجي المستقل للصندوق الصادر في ) 2008-2006( األخيرة سنوات

 وتعتبر جميع التصنيفات، فيما عدا تصنيف . واألهداف الواردة في خطة عمل الصندوق2005عام 

لة، أعلى كثيرا مما ورد في نتائج التقييم الخارجي المستقل وأعلى، أو في حدود، مما ورد في الص

 وكان تصنيف االستدامة هو األبعد عن األهداف الطموحة لخطة العمل والمحددة .أهداف خطة العمل

  .) أعاله5انظر الشكل ( في المائة، ولكن هذا المعدل يسير في اتجاه التحسن 80بنسبة 
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  8ول الجد

  )النسبة المئوية للمرضي(القياس الداخلي 

 معيار التقييم
التقييم الخارجي 

  أالمستقل

  تقييمات 

 أهداف خطة العمل ب  2006-2008

 100  95 100 الصلة    

 الفعالية

 

67 77  80 

 60  62 45 الكفاءة 

 80  64  ج 40 االستدامة

داالبتكار 
 55 86  25 

  .2005أيلول /ير النهائي للتقييم الخارجي المستقل للصندوق، سبتمبر في التقر2  أنظر الفصلا 
  .2005كانون األول / أهداف واردة في خطة عمل الصندوق لتحسين الفعالية اإلنمائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في ديسمبرب
) 18( المشروعات  جميع المائة من في61 غير أنه تبين أن .اإلقفال مشروعات أقفلت أو قاربت على 10 بناء على تصنيف ج

  .ستحقق أثرا مرضيا على االستدامة
 الجدول إلى االبتكارات المحلية  وتشير النتائج الواردة في.إلى ابتكارات محلية وأخرى وطنيةالتحليل  التقييم الخارجي المستقل قسم د

 وفيما يتعلق .)الشائع اإلشارة إليها بنقل التكنولوجيا(التي حددت بأنها شئ جديد أو مختلف على مستوى المجتمع المحلي أو القرى 

نوع جديد من منظمات التمويل متناهي الصغر ( شئ جديد أو مختلف في سياق قطري معين ا بأنهةباالبتكارات الوطنية، المحدد

 . في المائة فقط من المشروعات بأنه أداء مرض25صنف أداء ) والتكنولوجيا الزراعية الجديدة

 يعرض تقرير العمليات وأثرها ،2007كانون األول / ما وافق عليه المجلس التنفيذي في ديسمبربناء على - 120

 باإلنجازات اإلجمالية للمشروعات في جميع األقاليم الجغرافية الخمسة التي شملتها المتعلقةالنتائج 

استخدام هذا  غير أنه من المهم توضيح أنه ال ينبغي .23)9الجدول (العمليات المدعمة من الصندوق 

التحليل كأداة لعقد مقارنة بين أداء جميع الشعب اإلقليمية الخمس في دائرة إدارة البرامج المسؤولة عن 

 ومن بين األسباب األخرى أن نتائج المشروعات التي .عمليات الصندوق في األقاليم الجغرافية المختلفة

ا أداء البلدان المقترضة، وليس فقط وفقا يمولها الصندوق تحدد وفقا لعوامل ومؤشرات مختلفة، السيم

  .ألداء كل شعبة

                                                      
وقد تعذر استخدام .  كأساس لهذا التحليل2008-2002 مشروعا تم تقييمها في الفترة 96 من بين 92استخدمت تصنيفات التقييم لعدد   23

  .تعذر تقدير تصنيف اإلنجاز اإلجمالي فيما يتعلق بأربعة مشروعاتالبيانات لجميع المشروعات الستة والتسعين التي تم تقييمها، إذ 
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  9الجدول 

  مقارنة اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات بحسب األقاليم الجغرافية

2002-2008  
عدد  اإلقليم الجغرافي

المشروعات 
 المقيمة

 النسبة المئوية
للمشروعات في أقل 

 أ (%)البلدان نموا 

اإلنجازات اإلجمالية 
 للمشروعات 

  (%) مرضية

اإلنجازات اإلجمالية 
 للمشروعات 

 (%)غير مرض 

 4 96 46 24 آسيا والمحيط الهادي

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

17 6  76 24 

الشرق األدنى 
 وشمال أفريقيا

13 23 77 23 

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

18 94 61 39 

أفريقيا الغربية 
  والوسطى

20 65 60 40 

وتدنى رأس المال )  دوالرا أمريكيا745نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي يقل عن (ان ذات الدخل المنخفض تشمل البلد أ
 الساحلية ر االقتصاد الشديد حسب تعريف مكتب األمم المتحدة لكبار ممثلي البلدان األقل نموا والبلدان النامية غيفالبشري وضع

 .والدول  الجزرية النامية الصغيرة

رجع بعض السبب في الضعف النسبي لألداء في أفريقيا جنوب الصحراء إلى السياقات التي تكتنفها قد ي - 121

 مثال ذلك أن معظم .التحديات والتفاوت فيما بين الحكومات في أرجاء القارة مقارنة باألقاليم األخرى

ع ضمن الخمسين الثالث البلدان التي ينفذ فيها الصندوق عملياته في اإلقليم هي بلدان منخفضة الدخل وتق

   .24والخامس من تقييم السياسات والمؤسسات القطرية للبنك الدولي

 الوارد في التقرير السنوي بالسياق القطريوكشف التحليل الذي أجري عن موضوع التعلم المتعلق  - 122

ن التي  والبلدا25"المليار األدنى" عن أن أداء الدول الهشة ودول 2008لنتائج العمليات وأثرها في عام 

حصلت على درجات منخفضة وفقا لتقييم السياسات والمؤسسات القطرية للبنك الدولي في أفريقيا جنوب 

 وتوصل إلى أن السياق القطري، بما في . أخرى أضعف مقارنة بغيرها من البلدانأماكنالصحراء وفي 

 مع النتائج التي توصل ذلك القدرات المؤسسية، يعتبر عامال رئيسيا في نجاح المشروعات وهو ما يتفق

 مثال ذلك أن النتائج المتعلقة بالبلدان .26إليها االستعراض السنوي للبنك الدولي عن الفعالية اإلنمائية

                                                      
وتصنف البلدان باستخدام مقياس . يتولى تقييم السياسات والمؤسسات القطرية تقدير جودة اإلطار المؤسسي والسياساتي القطري  24

) 4 (؛سياسة االندماج االجتماعي والمساواة) 3 (؛السياسات الهيكلية)2 (؛اإلدارة االقتصادية) 1(خماسي وفقا ألربعة معايير أساسية هي 
  .واألسوأ تصنيفا في الخمس الخامسوتوضع البلدان األفضل تصنيفا في الخمس األول . إدارة المؤسسات والقطاع العام

 إن العالم يضم Collier، ويقول )Paul Collier) 2007البروفيسور :  لماذا تفشل أشد البلدان فقرا وماذا يمكن عمله: المليار األدنى 25
وإن كانت هي ( مليارات في بلدان تحقق معدال سريعا من النمو ويقترب من المستويات المعيشية للبلدان الغنية 4مليارا من األغنياء و 

دان المليار وتعاني بل. ومليارا في الدول المتخلفة التي غالبا ما تنفصل عن العالم)  موطن الشعوب التي تعيش في حالة من الفقر المدقع
البلدان غير الساحلية التي ) 3 (؛فخ الموارد الطبيعية) 2 (؛فخ الصراعات) 1: (األدنى هذه عامة من الوقوع في فخ إنمائي أو أكثر

  .سوء الحكم في البلدان الصغيرة) 4 (؛تجاور بلدان سيئة
  .موعة التقييم المستقل في البنك الدولي الصادر عن مج2008انظر تقرير االستعراض السنوي للفعالية اإلنمائية لعام   26
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متوسطة الدخل التي تتمتع بصفة عامة بمستوى أفضل من السياسات واألطر المؤسسية واالقتصادية 

  27الكلية تعتبر أفضل حاال بين بلدان الدخل المنخفض

 ونتيجة .ثر عدد كبير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أيضا بالضعف النسبي في قدرات الحكوماتتأ - 123

الفعالة، بما في ذلك النظم اإلحصائية الوطنية، فإن فجوة المعرفة في " مؤسسات المعرفة"لالفتقار إلى 

 كما كشف .جوة واسعة إلى حد بعيد وكذلك القطاع الريفي في هذه البلدان تظل فالمتجانسةالزراعة غير 

التقييم المشترك ألفريقيا عن أن الفجوة المعرفية والمؤسسية هذه تقيد إلى حد بعيد قدرة العديد من البلدان 

  .األفريقية على صياغة وتنفيذ السياسات المناصرة للفقراء في قطاع الزراعة والتنمية الريفية

 فالحقيقة التي تفيد بأن المشروعات تميل إلى .شةال تعتبر أهمية السياق اكتشافا جديدا يدعو إلى الده - 124

 واألمر كذلك، فإن تعقد السياق .تحقيق نجاح أكبر في ظل السياقات الداعمة واألفضل هي مسألة بديهية

في مرحلة التصميم أو في تطوره أثناء التنفيذ ال يمكن أن يكون هو المنطق الذي يقوم عليه تحقيق نتائج 

 واألحرى أنه يتعين على أفرقة تصميم المشروعات أن تأخذ .ل تنفيذ المشروعاتأقل إيجابية عند اكتما

مثل ضعف القدرات المؤسسية وقصور السياسات وصعوبة (في اعتبارها قضايا السياق منذ البداية 

 ويجب .حتى يتسنى لها إعداد مشروعات أكثر واقعية وتتضمن أهدافا يمكن تحقيقها) األحوال المناخية

 .ح استراتيجية المشروع عند الحاجة أثناء التنفيذ استجابة للتغيرات الكبيرة في السياق السائدأيضا تنقي

وكل ذلك يشير إلى الحاجة إلى مهارات وأعمال تقييمية أكثر شموال، فضال عن توافر الموارد الالزمة 

هم في سد فجوة  ويمكن للشراكات مع المؤسسات األخرى أن تس.لتوليد المعرفة المطلوبة لهذا الغرض

 ولكن الشراكات وحدها ليست كافية حيث يتعين بناء القدرة على القيام باألعمال .األعمال التحليلية

  .التحليلية في الصندوق أيضا

وفيما يتعلق بالصندوق فإن تعقد السياقات القطرية ال يستخدم عادة كمعيار في تحديد مخصصات الموارد  - 125

ن وبشكل عام مخصصات مماثلة من الصندوق إلدارة البرامج القطرية  الوقت الراهفي وترصد .اإلدارية

 دوالر أمريكي إلعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية، ومبلغ 50 000إجماال حيث يخصص مبلغ 

 دوالر أمريكي لدعم اإلشراف والتنفيذ، وهو ما 60 000 دوالر أمريكي لتصميم المشروعات و250 000

ان التي تختلف فيها مستويات التنمية اختالفا كبيرا، مثل سيراليون والصين، في يضع في الواقع البلد

 فضال عن ذلك يتعين توفير موظفين من ذوي المهارات والقدرات والكفاءات المحددة .نفس المشكلة

 وأبرز عدد من عمليات التقييم التي أجراها مكتب التقييم مخاطر .للعمل في ظل بيئات تكتنفها التحديات

تعيين موظفين مبتدئين نسبيا، بما في ذلك الموظفون المهنيون المزاملون، في البلدان المهمة ذات 

    .السياقات المعقدة

 ذكره، يجب على إدارة الصندوق أن تراعي اتباع نهج أكثر تمييزا لدى تخصيص سلفبالنظر إلى ما  - 126

تراتيجية القطرية والمشروعات من أجل صياغة برامج الفرص االس) بما في ذلك الموظفون(الموارد 

المليار "أي الدول الهشة وبلدان (ودعم اإلشراف والتنفيذ في البلدان ذات السياقات المعقدة والصعبة 

 فمن .)والبلدان ذات الدرجات المنخفضة وفق تقييم السياسات والمؤسسات القطرية للبنك الدولي" األدنى

 من إجراء أعمال تحليلية أكثر تعمقا لسد الفجوة المعرفية شأن اتباع نهج أكثر تميزا أن يمكن الصندوق

                                                      
  .2007 في التقرير السنوي لتقييم العمليات وأثرها لعام 15 انظر الجدول  27
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الموجودة عادة في هذه البلدان، فضال عن إيالء قدر أكبر من االهتمام لدعم اإلشراف والتنفيذ للتعويض 

 وسوف يسهم ذلك في تحسين التنفيذ ثم تحسين النتائج في .عن الضعف القائم في القدرات المؤسسية

ضافة إلى سد الثغرة المعرفية والسياساتية فإن األعمال التحليلية تعتبر مهمة أيضا  وباإل.نهاية المطاف

   .حيث أنها تزود الصندوق بالمعلومات الالزمة للحوار السياساتي على المستويات المختلفة

يزا في  النتائج واألثر يثير قضية تتعلق بما إذا كان يتعين على اإلدارة اتباع نهج أكثر تميتقريرلذلك فإن  - 127

مقاس واحد "تخصيص الموارد للبلدان ذات السياقات األكثر تعقيدا بدال من اتباع النهج الحالي القائم على 

 وهذا يعني منح شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية وشعبة أفريقيا الغربية والوسطى وكذلك بلدان ."للجميع

ات والمؤسسات القطرية ما تحتاجه من األقاليم األخرى ذات الدرجات المنخفضة وفقا لتقييم السياس

المستوى المطلوب من الموارد لصياغة برامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل أكثر فاعلية وتصميم 

  .المشروعات ودعم اإلشراف والتنفيذ في المستقبل

، هو أداة مهمة حيث أنه يوفر نظرة عامة على أداء عمليات الصندوق مقارنة القياس الخارجي - 128

 كما أنه يسمح للصندوق بالتركيز على المجاالت ذات األداء األدنى . الدولية األخرىالماليةلمؤسسات با

والتعلم من التجربة والممارسات الجيدة في المنظمات الواردة في ) مثل االستدامة في جميع األقاليم(نسبيا 

 .جدول القياس

تقرير ) 1: (ة جوانب القياس األربعة التالية أدناه أنه عند تفسير األداء يجب مراعا10يبين الجدول  - 129

 أداء عمليات الصندوق مقارنة فقط بالمنظمات التي لديها أجهزة تقييم مستقلة يقيسالعمليات وأثرها 

 وهذا النهج يسمح .تتولى عمليات تجميع مماثلة لنتائج عملياتها في مجال التقييم ثم نشر هذه البيانات

رغم أن المنظمات التي عقدت المقارنات معها ) 2(مجال األداء؛ بإجراء مقارنات ذات مغزى في 

تطبق نموذج عمليات مماثلة بشكل ) مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي(

 كما أن برامج عملها . فإنها تستثمر في قطاعات متنوعة من التنمية الزراعية والريفية28عام للصندوق

وفيما يتعلق بالبيانات المنشورة فإن النتائج المتعلقة ) 3(را من برامج عمل الصندوق؛ السنوية أكبر كثي

بعمليات القطاع الزراعي والريفي فقط في مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيوي والبنك 

 رغم أن المنظمات التي) 4(الدولي تستخدم في عقد مقارنة أداء هذه المصارف مع أداء الصندوق؛ 

عقدت المقارنة معها تطبق نفس معايير التقييم المعترف بها دوليا في تقييم عملياتها فقد توجد اختالفات 

في األسئلة األساسية التي توجه إلى المنظمات المختلفة عند تقدير وتصنيف كل معيار من عمليات 

 .التقييم

ي للتقييم الصادر عن مصرف  أدناه من االستعراض السنو10استمدت البيانات الواردة في الجدول  - 130

  . واالستعراض السنوي للفعالية اإلنمائية الصادر عن البنك الدولي2008عام  التنمية اآلسيوي في

 في إطار التقييم المشترك ا من التحليل الذي أجري خصيصاألفريقيواستمدت بيانات مصرف التنمية 

إدارة تقييم العمليات في مصرف التنمية ألفريقيا بين مصرف التنمية األفريقي والصندوق نظرا ألن 

                                                      
 . والمنح من أجل الحد من الفقرضيقدم مصرف التنمية األفريقي ومصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي القرو   28
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األفريقي لم تصدر بعد تقارير مماثلة للتقرير السنوي لنتائج العمليات وأثرها واستعراض التقييم السنوي 

  .29للفعالية اإلنمائية

  10الجدول 

   المصنفةأالنسبة المئوية للمشروعات(القياس مقارنة بالمؤسسات المالية األخرى 

  أفضل ما أوبدرجة مرض إلى حد 

 

  الصندوق

 المقيمة في(
2002-2008( 

 بالبنك الدولي

  الخروج(
2003- 2007( 

 جيمصرف التنمية اآلسيو

  )المعتمدة في االتسعينات(
مصرف التنمية 

 األفريقي

 - - د83 85 أداء المشروعات في أرجاء العالم

أداء (تصنيف نجاح المشروعات 
استدامة المشروعات واالستدامة 

   سيا والمحيط الهاديفي أ) امع

83   

 

  ه82

 

  و47

 

-  

 

  - -  ز78 51 االستدامة في أرجاء العالم

 ي35  - ط40 ح39 االستدامة في أفريقيا

 كداء المشروعات في أفريقياأ

 الصلة    

 الفعالية    

 الكفاءة    

 

89 

61 

61 

-  

- 

- 

-  

- 

- 

 

71 

63 

52 

  .عيد من حيث فترة التنفيذتعتبر المشروعات قيد البحث متماثلة إلى  حد بأ 

  .، البنك الدولي3-لف الجدول أ.2008تقرير االستعراض السنوي للفعالية اإلنمائية لعام ب 

  .، مصرف التنمية اآلسيوي1-4-لف والجدول أ.2008التقرير السنوي الستعراض األداء لعام  ج 

  .فيما يتعلق بعمليات القطاع الزراعي والريفي في جميع األقاليم) صرفالمعروف بعبارة المتحصالت في الم(يتعلق هذا الرقم بأداء المشروع د 

  .)وليس فقط عمليات التنمية الزراعية والريفية(يشمل ذلك العمليات عبر جميع القطاعات  ه

 ويتعلق هذا الرقم .مةوالكفاءة واالستدا والفعالية الصلةإن مقياس نجاح المشروعات الذي يستخدمه مصرف التنمية اآلسيوي يعتبر مزيجا من و 

   .بعمليات القطاع الزراعي والريفي

  .)النسبة المئوية  محتملة أو أفضل( التنمية الزراعية والريفية –االستدامة في جميع أرجاء العالم ز 

  .بيانات مستمدة من تقرير التقييم المرحلي المشترك بين مصرف التنمية األفريقي والصندوقح 

  .مساعدات  البنك إلى األنشطة  الزراعية في أفريقيا جنوبي الصحراء) 2007(تعراض المجموعة االقتصادية للبنك الدولي  نقل هذا الرقم من اسط 

  .بيانات منقولة من تقرير التقييم المرحلي المشترك بين مصرف التنمية األفريقي والصندوقي 

 .مية األفريقي والصندوقبيانات منقولة من تقرير التقييم المرحلي المشترك بين مصرف التنك 

 أوال، بالرغم من التحسن الذي طرأ في السنوات .10 نتائج عديدة يمكن استخالصها من الجدول توجد - 131

 وال .األخيرة على االستدامة إال أن استدامة عمليات الصندوق تعد مجاال يستحق المزيد من العمل بشأنه

را وتكرارا في التقارير السابقة لنتائج العمليات يبدو ذلك اكتشافا جديدا إذ أن هذه النقطة أثيرت مرا

 ثانيا، يعتبر مستوى االستدامة في العمليات التي تم تقييمها في الوكاالت الرئيسية الفاعلة .وآثارها أيضا

                                                      
ية مماثلة لتقرير  ستقل للمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير يصدر أيضا تقارير سنو من اإلنصاف التسليم بأن التقييم الخارجي الم 29

العمليات وأثرها ولكن النتائج الواردة في هذه التقارير لم تستخدم في التقارير السنوية لتقييم النتائج واألثر ألن المصرف ال نتائج 
 .يستثمر في القطاعين الزراعي والريفي في البلدان النامية
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في مجال الزراعة في أفريقيا ) مصرف التنمية األفريقي والصندوق والبنك الدولي(متعددة األطراف 

 اتخذ في السنوات األخيرة د وفيما يتعلق بالصندوق فق.ل كثيرا عن المتوقعمستوى مماثل ولكنه يق

مثل تحديد أهداف أكثر واقعية باستخدام نظام أكثر (إجراءات متنوعة لعالج هذا الضعف في هذا المجال 

 يهدف إلى توفير المزيد من اإلرشادات نهج تجاه االستدامةبما في ذلك وضع ) صرامة لضمان الجودة

 ثالثا، يبدو أن تصنيف نجاح مشروعات الصندوق والبنك الدولي في .30فين وغيرهم من المعنيينللموظ

 غير أنه من الممكن أن يكون .عملياتهما في آسيا والمحيط الهادي هو نفس التصنيف من الوهلة األولى

رجع  وي.تصنيف نجاح مشروعات الصندوق في آسيا والمحيط الهادي أفضل من تصنيف البنك الدولي

 تشمل العمليات التي تم تقييمها 10السبب في ذلك إلى أن البيانات المذكورة عن البنك الدولي في الجدول 

حيث جرت العادة في الماضي على تحقيق ) مثل البنية األساسية والنقل(في القطاعات المختلفة األخرى 

 رابعا، يعتبر مستوى تصنيف .نتائج أفضل في هذا المجال مقارنة بأداء القطاعين الزراعي والريفي

نجاح عمليات الصندوق أفضل من مصرف التنمية اآلسيوي، كما أن مستوى الصلة والكفاءة في عمليات 

  .الصندوق يعتبر أفضل مقارنة بمصرف التنمية األفريقي

  8اإلطار 

  2008-2002نقاط رئيسية عن القياس وتحليل المشروعات في الفترة 

ات بحسب تاريخ نفاذ المفعول أن أداء المشروعات األحدث كان مرضيا بشكل يبين تحليل أداء المشروع •
 وأكدت ذلك نفس الفرضيات الواردة في تقريري السنتين السابقتين .أكبر من الجيل السابق من العمليات

 .لنتائج العمليات وأثرها
ا يرتبط بأداء يتعلق األداء المرضي للمشروعات واستدامتها باألداء المرضي للحكومات أكثر مم •

 .الصندوق
  .يعتبر نحو نصف المشروعات التي يدعمها الصندوق فعالة ومن المرجح أن تكون أيضا مستدامة •
يعتبر اإلنجاز اإلجمالي للمشروعات في أفريقيا جنوب الصحراء منخفضا نسبيا مقارنة بالعمليات التي  •

رار في بذل جهود منسقة وتخصيص  وهذا يبين ضرورة االستم.يدعمها الصندوق في األقاليم األخرى
اإلدارة موارد أكبر من أجل أفريقيا جنوب الصحراء بغرض تحليل السياقات السائدة عند صياغة برامج 

 .الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات فضال عن تقديم الدعم لعمليات اإلشراف والتنفيذ
ا ألداء عمليات البنك الدولي في القطاع الزراعي يعتبر أداء عمليات مشروعات الصندوق مماثال تقريب •

 وال تعتبر استدامة المشروعات التي مولها الصندوق جيدة بنفس القدر رغم أنه أخذ يتحسن في .والريفي
 كما تعتبر صلة وكفاءة المشروعات التي مولها الصندوق أفضل مقارنة بمصرف .السنوات األخيرة

 نجاح مشروعات الصندوق أفضل كثيرا من تصنيفات مصرف التنمية األفريقي، كما أن تصنيفات
 .التنمية اآلسيوي

   قضايا التعلم–سادسا 

يتولى تقرير السنة الحالية لنتائج العمليات وأثرها، كمساهمة في عملية التعلم وبناء على ما اتفق بشأنه  - 132

للفعالية اإلنمائية ، بحث موضوعين مهمين 2008كانون األول /مع المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر

الموارد الطبيعية ) 2(الوصول إلى األسواق، ) 1( وهذان الموضوعان هما .للصندوق بتفصيل أكبر

 وتم إعداد هذا القسم بعد استعراض تقارير التقييم الصادرة من مكتب التقييم وبالتشاور مع إدارة .والبيئة

                                                      
  REPL.VIII/3/R.3  انظر الوثيقة–نوقش هذا النهج مع الدول األعضاء خالل المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق   30
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ة األخرى، إلى جانب استعراض األدبيات الصندوق وموظفي دائرة إدارة البرامج والوحدات التنظيمي

 واستفاد أيضا من المعلومات المستمدة من حلقتي التعلم المعقودتين في .المختارة من المطبوعات

 واستنفاد العمل .الصندوق واللتين حضرهما موظفو الصندوق وغيرهم من المعنيين بهذين الموضوعين

 في منظمة ة والتجار؛ التعاون مع شعبة األسواقالمتعلق بالوصول إلى األسواق استفادة كبيرة من

 واشترك موظفو مركز االستثمار وشعبة التجارة واألسواق وشعبة البيئة والتغير .األغذية والزراعة

  .المناخي والتنوع الحيوي في منظمة األغذية والزراعة اشتراكا فعاال في حلقتي العمل المذكورتين آنفا

  الوصول إلى األسواق -ألف 

سلم الصندوق والجهات اإلنمائية الفاعلة األخرى على نطاق واسع بأن تحسين وصول فقراء الريف إلى ي - 133

 غير أن تحسين الوصول إلى األسواق .األسواق يعد عامال أساسيا في الحد من الفقر في المدى البعيد

ضعف في عمليات يمثل تحديات من أشد تحديات العمل اإلنمائي وهو المجال الذي كان يتسم أداؤه بال

 لذلك ربما ال يوجد ما يدعو إلى الدهشة من القول بأن تقرير نتائج العمليات .الصندوق في الماضي

وأثرها للعام الماضي حدد الوصول إلى األسواق كمجال يقتضي إدخال تحسينات على المشروعات 

 .والبرامج التي يدعمها الصندوق

  التعاريف والسياق

 من الظروف التي تتضمن تكنولوجيا معقدةرعين إلى األسواق على مجموعة يعتمد وصول فقراء المزا - 134

اإلنتاج والبنية األساسية للنقل والتنسيق بين األنشطة المتعددة، بما في ذلك التمويل الريفي واإلمداد 

 ويجب تعزيز هذه األنشطة في جزء كبير من العالم في ظل .بالمدخالت والتسويق وتجهيز اإلنتاج

 وعندما تنعدم الثقة بأن القانون في .سواق التي كثيرا ما تتسم بالهشاشة وعدم القابلة للتنبؤ بهاظروف األ

بعض البلدان ال يستطيع حماية العقود تظهر تحديات تمنع القطاع الخاص من تنفيذ االستثمارات الالزمة 

شاط الزراعي التجاري  وفي المناطق التي حقق فيها الن.لربط المنتجين الريفيين باألسواق الحضرية

الخاص نموا أفضل فإن فقراء المنتجين يجدون أنفسهم في صراع لمنافسة كبار المنتجين، ويواجه 

إنتاجهم أسعارا غير مواتية بسبب عدم القدرة على المساومة وارتفاع تكاليف المعامالت والصعوبات 

 .المتمثلة في معايير الجودة

القرى والمناطق الحضرية الصغيرة والكبيرة والمدن  (ات المختلفةمن المستوي في العديد األسواقتوجد  - 135

 ويمثل الوصول إلى األسواق األكبر صعوبة لفقراء الريف بصفة خاصة .)واألقاليم والمستوى الدولي

 .ولكنها تتيح إمكانات أكبر لتحقيق الربح، ويمكن أن تمثل محركا لنمو االقتصاد المحلي من عدة وجوه

وق على المناطق التي يعيش فيها الفقراء وعلى كيفية ارتباط هذه المناطق اقتصاديا وتعتمد فرص الس

 كما تعتمد هذه الفرص أيضا على االقتصاد األوسع نفسه، أي مستوى .وجغرافيا باالقتصاد األوسع

الدخل الوطني ومعدل التمدن الحضري ومدى تطور البنية األساسية الريفية ومعدل اإللمام بالقراءة 

لكتابة والصالت مع االقتصاد العالمي ودور الحكومة في االقتصاد ومدى قدرة المؤسسات الرسمية وا

 وتتفاوت المناطق التي يعيش فيها .وغير الرسمية على خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على االستثمار

  .ذكورة آنفاالمستفيدون المستهدفون من الصندوق تفاوتا كبيرا جدا فيما يتعلق بجميع المعايير الم
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بينما يقع التركيز هنا على أسواق المدخالت والمخرجات الزراعية فإنه من المهم عدم إهمال أسواق  - 136

العمل والمهارات المطلوبة للحصول على العمل سواء في المناطق الريفية ذاتها أو عبر الهجرة إلى 

 .المناطق الحضرية

  نتائج التقييم

 المشروعات والبرامج المتعلقة بالوصول إلى األسواق عددا من تبرز عمليات التقييم السابقة ألداء - 137

 وتتعلق هذه الجوانب إلى حد ما بواحد أو أكثر من األسباب . الضعف في هذا المجالجوانبتفسيرات 

  : التالية

 لم تكن مسألة الوصول إلى األسواق في العديد من برامج الفرص .عدم وضوح الهدف •
وعات السابقة تشكل، ببساطة، هدفا رئيسيا أو مكونات تعمل على االستراتيجية القطرية والمشر

 وكثيرا ما كانت األولوية .عالج المشكلة، لذلك لم تشكل جزءا من تصميم المشروعات
الرئيسية تعطى لألهداف المتعلقة باألمن الغذائي واإلنتاج الزراعي وتلبية االحتياجات 

األهداف يضع األساس الذي يمكن أن تبنى عليه  وربما يمكن القول بأن تحقيق هذه .األساسية
االستراتيجيات التي تركز على الجانب التجاري بشكل أكبر في المراحل التالية من عمليات 

 .التنمية الريفية على النحو الذي أبرزه تقييم البرنامج القطري في مالي

نسبيا إلى اإلمكانات  غالبا ما تقع المشروعات في مناطق تفتقر .مناطق اإلمكانات المنخفضة •
أي نجاح ) إذا وجدت أصال(التجارية حيث ال تحقق محاوالت تيسير الوصول إلى األسواق 

 وينطبق ذلك بصفة خاصة على األقاليم النائية واألقل خصوبة، السيما في أفريقيا جنوب .يذكر
 .الصحراء

لتسويق على  اقتصر الكثير من المشروعات التي تصدت بوضوح لقضايا ا.جزئيالنهج ال •
 .بعض القيود فقط التي تعترض الوصول إلى األسواق، إما بسبب عدم الفهم أو نقص الموارد

وهكذا، بينما قد يكون هناك بعض الدعم لتطوير الطرق والبنية األساسية لألسواق وأنشطة 
ة تجهيز اإلنتاج أو توفير معلومات السوق، فإن هذه المبادرات، على سبيل المثال، كانت قاصر

 .عن  تحقيق األثر المنشود

 ال يوجد دليل كاف في العديد من المشروعات الموجهة لإلنتاج على بذل .إهمال الطلب •
محاوالت جادة في مرحلة تصميم المشروعات لتحليل إمكانات الطلب على فائض اإلنتاج ومن 

 تنجح  وفي بعض الحاالت عندما.سيشترى هذا الفائض وما هي األسواق التي سوف تستوعبه
 مثال ذلك فإن .المشروعات في تحقيق فائض تظهر مشكالت تتعلق باإلنتاج الزائد عن الحاجة

تصميم مشروع اإلدارة الزراعية والبيئة في كاغيرا في تنزانيا لم يتضمن استراتيجية واضحة 
 وأدت الزيادة في إنتاج الموز إلى تحقيق فائض أدى بدوره إلى .للتصدي لقضايا التسويق

  .اض أسعاره في األسواقانخف

 فقد كانت هناك عدة .لم يكن أداء كل المشروعات سيئا في مجال األثر على الوصول إلى األسواق - 138

   .قصص للنجاح في هذا المجال
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حدى إ) معظمها طرق فرعية وليس طرق رئيسية( كان االستثمار في إنشاء الطرق .الطرق •
يلة، كما أنها كانت تعد وسيلة لتحسين سمات المشروعات التي مولها الصندوق منذ فترة طو

 وكثيرا ما كان ارتفاع تكاليف النقل يمثل .الوصول إلى كل من أسواق المدخالت والمخرجات
عقبة كبيرة أمام الوصول إلى األسواق وتنمية القطاع الخاص، السيما في أفريقيا جنوب 

 في بعض الحاالت تكفي  وكانت الطرق.)حسبما أبرزه التقييم المشترك ألفريقيا(الصحراء 
وحدها لتحقيق أثر كبير على الوصول إلى األسواق ولكن معظمها يقتضي توافر ظروف 

 .العرض والطلب في طرفي الطريق حتى تكون مفيدة

 بالرغم من أن عددا كبيرا من المشروعات لم يهتم بالقدر .الربط باألسواق/سلسلة القيمة •
شروعات األخيرة طبق نهجا أكثر شموال للربط بين الكافي بقضايا التسويق إال أن بعض الم

سلسلة القيمة واألسواق مع إيالء اهتمام أكبر كثيرا للطلب في األسواق واحتياجات المؤسسات 
 وحققت المشروعات التي طبقت هذا النهج .وأصحاب المصلحة في ربط المنتجين باألسواق

تركيز حصرا على األمن الغذائي  الوصول إلى األسواق أكبر مما حققه الىعادة أثرا عل
 .واألصول المعيشية األساسية

 وهكذا تركزت . غير أنه يتعين فهم األثر المتفاوت من حيث السياقات القطرية.السياق القطري •
المشروعات الموجهة بشكل أكبر إلى األسواق، مع استثناءات قليلة، في المناطق التي توجد 

ل إليها وحيث تتوافر فيها األصول المعيشية األساسية فيها أسواق محلية كبيرة وسهل الوصو
 وتوجد المشروعات .)أمريكا الالتينية وجزء من أوروبا الشرقية والوسطى مثال(بشكل أكبر 

األقل توجها إلى األسواق حتى في البلدان التي توجد فيها أسواق محدودة جدا والتي يتعرض 
  .)الساحلمثل بلدان (فيها األمن الغذائي لمخاطر أشد 

 بالمشروعات التي صمم معظمها في تسعينات القرن 137تتعلق نتائج التقييم التي نوقشت في الفقرة  - 139

الماضي عندما كانت نهج تنمية السبل المعيشية المستدامة والتنمية الموجهة إلى المجتمعات المحلية ال 

ير هذا الوضع حاليا بما يعبر  وقد تغ.تترك مجاال فسيحا للمشروعات التي تركز على الجانب التجاري

عن التحرك البارز في الصندوق والوكاالت األخرى نحو تطبيق نهج سلسلة القيمة وتنمية القطاع 

 وحدد دعم المشروعات الموجهة نحو اإلنتاج التجاري وتحسين التسويق وإشراف القطاع .الخاص

جية القطرية التي وضعت في العامين الخاص باعتبارها هدفا استراتيجيا لمعظم برامج الفرص االستراتي

أو األعوام الثالثة الماضية، فأصبح بعض عناصر سلسلة القيمة يدرج في نحو نصف المشروعات 

 فضال عن ذلك فإن العوامل األخيرة لم تنطبق على البلدان متوسطة الدخل فقط وإنما أيضا .31جميعا

ت التي يساعدها الصندوق في أفريقيا جنوب  مثال ذلك أن العديد من المشروعا.على البلدان الفقيرة

الصحراء أصبحت تركز اآلن بشكل متزايد على زيادة القدرة التنافسية التجارية للقطاعات الفرعية 

  .الزراعية المحددة التي ينشط فيها أصحاب الحيازات الصغيرة

 دورا مؤثرا في 2005 الشراكة وتطوير القطاع الخاص التي وضعها الصندوق في عام استراتيجيةلعبت  - 140

يدعم أو يشترك مع " وقد أعلنت هذه االستراتيجية أن الصندوق سوف .مجال الوصول إلى األسواق

الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي يمكن أن تحسن فرص توليد الدخل للمجموعات  المستهدفة من 
                                                      

  .2008-2007وفقا لالستعراض السنوي ألداء البرامج الذي أعدته دائرة إدارة البرامج عن الفترة   31
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 بالسلع المهمة لصغار  وفيما يتعلق.)EB 2005/84/R.4/Rev.1 من الوثيقـة 7الفقرة " (الصندوق

المزارعين أكدت االستراتيجية االلتزام بالتصدي للقيود التي تعرقل هذا النشاط باستخدام سلسلة القيمة 

   .بحيث ال تنحصر في المزارعين فقط

  تحسين الوصول إلى األسواق

 .حل سريع لها الماثلة أمام تحسين وصول فقراء الريف إلى األسواق قيودا ضخمة وال يوجد القيودتعتبر  - 141

 ويواجه الصندوق والجهات .وقد شرع الصندوق في التحرك في االتجاه الصحيح ولكن موارده محدودة

المانحة األخرى والحكومات صعوبة في اختيار القيود التي يتعين التركيز عليها وتحديد ما إذا كان هناك 

أمام الجهات المانحة والحكومات إلى  ويتمثل الحل لمواجهة قيود الموارد .تسلسل مناسب في التصدي لها

حد ما في تحسين التنسيق بين الجهات المانحة واالستفادة الفعالة من القدرة المالية للقطاع الخاص وإقامة 

 ورغم تعدد مختلف الجهات الفاعلة أو .شراكات أقوى مع الحكومات والمنظمات المحلية األخرى

 اكتسبوا فيها خبرة كبيرة، فإنه يمكن تحقيق التناغم الذينة الشركاء المتخصصين بأجزاء من سلسلة القيم

 .الذي يؤدى إلى خفض تكاليف تحقيق نتائج محددة للوصول إلى األسواق

 إلى األسواق في ظل قيود الموارد يمكن أن يخلق صعوبات أمام الوصولغير أن التركيز على  - 142

نوي ألداء الحافظة الذي أجرته دائرة إدارة حسبما سلم به االستعراض الس(المفاضلة بين استهداف الفقر 

 وغالبا ما تجري المفاضلة بين تطوير سلسلة قيمة السلع في المناطق .)2008-2007البرامج في الفترة 

ذات اإلمكانات العالية وبين الحاجة إلى معالجة مشكلة الفقر في المناطق النائية ذات اإلمكانات المحدودة 

 كذلك تحدث المفاضلة بين التركيز على االحتياجات العاجلة ألشد .قلتيسير الوصول إلى األسوا

 فالمجموعة .األعضاء حرمانا في مجتمع محلي ما وبين احتياجات الذين يمتلكون إمكانات تجارية أفضل

األولى غالبا ما تفتقر إلى المهارات والموارد الالزمة لإلنتاج التجاري والمشاركة في مجموعات 

 غير أنه .أن أصحاب األعمال الزراعية غالبا ما يمتنعون عن التعامل مع هذه المجموعةالمنتجين، كما 

  .يمكن ألكثر المزارعين تقدما أن يسهموا  بشكل أكبر في تنمية االقتصاد المحلي

  9اإلطار 

  النتائج الرئيسية التي توصلت إليها حلقة العمل المعقودة مع موظفي الصندوق بشأن الوصول إلى األسواق

يستخدم اآلن نهج أكثر تركيزا ومنهجية في تحليل إمكانات الوصول إلى األسواق وتحليل سلسلة القيمة  •
 وتختلف تصميمات المشروعات التي اعتمدت في السنوات القليلة الماضية .مقارنة بالوضع السابق

 .كثيرا عن تلك التي شملتها تقييمات اكتمال التنفيذ حتى تاريخه
ع القطاع الخاص والوكاالت الحكومية األخرى مسألة مهمة، ولكن من الصعب وتعتبر الشراكات م •

 ويتعين على الصندوق أن يطور نماذج أفضل للعمل مع القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين .إقامتها
 .القطاعين العام والخاص والعمل مع المنظمات الدولية األخرى

 . في أدوات التمويل مثل إقراض القطاع الخاصثمة حاجة إلى توفير المزيد من المرونة والتنوع •
والواقع أن األساليب التقليدية تعرقل ما يمكن أن يفعله الصندوق في التصدي لقيود سلسلة القيمة، السيما 
تلك التي توجد خارج المزرعة مثل قيود التمويل التي يواجهها المنتجون األكبر الذين تعتمد عليهم 

 .لى المدخالت وتسويق اإلنتاج  وخدمات التجهيزأنشطة الفقراء في الحصول ع
 كما يعتبر حوار .وتعتبر السياسات الحكومية مسألة مهمة في توفير فرص التسويق وإزالة القيود أمامها •

السياسات مسألة مهمة، فبينما تعتبر قدرة الصندوق على التأثير في السياسات محدودة إال أنه يتعين 
 .سياسات أن تؤثر في نتائج المشروعاتعليه تحسين فهم كيف يمكن لل
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وتثير مسألة المفاضلة القائمة بين استهداف الفقراء وإضفاء الطابع التجاري على اإلنتاج مشاعر القلق،  •
ولكن يمكن عالجها بإجراء تحليالت أكثر عمقا الحتياجات الفقراء واستخدام شبكات األمان االجتماعي 

 .اجون إليها للوصول إلى أسواق العملوتزويد الفقراء بالمهارات التي يحت

  :وإذا نظرنا إلى المستقبل نجد أن الصندوق أمامه خمسة مجاالت ذات أولوية هي - 143

تتطلب سالسل القيمة المختلفة اتباع نهج مختلفة بشأنها، ومن الضروري فهم سلسلة القيمة،  •
 .أمام الفقراءإجراء تحليل شامل لسلسلة القيمة بغرض المساعدة في تحديد وخلق الفرص 

،  تتيح أحدث سياسات التمويل الريفي في الصندوق تنويع نظم تقديم الخدمات المالية الريفية •
 .)وليس على مستوى المزرعة فقط( مدى سلسلة القيمة ىالمجال للتصدي للقيود المالية عل

أن الحاجة غير أن وسائل اإلقراض ظلت، من الناحية العملية، ال تتمتع بالمرونة الكافية، كما 
    .تدعو إلى المزيد من التنوع في هذا الصدد

 .32، وقع معظم المشروعات االبتكارية المتعلقة بالتمويل الريفي في أوروبا الشرقيةاالبتكار •
 ومن المهم .ومن الواضح أن الحاجة تدعو إلى توفير نهج ابتكارية في البلدان األفقر أيضا

هم ما هو الممكن وما هو غير الممكن  وكيف يمكن تعلم الدروس من هذه النهج الجديدة لف
 .تحسين هذه  الوسائل في المستقبل وتكرارها في أماكن أخرى

 يعتمد نجاح تكرار االبتكارات،  وكذلك تطوير .العمل في مجال الشراكات والسياسات •
 .القطاع الخاص بصفة عامة، على الشراكات الفعالة بين مختلف الجهات اإلنمائية الفاعلة

 ويمكن للصندوق .وتعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص مسألة مهمة بشكل خاص
أن يساعد في الوساطة لعقد هذه الشراكات، ولكن يتعين إعادة تنقيح الوسائل واآلليات 

 .والنماذج التي تمكن من تحقيق ذلك

بمبادرات الوصول إلى ، من األهمية البالغة تقاسم المعرفة والتجارب المتعلقة تقاسم المعرفة •
األسواق، سواء داخل الصندوق أو خارجه، السيما في مناطق العالم التي تضم أسواقا أقل 

  .نموا التي ال تزال االبتكارات الموجهة إلى األسواق فيها تمر بمرحلة النشوء

   الموارد الطبيعية والبيئة-باء 

مجال األضعف في المشروعات المقيمة التي مولها  األثر على الموارد الطبيعية والبيئة دائما بأنه الصنف - 144

 وفي نفس الفترة أصبح التهديد الذي يشكله التغير المناخي على الموارد .2002الصندوق منذ عام 

 وقد استجاب الصندوق والتزم بالمزيد .الطبيعية التي يعتمد فقراء الريف عليها أكثر وضوحا من ذي قبل

 البيئي واالجتماعي في ر واتخذ الصندوق إجراءات جديدة للتقدي.حديمن االستجابة في مواجهة هذا الت

 والتي عرضت على المجلس التنفيذي في 2008كانون األول /ضوء نشرة الرئيس الصادرة في ديسمبر

 وتشمل العناصر الجديدة لهذه اإلجراءات جملة أمور، منها استخدام التقدير البيئي .2009نيسان /أبريل

 وضع برامج الفرص االستراتيجية القطرية، وزيادة التركيز على القضايا االجتماعية، االستراتيجي عند

، وآليات التمويل االبتكارية مثل أسواق النظم روالتركيز على تحديات مثل التغير المناخي والتصح

                                                      
 .بدعم من مبادرة الصندوق لتعميم االبتكار  32
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حدة  وقد أنشئت و.يكولوجية، والشراكات االستراتيجية، وتعظيم الفرص البيئية المحلية والعالميةاإل

 باسم وحدة البيئة العالمية والتغير 2008 وأعيد تسميتها في عام 2004المرفق العالمي للبيئة في عام 

 وستوضع سياسة عن البيئة والموارد الطبيعية .33المناخي بما يعبر عن توسيع نطاق المهمة المنوطة بها

   .الصندوق في المستقبل القريبإلى جانب استراتيجية للتغير المناخي كمتابعة للتجديد الثامن لموارد 

  التعاريف والخلفية

 السمة األولى، هي اتساع نطاق هذا األثر . الموارد الطبيعية والبيئة بسمتين متميزتينإدارةيتسم أثر  - 145

الهواء والماء واألرض ( ويشمل مفهوم البيئة طائفة واسعة جدا من األحوال والظروف المادية .وتنوعه

. 34التي تدعم أو تغير الحياة والسبل المعيشية) الحيوانات والنباتات والميكروبات(والبيولوجية ) ةوالبيئ

المياه واألرض ومصايد : وتشمل إدارة الموارد الطبيعية طائفة واسعة مماثلة من األنشطة والموارد

  .األسماك والتربة والمراعي والغابات والحياة البرية

سمة " (تالفي الضرر"هذا المجال جداول أعمال تتعلق بكل من السمة الثانية، هي الطريقة التي يشمل بها  - 146

 وقد ركز جزء كبير من الحوارات والتقديرات البيئية على تالفي .)سمة إيجابية" (عمل المفيد"و ) سلبية

 والصندوق هو أحد الوكاالت القليلة .أو تخفيف األضرار البيئية التي ترتبط بالنمو االقتصادي والتنمية

 .35هذا المجال بشكل واضح في جداول األعمال اإليجابية لتحسين إدارة الموارد الطبيعيةالتي تدرج 

بشكل واضح في جدول أعماله، وسيرد فيما يلي " تالفي الضرر"ولكن فيما يتعلق بالصندوق ذاته برز 

  .شرح النتائج المترتبة على ذلك

عة الحديثة، هي زراعة ليست خضراء  بالصندوق أن الزراعة، وبخاصة الزراالمتعلقةمن بين القضايا  - 147

 ويؤدي التوسع في الزراعة بشكل دائم تقريبا إلى تغيير أوضاع الموائل وخسارة التنوع .تلقائيا

 ويتضمن تكثيف الزراعة عادة زيادة استخدام مدخالت الطاقة واألسمدة ومبيدات اآلفات .البيولوجي

نب اتساع مساحة األراضي المرتبطة بها، تجعل  وهذه السمات، إلى جا.وغيرها من المواد الكيماوية

   .الزراعة عامال يسهم بشكل بارز جدا في التغير المناخي

 ونظرا لبروز هذه المسألة بشكل واضح سياسيا . ظاهرة التغير المناخي قضية بارزة أيضاطرحوأصبح  - 148

 .القضية البيئية الوحيدةوجماهيريا فقد ظهر اتجاه نحو اعتبار التغير المناخي  قضية بيئية منفصلة أو 

   .وترتبت على ذلك نتائج تتعلق بالتصدي لمسألة الموارد الطبيعية والبيئة بشكل عام

بالرغم من أن الصندوق مول، وال زال يمول، طائفة واسعة من االستثمارات في مجال الموارد الطبيعية  - 149

 غير أن .زيع هذه االستثمارات فإنه ليس من اليسير الحصول على بيانات دقيقة عن حجم وتو.والبيئة

البيانات المتاحة في نظام إدارة المشروعات والحوافظ تشير إلى أن قيمة هذه األنشطة المتعلقة بالموارد 

                                                      
تتضمن المهمة الموسعة جزءا يتعلق بالتكيف وتخفيف األثر في الحوافظ القطرية للصندوق والمبادرات األخرى المتعلقة بالتغير   33

 .حدة للتغير المناخي بشأن المسائل التشغيليةالمناخي، إلى جانب تيسير الحوار التقني في إطار أمانة اتفاقية إطار األمم المت
 . أيضا تعقد األحوال االجتماعية والثقافية التي تؤثر في طبيعة األفراد والمجتمعات تتضمن بعض التعاريف 34
 شملت االستثمار في تحسين إدارة المراعي وتثبيت الكثبان 2002 مثال ذلك أن المشروعات التي تولى مكتب التقييم تقييمها منذ عام  35

ماية الحياة في المناطق البحرية، وممارسات الزراعة العضوية، الرملية وغرس المناطق الشجرية وإدارة الغابات وإعمارها وح
 .واإلدارة المتكاملة لآلفات، وصون التربة والمياه، وإصالح األراضي، وتحسين مواقد الطهي
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 التي ظلت ثابتة تقريبا من حيث القيمة النقدية تبدو آخذة في الهبوط بالقيمة النسبية ةالطبيعية والبيئ

  .والحقيقية

 نتائج التقييم

 على الموارد الطبيعية والبيئة الوارد في تقارير نتائج العمليات وأثرها األثرعف النسبي ألداء أدرج الض - 150

 في أحدث االستعراضات 2005، وكذلك التقييم الخارجي المستقل الصادر في عام 2002منذ عام 

عات ومكوناتها   غير أنه يوجد عدد كبير من النجاحات التي حققتها المشرو.السنوية الثالثة ألداء الحوافظ

 وكانت هذه النجاحات عادة في المشروعات التي تتصدى بشكل محدد .المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة

وملموس لقضايا الموارد الطبيعية والبيئة عند تصميم وتنفيذ المشروعات، وكذلك في ظل السياقات 

  .المؤسسية األكثر مواتاة

ت في المشروعات المصنفة بدرجة غير مرض فيما يتعلق يوجد نمطان من أنماط الضعف التي لوحظ - 151

مخاطر إدارة :  أوال، توجد مشروعات أغفلت، أو لم تتناول بالقدر الكافي.بالموارد الطبيعية والبيئة

 وفي بعض الحاالت حدث أثر بيئي كالسيكي .االموارد الطبيعية والبيئة أو الفرص المتاحة لمواجهته

ثل استنفاد المياه الجوفية واإلفراط في استخدام الحطب والضغط على مرتبط بأنشطة المشروعات، م

 وهذه اآلثار السلبية تشير إلى جوانب الضعف في التقديرات .المراعي أو كثرة استخدام مبيدات اآلفات

 وفي حاالت أخرى وجهت االنتقادات إلى المشروعات .البيئية أثناء تصميم المشروعات واإلشراف عليها

 التصدي للقضايا الرئيسية للموارد الطبيعية والبيئة التي تؤثر في االستدامة طويلة األجل، مثل لفشلها في

  .حماية مستجمعات المياه وزراعة األراضي الشديدة االنحدار والزحف على الغابات

ارد  تحسين التقديرات البيئية وتحديد أولويات القضايا المتعلقة بالمويتعينتشير هذه النتائج إلى أنه  - 152

 ولكن ينبغي أال يفسر ذلك بأنه يعني أن تتصدى جميع .الطبيعية والبيئة عند تصميم المشروعات وتنفيذها

 والواقع أن إغفال قضية الموارد الطبيعية والبيئة على النحو .المشروعات بالضرورة إلى هذه القضايا

حسنة إلعداد التقديرات البيئية سالف الذكر إنما يمثل إغفاال حقيقيا يجب أال يحدث في اإلجراءات الم

 ولكن في حاالت أخرى، جاء هذا اإلغفال نتيجة  لطرح خيارات أثناء التصميم .واالجتماعية الجديدة

مفادها ضرورة تحقيق التوازن بين األولويات اإلنمائية واإلمكانات والموارد المالية التي يمكنها أن تسهم 

الموارد الطبيعية والبيئة التي تعتبر، ببساطة، أكبر وأبعد مدى  وتوجد بعض قضايا .كثيرا في هذا المجال

 وكما هو .وتعقيدا بما يفوق القدرة على التصدي لها بشكل ملموس في البرامج التي يدعمها الصندوق

مثل الرعي الجائر الناتج عن زيادة عدد الحيوانات (الحال فيما يتعلق بالعوامل الخارجية السلبية 

 والمفاضالت بشكل واضح في لخياراتلنقطة المهمة هنا هي أنه يتعين تحديد هذه افإن ا) الزراعية

   .تصميم المشروعات وتقديرها والموافقة عليها

 الضعف هذه هي أن مكونات المشروعات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة لم لجوانب النمط الثاني - 153

كونات ثانوية في إطار إدارة الموارد الطبيعية  ففي بعض الحاالت كانت هذه الم.تحقق النجاح المنشود

 وكثيرا ما كانت الحاجة إلى .والبيئة ومن ثم لم تنل األولوية الكافية في تصميم المشروعات وتنفيذها

اإلجراءات طويلة األجل لحل مشكالت الموارد الطبيعية والبيئة تجعل االستثمار المباشر بالوقت 
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 وأصبح االتجاه السائد هو إعطاء األولوية . من البرامج وموظفيهاوالموارد أقل جاذبية للمستفيدين

   .للمكونات التي تحقق فوائد سريعة

 المشروعات التي لم تحقق فيها المكونات الرئيسية المتعلقة بالموارد الطبيعية منولكن يوجد أيضا عدد  - 154

 الكثبان الرملية، وإدارة  وتشمل األمثلة على ذلك إدارة المراعي، وتثبيت.والبيئة النجاح المنشود

 وكما سلفت . ويمكن أن يعزى عدم النجاح في معظم الحاالت إلى قصور في التصميم.مستجمعات المياه

اإلشارة يعتبر العديد من قضايا الموارد الطبيعية والبيئة قضايا معقدة اجتماعيا وطويلة األجل ومتأثرة 

لموارد الطبيعية والبيئة، مثل إدارة موارد الملكية  ويحتاج تحسين إدارة ا.بالسياسات وواسعة النطاق

 وغالبا ما يتضمن .المشاع، إلى وجود مؤسسات جديدة ودعمها حتى يمكن تحقيق فوائد طويلة األجل

ذلك تغيير حقوق الملكية والتوازن بين التكاليف والفوائد التي تعود على األفراد والمجتمعات المحلية 

قضايا باالهتمام الكافي من المشروعات الصغيرة نسبيا والمحلية وقصيرة  ولم تحظ هذه ال.والحكومات

 والخالصة هي أنه حتى في حاالت إعطاء األولوية .المدة التي ال تتناسب مع نطاق وتعقد هذه القضايا

اديا لهذه القضايا فإنه غالبا ما يتعذر تصميم وتنفيذ مبادرات الموارد الطبيعية والبيئة السليمة تقنيا واقتص

  . ويكمن مفتاح الحل هنا في توخي الواقعية والحرص في التصميم. لالستدامةةواجتماعيا والقابل

 وفيما يلي أهم . التقييم للوكاالت األخرى الثنائية والمتعددة األطراف نتائج تهم الصندوقدراساتتتضمن  - 155

  :الدروس المستفادة

طاء أولوية سياساتية عالية للقضايا  إن إع.الفجوة بين األولويات السياساتية والممارسات •
 .البيئية ليس ضمانا إلعطاء األولوية لتنفيذها أو تعميمها بصورة منهجية

كان معظم الوكاالت أكثر نجاحا  .تحقيق نجاح في تالفي األضرار أكثر من العمل الجيد •
كشرط في معاملة البيئة كخطر يجب تالفيه أو إدارته بأكثر من إتاحة الفرص أو معاملتها 

 .مسبق للحد المستدام من الفقر

 كثيرا ما يكون .القيود الخارجية أمام اإلجراءات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة •
الطلب وااللتزام والفهم واإلمكانات المؤسسية للشركاء والمستفيدين محدودا، أما األولوية 

 .اآلنية فهي الحد من الفقر على وجه السرعة

يشمل ذلك أولويات متنافسة  .أمام تعميم قضايا الموارد الطبيعية والبيئةالقيود الداخلية  •
وعدم توافر الموظفين والمهارات الالزمة، لذا يجب التسليم بهذه القيود الداخلية 

  .والخارجية والتصدي لها

نمائية  نتائج هذه الدراسات التقييمية التي شملت طائفة واسعة من الوكاالت اإليشير التشابه العريض بين - 156

في الفترة من تسعينات القرن الماضي حتى الوقت الراهن إلى أن التحديات الماثلة أمام تحسين األداء في 

وتشمل الحلول الممكنة جعل البيئة هي العمود األساسي في جميع  .هذا المجال هي تحديات هائلة

ألهداف البيئية، والرصد  وتحليل السياسات واعتمادها، وتحسين عملية تحديد االمشروعات والبرامج

 . والمتابعة، ورفع مستوى مهارات موظفي البرامج ودعمهمموالتقيي
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  10اإلطار 

   عن الموارد الطبيعية والبيئة مستمدة من حلقة العمل التي عقدت مع موظفي الصندوقنتائج رئيسية
ينبغي إلى سياسة جديدة للموارد الطبيعية والبيئة لالسترشاد بها فيما يحتاج الصندوق  •

 ويتعين على هذه السياسة أن تتصدى لجملة أمور، منها .أن يكون أحد شواغله األساسية
احتمال التعارض بين دعم التوسع في الزراعة الكثيفة واالستدامة البيئية والتغير 

 .المناخي
تتعرض المشروعات التي يمولها الصندوق إلى قيود من حيث الوقت والنطاق، وكثيراً  •

 ويتطلب تحقيق نتائج تتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة .وزارات الزراعةما تتركز في 
 .على نطاق أكبر إقامة مجموعة أوسع من الشراكات واالنخراط الفعال في السياسات

يعتبر إجراء تقديرات بيئية استراتيجية والتعاون مع الحكومات المقترضة فيما يتعلق  •
 أساسية عند صياغة برامج الفرص االستراتيجية بقضايا الموارد الطبيعية والبيئة مسألة

 .القطرية
يجب توفير المزيد من الموظفين والموارد إلجراء األعمال التحليلية عن الموارد  •

 ويجب االهتمام .الطبيعية والبيئة أثناء تصميم المشروعات وتقديرها واإلشراف عليها
 .ن للموارد الطبيعية والبيئةأو الموظفين اإلقليميي/بدور موظفي اإلدارات المركزية و

أو المهمة المنوطة به ) الحد من الفقر(إن التغير المناخي ال يعني تغير أولوية الصندوق  •
 وقد ال يحدث تحول في التحديات التي تواجه الموارد .وإنما هي تمثل تهديداً مضاعفاً

  .الطبيعية والبيئة أو تزداد هذه التحديات جسامة
ياسة قائمة بذاتها وشاملة تتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة وتشمل يحتاج الصندوق إلى س •

بما ( ويجب أن تعتمد استراتيجية التغير المناخي .التغير المناخي وتجعله قوة محركة له
 .على السياسات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة) في ذلك تصورات العمل البديلة

  ئةالموارد الطبيعية والبيتحسين أداء 

 فقد حقق .من المسلم به على نطاق واسع أن أداء الصندوق في الماضي في هذا المجال كان أداء مختلطا - 157

 .معظم، وليس كل، المشروعات التي مولها الصندوق النجاح بصفة عامة في تالفي األضرار البيئية

طاق واسع باستثناء واألهم من ذلك أن الصندوق لم يحقق نجاحا ملحوظا في عمل شيء مفيد للبيئة على ن

  . وال يقف الصندوق وحده في هذا الصدد.ما يتعلق بصون التربة والمياه وإدارة الغابات المجتمعية

الموارد اتخذ الصندوق بالفعل خطوات مهمة جدا خالل السنوات األخيرة لتحسين أدائه في مجال  - 158

 وال زال الوقت مبكرا جدا .)144الفقرة ( وقد ورد ذكر بعض هذه الخطوات أعاله .الطبيعية والبيئة

لتقدير ما إذا كانت اإلجراءات الجديدة للتقديرات البيئية واالجتماعية أو المبادرات الرامية إلى تحسين 

أداء الحافظة بشكل عام واألولوية السياساتية الجديدة المعطاة للموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي، 

ائج المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة في البرامج التي يمولها سوف تؤدي إلى تحسن كبير في النت

 فضالً عن ذلك فإن تجارب التقييم في الصندوق وغيره من الوكاالت تشير إلى أن هذه .36الصندوق

  .السياسات واإلجراءات الجديدة لن تكون كافية في حد ذاتها

                                                      
 2008 نيسان/ وفي أبريل2007كانون األول / بينما تتصدى جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية الثمانية التي عرضت على المجلس التنفيذي في ديسمبر 36

لقضايا التغير المناخي في ظل السياقات القطرية المحددة فال يوجد ما يدل على أن التغيرات األخيرة قد أخذت في االعتبار في المشروعات التي وافق عليها المجلس 

لم تتضمن مكونات مخصصة إلدارة الموارد الطبيعية والبيئة وإنما وعلى غرار ما حدث في السنوات السابقة فإن معظم هذه المشروعات . 2008التنفيذي في عام 

في مجال البيئة إذ رؤى أنه من المرجح أن تكون لها آثار سلبية ) باء(تستخدم بشكل عام عبارة االستدامة لتعني االستدامة المؤسسية والمالية، وصنفت ضمن الفئة 

  . نات ابتكارية إلدارة الموارد الطبيعيةغير أنه توجد مشروعات تتضمن مكو. كبيرة على البيئة
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في المنظمة إال عندما تكون ذات جدوى مؤكدة، تشير التجربة إلى أن هذه القضايا ال تحتل مكانة مناسبة  - 159

ويصبح التصدي لها متوافقا مع الحوافز المؤسسية واألولويات الرئيسية األخرى، وعندما تدار أو يمكن 

 وينبغي للسياسات  الجديدة الجاري إتباعها أن .أن تدار بشكل فعال، وعندما تتوافر لها الموارد الكافية

 إال أن جميع الدالئل تشير إلى أن ذلك لن يكون .عية والبيئة داخل الصندوقتبرز أهمية الموارد الطبي

 لذلك فإن الطلب المحدود من جانب الجهات المقترضة والمستفيدين والتنافس بين األولويات .كافيا

والحوافز، ومحدودية الموارد من الموظفين والموارد المالية سوف تعمل جميعا ضد تحقيق تغير حقيقي 

   . المجالفي هذا

توجد ثالثة إجراءات ينبغي أن تنظر فيها اإلدارة عند إعداد سياسة الموارد الطبيعية والبيئة وعرضها  - 160

  : على المجلس التنفيذي

 وينبغي .ينبغي أن تقترن السياسة الجديدة للموارد الطبيعية والبيئة بوضع مبادئ توجيهية لتنفيذها •
 وقابلة للقياس فيما يتعلق باألداء، وتحديد ميزانية أن يتضمن ذلك تحديد أهداف وسياسات واضحة

للعدد اإلضافي من الموظفين والموارد المالية المطلوبة لوضع أدوات تمييزية ووسائل مالية 
 .التخاذ القرارات

ينبغي لدائرة إدارة البرامج أن تعد تقارير سنوية عن تنفيذ هذه السياسات وعرضها على المجلس  •
مثل (ا كجزء من التقارير العادية التي تصدرها اإلدارة بشأن تنفيذ السياسات التنفيذي للنظر فيه

 .)السياسات المتعلقة بالسكان األصليين

ينبغي أن يكون تحليل الفرص والمخاطر المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئة مكونا أساسيا وإجباريا  •
  .المتعلقة بتقديم القروض والمنحفي بعض برامج الفرص االستراتيجية القطرية وفي االقتراحات 

تعتبر قضية التغير المناخي، عن حق، ذات أهمية بالغة للصندوق وتستحق بالتأكيد أن يخصص لها  - 161

 غير أن هناك آراء تقف مع، وأخرى تقف ضد، معاملة التغير .االستراتيجية المنفصلة  المقترحة حاليا

السابقة في مجال البيئة وقضايا التمايز بين  وتشير التجربة .المناخي كقضية ذات أولوية منفصلة

الجنسين إلى أن عملية الفصل ليست هي السبيل األمثل للمضي قدما، وبنفس القدر فإن تعميم هذه 

 ومن المهم أيضا التأكد .القضايا وإدماجها في أعمال الصندوق والبلدان المقترضة يشكل تحديا ملموسا

  . وال ينتقص، من االهتمام بالموارد الطبيعية والبيئة بصفة عامةمن أن زيادة االهتمام بالمناخ يزيد،

  : ينبغي النظر في اتخاذ إجراءين إضافيين هما - 162

 وينبغي أن تقوم .ينبغي للسياسة الجديدة للموارد الطبيعية والبيئة أن تشمل التغير المناخي •
 .ية والبيئةاستراتيجية التغير المناخي على أساس السياسات الشاملة للموارد الطبيع

فريق واحد أو عدة أفرقة ذات عضوية متداخلة تحت إشراف منسق واحد وضع  ينبغي أن يتولى •
  .والمبادئ التوجيهية للتنفيذ واستراتيجية التغير المناخيالموارد الطبيعية والبيئة سياسات 
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   استعراض تقارير نتائج العمليات وأثرها-سابعا 

 وجاء ذلك تنفيذا لتوصية وردت في .2003ليات وأثرها في عام صدر أول تقرير سنوي عن نتائج العم - 163

بأن يجري مكتب التقييم استعراضا منهجيا لنتائج وأثر عمليات الصندوق ) 2002 – 2000(خطة العمل 

 واستفادت تقارير نتائج العمليات وأثرها أيضا من سياسة .تأسيسا على عمليات التقييم التي يجريها سنويا

   .2003نيسان / عتمدها المجلس التنفيذي في أبريلالتقييم التي ا

 وكان محورها هو 2002تضمن التقرير األول مجمال لعشر عمليات تقييم منفردة للمشروعات في عام  - 164

 وقدم التقرير، ألول مرة، نظرة .اإلطار المنهجي الجديد لتقييم المشروعات الذي بدأ تنفيذه في تلك السنة

 وتطور أداء هذه .عاد ألداء المشروعات التي دعمها الصندوق في جميع األقاليمعامة انتقادية متعددة األب

 وشملت عمليات التعلم منذ عام .التقارير منذ ذلك الوقت في مجاالت ليس أقلها زيادة التركيز على التعلم

ض  األخرى، وبعت فما بعده موضوعين للتعلم هما القياس الداخلي والقياس المقارن مع الوكاال2007

 كما تضمنت وثائق السنتين الماضيتين النتائج 2002التحليالت لنتائج تقييم جميع المشروعات منذ عام 

   .الرئيسية لتقييم البرامج القطرية والتقييم على مستوى المؤسسة

 مثال .2003واجه الصندوق العديد من التحديات منذ أن بدأ في إعداد تقارير نتائج العمليات وأثرها في  - 165

ن الصندوق بدأ يستخدم نموذجا تشغيلبا جديدا مع استخدام البرامج القطرية باعتبارها وحدة القياس ذلك أ

 بدأ الصندوق 2007 ومنذ عام .الرئيسية بدال من استخدام المشروعات االستثمارية الفردية لهذا الغرض

 وأصدر .ل والتقييم الذاتي كما حدثت تغييرات في نظم التقييم المستق.يتولى بنفسه دعم اإلشراف والتنفيذ

 وتطور نظام التقييم الذاتي في الصندوق بشكل ملحوظ 2008مكتب التقييم دليال جديدا للتقييم في عام 

  .وأصبح يتضمن اآلن عددا متزايدا من عمليات التقدير التي يعول عليها في إدارة األداء

قد رؤى أنه من المفيد التدبر في هيكل نظرا إلصدار سبعة تقارير لنتائج العمليات وأثرها حتى اآلن ف - 166

هذه التقارير ومحتواها حتى تستمر هذه الوثائق في القيام بدور فعال في الترويج للمساءلة والتعلم 

 لذلك فإن الفقرات التالية تتضمن .للصندوق وهيئاته الرئاسية والمجتمع اإلنمائي األوسع بصفة عامة

لس التنفيذي للنظر فيها بشأن السمات الجديدة التي يمكن عددا من االقتراحات المعروضة على المج

 وقد طرح هذا االقتراح بناء على تقييم أنشطة . القادمة لوثائق التقاريرتإدخالها على اإلصدارا

الصندوق في السنوات السابقة وكذلك على الممارسات الجيدة التي تتبعها المنظمات اإلنمائية األخرى في 

  .اثلةإصدار التقارير المم

وعلى وجه أكثر تحديدا تبين المعلومات الواردة أدناه أنماط تقارير نتائج العمليات وأثرها في المنظمات  - 167

اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى التي رأى مكتب التقييم أنها تتبع ممارسات جيدة يمكن السير على 

هم مالحظة أنه ال توجد وكالة أخرى من  ومن الم.منوالها في التقارير المقبلة لنتائج العمليات وأثرها

  .37وكاالت األمم المتحدة تصدر وثائق مماثلة للتقارير السنوية لنتائج العمليات وأثرها

                                                      
 وقد أصدر مصرف التنمية للبلدان األمريكية تقريرا عن الفعالية اإلنمائية . مكتب التقييم في مصرف التنمية األفريقي شرع في عملية إصدار تقرير للفعالية اإلنمائية 37

  . ولكنه لم يصدر تقارير أخرى بعد ذلك2002لعام 
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  استعراض التقييم السنوي  مصرف التنمية اآلسيوي •

المصرف األوروبي لإلنشاء  •

  والتعمير

 تقرير استعراض التقييم السنوي

 عالية اإلنمائيةالتقرير السنوي للف البنك الدولي •

 .تتضمن االستعراضات السنوية سالفة الذكر التي أعدتها مكاتب تقييم التنفيذ عددا من العناصر المختلطة - 168

وتتضمن جميع هذه االستعراضات استعراض أداء المشروعات مع مضي الوقت، وتضمن اثنان منها 

يشمل القسم المواضيعي  وفيما يتعلق بمصرف التنمية اآلسيوي س.تقديرا معمقا لموضوع محدد

 أما فيما يتعلق بالبنك الدولي فقد كان موضوع . التجربة المستفادة في قطاع النقل2009 ضالستعرا

 وتحتوي وثائق البنك الدولي والمصرف األوروبي لإلنشاء .السنة الماضية هو السلع العامة العالمية

 ويشمل استعراض .قلة والتقييمات الذاتيةوالتعمير على مقارنة للتصنيفات بين عمليات التقييم المست

مصرف التنمية اآلسيوي والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير مجمال للنتائج التي توصلت إليها جميع 

    .عمليات التقييم التي نفذت خالل السنة

من بين أوجه االختالف بين تقرير نتائج العمليات وأثرها واالستعراض الذي أجراه مصرف التنمية  - 169

اآلسيوي والبنك الدولي يوجد اختالف يتعلق بالتوازن بين استعراض األداء ونتائج التقييمات العامة 

 ويناقش نحو نصف وثائق البنك الدولي ومصرف التنمية .والتقدير المتعمق لموضوع معين للتعلم

غالل  وهذا يساعد على التركيز على است.اآلسيوي موضوعا واحدا فقط من موضوعات التعلم بعمق

 وتعتبر نسبة تقارير نتائج العمليات .الوقت والموارد المطلوبة في بحث موضوع حيوي واحد في السنة

وأثرها التي تضمنت موضوعين من موضوعات التعلم أقل مقارنة بالمساحة المخصصة لقضية واحدة 

  .من قضايا التعلم في وثائق البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي

يم استعراضا للسمات الرئيسية الواردة في الوثائق المماثلة في المؤسسات المالية الدولية أجرى مكتب التقي - 170

 كما أنه بحث هيكل ومحتوى التقارير السبعة لنتائج العمليات وأثرها التي صدرت حتى اآلن .األخرى

تي حدثت في  وبناء على هذا التحليل ومع األخذ في االعتبار التطورات ال.بما في ذلك التقرير الحالي

فضال عن متطلبات الصندوق وهيئاته الرئاسية فيما يتعلق بإعداد )  أعاله165أنظر الفقرة (الصندوق 

التقارير عن النتائج تأسيسا على عمليات التقييم المستقلة فإن التقارير المقبلة لنتائج العمليات وأثرها 

  :التالية  اإلضافيةالسمات األربع، 2010سوف تتضمن، اعتبارا من عام 

 وهذا يعني التركيز على موضوع واحد من موضوعات .إعطاء المزيد من االهتمام للتعلم •
 إذ أن ذلك سيسمح بإجراء تحليل أكثر .التعلم وليس على اثنين كما حدث في الماضي

تعمقا واستخالص الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد على 
 استراتيجياته وعملياته؛تحسين سياسات الصندوق و

التوسع في استعراض الجودة عند البداية بحيث يشمل مجموعة أوسع من المشروعات  •
والبرامج التي اعتمدت حديثا خالل السنوات السابقة باإلضافة إلى استعراض جميع برامج 

 الفرص االستراتيجية الجديدة التي اعتمدت خالل السنة؛
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ى البرامج القطرية واألساليب المنهجية لتقييم البرامج بالنظر إلى التركيز المتزايد عل •
 وسوف يوفر .القطرية ستشمل التقارير تصنيفات مستمدة من تقييم هذه البرامج القطرية

ذلك نظرة عامة على األداء القطري ويشمل معلومات عن النتائج المتعلقة باألنشطة غير 
ة، فضال عن الشراكات اإلجمالية بين اإلقراضية وأداء برامج الفرص االستراتيجية القطري

 الصندوق والحكومات؛

إيالء اهتمام أكبر لعامل السبب، أي العوامل المنهجية والجوهرية الواردة في دليل التقييم  •
 وفي هذا الصدد؛ يولي مكتب التقييم اهتماما خاصا لتحليل األسباب التقريبية .الجديد

تعزيز االهتمام بتحليل العوامل المسببة في  وينبغي ل.لألداء في جميع عمليات التقييم
عمليات التقييم الفردية وتوفير أساس للعالج األشمل للمسببات التقريبية في التقارير 

 وهذه مسألة أساسية في التوصل إلى نظرات ثاقبة وإلى .المقبلة لنتائج العمليات وأثرها
   .صندوقالدروس الضرورية لتحسين الفعالية اإلنمائية اإلجمالية لل

   النتائج والتوصيات–ثامنا 

  النتائج

 أن أداء 2008أبرزت النتائج التي استخلصتها عمليات التقييم من المشروعات التي تم تقديرها في عام  - 171

المشروعات وإنجازاتها اإلجمالية، وهما أهم معيارين من معايير التقييم، التي حققتها الغالبية العظمى من 

 وكان أداء الترويج .ي مولها الصندوق كانت مرضية إلى حد ما أو أفضلالمشروعات والبرامج الت

لالبتكارات ممتازا ومستداما، وتحسن إلى حد بعيد في هذا المجال الذي كان أداؤه في الماضي ضعيفا 

   .عادة

 أما الجانب المشجع اآلخر فهو االتجاه الصعودي المطرد في النتائج وفقا لمعايير جميع عمليات التقييم - 172

 واقترن هذا التحسن بتحليل أداء المشروعات بحسب تاريخ نفاذ .2002سوى القليل منها في عام 

مفعولها، وتأكد ذلك من الفرضية التي أثارتها التقارير السابقة لنتائج العمليات وأثرها بأن أداء 

نجازات  وتستحق هذه اإل.المشروعات والبرامج األحدث كان أفضل من الجيل السابق من العمليات

التأكيد عليها، ويمكن أن تعزى إلى اإلصالحات والتجديدات الشاملة التي أجراها الصندوق خالل العقد 

 .الماضي

فضال عن ذلك تكشف إحدى السمات الجديدة لتقرير السنة الحالية، واستعراض الجودة عند البداية، عن  - 173

ممارسات الجيدة التي استمدها من أن الصندوق في مجموعه يدمج بشكل كاف الدروس التي تعلمها وال

 ويعد هذا إنجازا مهما يمكن الصندوق من .التجربة الماضية في استراتيجيات ومشروعات جديدة

 غير أن .التصدي لجوانب الضعف في العمليات السابقة وأن يستمر في تطوير مزاياه النسبية

ق وزيادة دعم التنفيذ وتحديد االستعراض كشف أيضا عن الحاجة إلى تعزيز الحضور القطري للصندو

  .الموارد والوقت والمهارات الالزمة لحوار السياسات وإدارة المعرفة بشكل أدق

تبقى بعض الجوانب المحددة التي تتطلب من إدارة الصندوق أن يهتم بها ويخصص لها الموارد في  - 174

غذائي ومستوى الدخل المستقبل القريب حتى يستطيع الصندوق أن يعزز إسهاماته في تحسين األمن ال
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 ويحدد التقرير السنوي الحالي لنتائج العمليات .والحد من الفقر الريفي على النطاق العالمي بشكل مستدام

الضعف العام ) 1: ( وهذه المجاالت تشمل.وأثرها ثالثة مجاالت يتعين االهتمام بها على سبيل األولوية

االنخفاض النسبي في ) 3(حورية األداء الحكومي؛ م) 2(في كفاءة المشروعات التي يدعمها الصندوق؛ 

   .أداء بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

 2002 واتجاهات األداء منذ عام 2008كما سلفت اإلشارة تبين كل من عمليات التقييم التي أجريت عام  - 175

د من  وقد نفذ عد. المشروعات التي مولها الصندوق على الصعيد العالمي مسألة تثير القلقكفاءةأن 

العمليات الجديدة لترشيد صياغة االستراتيجيات القطرية وتصميم المشروعات وتنفيذها التي استهدفت 

بشكل عام تحسين النتائج اإلنمائية إجماال أكثر من استهدافها العثور تحديدا على سبل ووسائل  لخفض 

مشروعات التي مولها  ومن المرجح أن يسهل التركيز على تحسين كفاءة ال.تكاليف تحقيق النتائج

تخصيص موارد إدارية أقل مثل تلك المتعلقة بدعم اإلشراف (الصندوق في تحسين أداء الصندوق ذاته 

التي ظلت غير مرضية إلى حد ما في ثلث المشروعات ) والتنفيذ حتى  تتمتع بمستوى أعلى من الكفاءة

  .التي مولها

 هو أحد أهم العوامل لتحقيق أداء الحكوماتألخرى أن أكد التقييم المشترك ألفريقيا وكذلك التقييمات ا - 176

 وتقوم الحكومات بدور حاسم في توفير بيئة سياساتية مناصرة للفقراء وفي .أثر دائم على الفقر الريفي

 غير أن العديد .إقامة المؤسسات القادرة على تقديم الدعم والخدمات المطلوبة للزراعة والتنمية الريفية

والبلدان ذات الدرجات األدنى وفقا لتقييم " المليار األدنى"ما الدول الهشة وبلدان من البلدان، السي

 ويبدو أن .السياسات والمؤسسات القطرية، تتسم عادة بضعف القدرة المؤسسية واألطر السياساتية

الصندوق لم يستثمر بعد موارد كافية لتعزيز أداء الحكومات نظرا ألن معظم اإلصالحات المنصوص 

 والواقع أن الحكومات هي، بال .ها في خطة عمل الصندوق وجهت إلى تحسين أداء الصندوق ذاتهعلي

بما في ذلك (شك، التي تصنع الفرق الحقيقي في توفير البيئة التمكينية المناسبة للعديد من الشركاء 

إلسهام بشكل حتى يمكنهم العمل وا) القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها

 األساسية ت والحكومات هي ذاتها المسؤول األول عن اتخاذ اإلجراءا.فعال في الحد من الفقر الريفي

أثناء تصميم وتنفيذ المشروعات بغية تحقيق فعالية أعمق لها، مثل ضمان تقديم األموال المقابلة في 

والتقييم، وضمان استمرارية موعدها ومراجعة حسابات المشروعات، والقيام بعمليات فعالة للرصد 

مدراء المشروعات التي يمولها الصندوق، والتي حددت بأنها مجال مهم للنهوض بالمشروعات 

   .ونجاحها

تكشف عمليات التقييم الفردية التي أجراها مكتب التقييم والتحليالت اإلجمالية التي أجريت في التقرير  - 177

أفريقيا  (أفريقيا جنوب الصحراءوأثرها أن األداء في الحالي والتقارير السابقة عن نتائج العمليات 

كان أدنى من األقاليم الجغرافية الثالثة األخرى التي ) الغربية والوسطى وأفريقيا الشرقية والجنوبية

 غير أن أداء عمليات الصندوق يماثل أداء عمليات القطاع الزراعي والريفي .تشملها عمليات الصندوق

 ويمكن أن يعزى بعض أسباب . الكبرى متعددة األطراف العاملة في القارةفي المصارف اإلنمائية

الضعف النسبي في األداء في هذا اإلقليم إلى السياق الذي يشكل تحديات كبيرة وإلى تفاوت األحوال بين 

ليم  مثال ذلك أن معظم البلدان التي ينفذ فيها الصندوق عملياته في هذا اإلق.بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

هي بلدان منخفضة الدخل وتصنف ضمن الخمسين الثالث والخامس حسب مؤشرات تقييم السياسات  
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 وبصفة خاصة يتسم عدد كبير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .والمؤسسات القطرية للبنك الدولي

ن قدرتها  النسبي للقدرات الحكومية ومؤسسات المعرفة والنظم اإلحصائية الوطنية، مما يقيد مفبالضع

 وهذا الوضع يقيد أيضا .على صياغة وتنفيذ سياسات مناصرة للفقراء في القطاع الزراعي والريفي

   .صياغة برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتصميم المشروعات، فضال عن دعم اإلشراف والتنفيذ

 أن يكون هو السبب غير أن تعقد السياق في مرحلة التصميم أو تطور المشروع أثناء تنفيذه ال يمكن - 178

 واألحرى أنه ينبغي ألفرقة تصميم .المنطقي في تحقيق نتائج أقل إيجابية عند اكتمال تنفيذ المشروع

المشروعات أن تأخذ هذه السياقات في اعتبارها منذ البداية حتى يمكن تحديد أهداف واقعية لبرامج 

لحاجة إلى المزيد من العمل التحليلي  كل ذلك يشير إلى ا.الفرص االستراتيجية القطرية والمشروعات

 ومن شأن .الشامل وتوافر المهارات فضال عن الموارد لتوليد المعرفة الالزمة لتحقيق هذا الغرض

 ورغم أن .العمل التحليلي المتعمق أن يسهم أيضا في تحسين انخراط الصندوق في حوار السياسات

فجوة العمل التحليلي فإنه ينبغي أيضا بناء هذه الشراكات مع المؤسسات األخرى يمكن أن تسهم في سد 

  .اإلمكانات داخل الصندوق نفسه

 .وال يستخدم الصندوق عادة تعقد السياقات القطرية كمعيار في تحديد مخصصات الموارد اإلدارية - 179

د  ويتعين على الصندوق أن يتبع نهجا تمييزيا لدى تخصيص الموارد للبلدان التي تتسم سياقاتها بشدة التعق

 فمن شأن ذلك أن يمكن بلدان أفريقيا جنوب .المستخدم حاليا" المقاس الواحد للجميع"بدال من اتباع نهج 

الصحراء والبلدان األخرى المصنفة بدرجات منخفضة وفقا لتقييم السياسات والمؤسسات القطرية 

لمشروعات، فضال الصادر عن البنك الدولي في صياغة برامج أفضل للفرص االستراتيجية القطرية وا

 ويقتضي األمر أيضا توفير مهارات وخبرات وكفاءات معينة .عن تحسين دعم اإلشراف والتنفيذ

 وأخيرا قد ترغب إدارة الصندوق في أن تنشئ، .للموظفين من اجل العمل في بيئات تشكل تحديات أكبر

  .لهذا الغرض، مرفقا تمويليا خاصا يوجه ألفريقيا جنوب الصحراء تحديدا

إلضافة إلى المجاالت الثالثة سالفة الذكر التي تستحق االهتمام، وبالرغم من النتائج المواتية بشكل عام با - 180

 وكانت نسبة كبيرة .والمبينة في تقرير نتائج العمليات وأثرها، فإن المجال ال يسمح بالركون إلى الرضا

بينما صنفت األقلية بأنها  قد صنفت بدرجة مرض إلى حد ما فقط 2008من المشروعات المقيمة عام 

 ولذلك فإن المجال متاح إلجراء تحسينات شاملة، السيما في أداء .مرضية إلى حد بعيد أو أفضل

الصندوق ذاته وفي إدارة البيئة والموارد الطبيعية باإلضافة إلى تحسين كفاءة المشروعات على النحو 

  .السالف الذكر

 في المائة من المشروعات بدرجة مرض 73ج مشجعة، حيث صنف تعتبر النتائج المتعلقة باالستدامة نتائ - 181

 وينبغي . في المائة فقط40 التي بلغت 2002إلى حد ما أو أفضل مقارنة بالنسبة المنخفضة لعام 

 في المائة من 50االستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تشجيع االستدامة نظرا ألن أكثر من 

   .انت مرضية إلى حد ما فقط باستخدام هذا المعيار ك2008المشروعات المقيمة في عام 

الموارد الطبيعية والبيئة كان  آنفا فإنه من المسلم به على نطاق واسع أن أداء إدارة اإلشارةكما سلفت  - 182

 فقد نجح معظم المشروعات التي مولها الصندوق في تالفي األضرار البيئية، ولكنها كانت .سيئا نسبيا

 . ومر العديد من الوكاالت األخرى بنفس التجربة.لجيد للبيئة على نطاق أوسعأقل نجاحا في العمل ا
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واتخذ الصندوق بالفعل خطوات مهمة جدا لتحسين أدائه في هذا المجال، مثل اعتماد إجراءات التقديرات 

 غير أن تجربة الصندوق وغيره من الوكاالت في مجال التقييم تشير إلى أن هذه .البيئية واالجتماعية

 وقد رؤى، عن حق، أن التغير المناخي يعد مسألة بالغة األهمية . لن تكون كافية في حد ذاتهاتاإلجراءا

 غير أنه من المهم أن يؤدي ذلك إلى تعزيز، وليس االنتقاص من، اإلجراءات الرامية إلى .للصندوق

   .تحسين أداء إدارة البيئة والموارد الطبيعية بشكل أعم

  التوصيات

 : نفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصيات التاليةالمجلس الت - 183

 ينبغي إلدارة الصندوق أن تنفذ التوصيات المتعلقة بتحسين األداء في مجالي التعلم اللذين   )1(

، أي الترويج للوصول إلى األسواق والموارد 2009يشملهما تقرير نتائج العمليات وأثرها لعام 

محددة المتعلقة بهذين الموضوعيين، وهي التوصيات التي  وترد التوصيات ال.الطبيعية والبيئة

   على التوالي؛162 و160 و143وضعت صياغاتها بالتشاور مع إدارة الصندوق، في الفقرات 

 على أن يتناول مكتب التقييم مجاالت 2008كانون األول /وافق المجلس التنفيذي في ديسمبر  )2(

أس المال البشري واالجتماعي والتمكين، األثر األضعف، أي المؤسسات والسياسيات، ور

 ولكن بالنظر إلى .2010كموضوعات للتعلم عند إعداد تقرير نتائج العمليات وأثرها لعام 

وأن )  في التقرير الرئيسي3 والشكل 3أنظر الجدول (التحسينات المستجدة في هذه المجاالت 

اهتمام اإلدارة بها، فإنه يوصى بأن الكفاءة هي اآلن األضعف وفقا لمعايير التقييم وتحتاج إلى 

تكون كفاءة أداء المشروعات التي يدعمها الصندوق هي موضوع التعلم الوحيد في تقرير نتائج 

  ؛2010العمليات وأثرها لعام 

يولي مكتب التقييم اهتماما خاصا لرصد التقدم المحرز في أداء مجالي األثر المتعلقين   )3(

 وبناء على ذلك يعامل .مال البشري واالجتماعي والتمكينبالمؤسسات والسياسات ورأس ال

مكتب التقييم، عند االقتضاء، هذين الموضوعين باعتبارهما موضوعين للتعلم في التقارير 

  المقبلة لنتائج العمليات وأثرها؛

ينبغي إلدارة الصندوق أن تعيد النظر في النهج الحالي لتحديد مخصصات إجراء األعمال   )4(

 كما .ة الضرورية لوضع برامج الفرص االستراتيجية القطرية وإعداد المشروعاتالتحليلي

ينبغي لها أن تنظر في تطوير نهج تمييزي في تخصيص الموارد من أجل دعم اإلشراف 

 وينبغي أن يهدف هذا النهج الجديد إلى تخصيص الموارد اإلضافية ألعمال التحليل .والتنفيذ

أدنى  ا لمهاراتهم وخبراتهم وكفاءاتهم للبلدان التي تحصل على الفعالة وتخصيص الموظفين وفق

المليار "الدرجات وفقا لتقييم السياسات والمؤسسات القطرية بما في ذلك الدول الهشة وبلدان 

 ومن شأن ذلك أن يكفل وضع تصميمات أفضل لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية ."األدنى

   .شراف والتنفيذ مستقبالوتصميم المشروعات فضال عن دعم اإل
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أداء المشروعات

 األثر على الفقر الريفي

أداء الشركاء

 معايير أخرى للتقييم

 منهجية تقييم المشروعات

 الكفاءة الفعالية األهمية

  الصندوق
/  ت غير الحكوميةالمنظما  الحكومات ووكاالتها  المتعاونةالمؤسسات

  المنظمات المجتمعية
الجهات المشتركة 

  في التمويل

األثر على 

الدخول 

واألصول 

  األسرية

األثر على 

المؤسسات 

 والسياسات

األثر على 
رأس المال 
البشري 

جتماعي واال
  والتمكين

األثر على الموارد 

 الطبيعية والبيئة
اإلنجاز اإلجمالي اإلنجاز اإلجمالي 

 للمشروعاتللمشروعات

األثر على األمن 

الغذائي واإلنتاجية 

 الزراعية

االستدامة   االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق
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  أداء الحوافظ

 األثر على الفقر الريفي

 أداء الشركاء

 معايير أخرى للتقييم

  منهجية تقييم البرامج القطرية

 

  الكفاءة  الفعالية  األهمية

المؤسسات   الصندوق
  المتعاونة

  الحكومات

  ووكاالتها

المنظمات غير الحكومية 
  والمنظمات المجتمعية

  شركاء التمويل

األثر على الدخول 

   واألصول األسرية

األثر على 

المؤسسات 

  والسياسات

  

األثر على 
رأس المال 
البشري 

واالجتماعي 
  والتمكين

رد األثر على الموا

 األداء اإلجمالي للحافظة  الطبيعية والبيئة

األثر على األمن 

الغذائي واإلنتاجية 

  الزراعية

  االبتكار والتكرار وتوسيع النطاق  االستدامة

 أنشطة غير إقراضيةأنشطة غير إقراضية

رص رص  الف الفبرامجبرامج  أداءأداء

 اإلستراتيجية القطريةاإلستراتيجية القطرية

  بناء الشراكات  إدارة المعرفة  حوار السياسات

  الفعالية  األهمية

ق ق إجمالي الشراكة بين الصندوإجمالي الشراكة بين الصندو

 والحكوماتوالحكومات
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  يمتعريف معايير التقييم التي يستخدمها مكتب التقي

  أالتعريف  المعايير 

  اتالمشروع أداء

مدى اتساق أهداف التدخالت اإلنمائية مع متطلبات المستفيدين واالحتياجات القطرية  الصلة •
 كما أنها تستوجب تقدير .واألولويات المؤسسية وسياسات الشركاء والجهات المانحة

 .تماسك المشروعات وقدرتها على تحقيق أهدافها

تحقيق أهداف التداخالت اإلنمائية أو المتوقع تحقيقها، مع األخذ في االعتبار مدى  الفعالية •
  . صلتها النسبية

إلي نتائج ) الخ...األموال والخبرة والوقت، (المدخالت /قياس كيفية تحويل الموارد الكفاءة •
   .بأسلوب اقتصادي

  باألثر على الفقر الريفي

 

 المتوقع أن تحدث في حياة فقراء الريف يعرف األثر بأنه التغييرات التي تحدث أو
نتيجة ) سواء كانت إيجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة، مزمعة أو غير مزمعة(

   .للتدخالت اإلنمائية

يستخدم الدخل األسري كوسيلة لتقدير الفوائد االقتصادية التي يحققها األفراد أو  الدخول واألصول األسرية •
 .ق األصول بالرصيد من البنود المتراكمة والمجدية اقتصادياالمجموعات، بينما تتعل

يشمل رأس المال البشري واالجتماعي والتمكين تقدير التغيرات التي حدثت في تمكين   والتمكينواالجتماعيرأس المال البشري  •
األفراد، والمجموعات والمؤسسات والمنظمات القاعدية، والقدرات الفردية والجماعية 

   .للفقراء

تتعلق تغيرات األمن الغذائي بمدى توافر األغذية وإمكانية الحصول عليها واستقرارهما،  األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية •
  .بينما تقاس التغيرات في اإلنتاجية الزراعية من منظور الغلة

 الموارد الطبيعية والبيئة •

 

سهام المشروعات في تغيير يتضمن التركيز على الموارد الطبيعية والبيئة تقدير مدى إ
 .األوضاع المتعلقة بحماية وإصالح واستنفاد الموارد الطبيعية والبيئة

 المؤسسات والسياسات •

 

وضع المعيار المتعلق بالمؤسسات والسياسات بغرض تقدير التغيرات في نوعية وأداء 
 .المؤسسات والسياسات واألطر التنظيمية التي تؤثر على حياة الفقراء

  ر األداء األخرىمعايي

 االستدامة •

 

االستمرار المحتمل في صافي الفوائد التي تحققها التدخالت اإلنمائية بعد مرحلة الدعم 
 كما تشمل تقدير احتماالت تحقيق نتائج فعلية أو متوقعة تستطيع .بالتمويل الخارجي

   .تحمل المخاطر بعد فترة المشروعات

ء الترويج لالبتكارات المناصرة للفقرا •
 والتكرار وتوسيع النطاق

إتباع نهج ابتكاريه تجاه الحد ) 1(المدى الذي ذهبت إليه تدخالت الصندوق اإلنمائية في 
تكرارها وتوسيع نطاقها ) أو احتماالت(مدى تكرار هذه التدخالت ) 2(من الفقر الريفي؛ 

 .خرىمن جانب السلطات الحكومية والمنظمات المانحة والقطاع الخاص والوكاالت األ

يوفر هذا اإلجراء تقديرا شامالً للمشروعات باالعتماد على التحليالت التي أجريت  اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات 
   .باستخدام معايير التقييم المختلفة سالفة الذكر

   أداء الشركاء 

 الصندوق •
  تالحكوما •
 المؤسسات المتعاونة  •
المنظمات / المنظمات غير الحكومية •

 على المجتمع المحليالقائمة 

يستخدم هذا المعيار في تقدير مدى إسهام الشركاء في تصميم المشروعات وتنفيذها 
 ويقدر أداء كل شريك على .ورصدها واإلبالغ عنها ودعم اإلشراف والتنفيذ والتقييم

 .أساس فردي بغرض تحديد الدور المتوقع للشركاء ومسئولياتهم في فترة حياة المشروع

منظمة التعاون والتنمية في الميدان / في لجنة المساعدات اإلنمائية معجم المصطلحات الرئيسية في التقييم واإلدارة القائمة على النتائجت هذه التعاريف منأخذ)  أ(
 .2003أيلول / االقتصادي ومن اإلطار المنهجي لتقييم المشروعات المتفق بشأنها مع لجنة التقييم في سبتمبر

 فهم أن الدليل الجديد يتعامل أيضا مع نقص التدخالت بمعنى أنه ليس من المتوقع أو المزمع تنفيذ تدخالت محددة فيما يتعلق بواحد أو أكثر من مجاالت من المهم)  ب(
 تصنيف خاص لمجال األثر هذا،  وبالرغم من ذلك إذا ظهرت آثار إيجابية أو سلبية يمكن أن تعزى إجماال أو جزئيا  إلى المشروع، فإنه يجب تخصيص.األثر الخمسة

  ").ال ينطبق"أو يشار إليه بعبارة (ومن جهة أخرى إذا لم تظهر أي تغيرات، ولكن من المتوقع أو المعتزم إجراء أي تدخالت، فال توضع تصنيفات لألثر المعني 



  EB 2009/98/R.7  الملحق الثالث

70 

  المشروعات الفردية/أهداف تقييم البرامج القطرية والبرامج

  أهداف االستراتيجية القطرية

  : رد فيما يلي ملخص لألهداف الرئيسية إلستراتيجيتين قطريتيني

  أول وثيقة تخطيط 2001يمثل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الصادر في عام  .نيجيريا  )1(
 وفيما يلي العناصر الرئيسية الثالثة لهذا البرنامج .استراتيجي يعدها الصندوق عن نيجيريا

  :2001الصادر في عام 

 لإلصالحات المناصرة للفقراء في إطار التنمية الزراعية والريفية ةلدعوة السياساتيا  )أ(
  وتحسين الحكم المحلي؛ 

 تطوير المؤسسات الريفية الفعالة؛  )ب(

 ؛اإلنتاجية وإدارة الموارد الطبيعية  )ج(

مات تمكين المجموعة المستهدفة الرئيسية والمنظ: أما االتجاهات االستراتيجية الرئيسية فهي
القائمة على المجتمع المحلي، وتوليد الدخل من العمل الزراعي وغير الزراعي، ودعم التوسع في  
الحصول على المعلومات واالتصاالت والبنية األساسية والتكنولوجيا، وتحسين حصول الفقراء 

   .على الخدمات المالية واالجتماعية

 ثالثة اتجاهات 2002لقطرية المقترح في عام  يتضمن برنامج الفرص االستراتيجية ا .السودان  )2(
 : استراتيجية رئيسية هي

 السبل المعيشية للمجموعات المستهدفة عبر تحسين القدرات اإلنتاجية تدعم استراتيجيا  )أ(
لألسر من خالل توفير بيئة مؤسسية تمكينية، وإعطاء مكانة بارزة لتنمية اإلنتاج 

 الحيواني؛

 حتى يمكنهم االشتراك بشكل كامل في العمليات اإلنمائية من  خالل تمكين الرجال والنساء  )ب(
الترويج لالمركزية وتمكين فقراء الريف ونسائه من المشاركة في صنع القرار على 

 المستوى المحلي ودعم مجموعات العون الذاتي النسائية؛ 

 إلى تحقيق الترويج للحكم المحلي الرشيد بتنفيذ عمليات على مستوى القاعدة تؤدي  )ج(
االعتماد على الذات واستدامة نماذج إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين المساءلة والمساواة 

  .بين الجنسين باعتبار ذلك عوامل بالغة األهمية في حسم الصراعات المدنية

  أهداف المشروعات والبرامج

البرنامج /اسم المشروع 
  األهداف  القطري

  األرجنتين

ية مشروع التنمية الريف
في المحافظات الشمالية 

 والشرقية

الهدف العام للمشروع هو تحسين نوعية حياة السكان المستهدفين عبر زيادة الدخل 
الزراعي المستمد من أنشطة اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي، وتنويع اإلنتاج والترويج 

نقل التكنولوجيا  وسوف يتحقق ذلك عبر توفير التدريب و.للتغيرات التقنية وزيادة اإلنتاجية
 وسيعزز العرض .وتشجيع وتعزيز منظمات صغار المنتجين، وتقديم الخدمات المالية
 .والطلب على الخدمات، وإقامة الصلة بين فقراء الريف وخدمات الدعم

الريفية الضعيفة التي يهدف المشروع إلي زيادة اإلنتاج وتحسين األمن الغذائي لألسر  الصين
 كما يهدف المشروع إلي تحقيق زيادة .تعيش في بيئة تتسم بتدهور الموارد الطبيعية
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مشروع تخفيف وطأة 
  الفقر في جبال كينلنع 

مستدامة في اإلمكانات اإلنتاجية في المجالين الزراعي وغير الزراعي وتحسين الوصول 
إلي الموارد االقتصادية واالجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة واإلصحاح والشبكات 

 وسيؤدي استقرار الظروف الحياتية إلي الحد من اآلثار المدمرة للكوارث .الجتماعيةا
  .الطبيعية المتكررة على المستفيدين

جمهورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية

مشروع األمن الغذائي 
  تفي المرتفعا

قابلة الهدف العام للمشروع هو تطوير وتجربة النظم المحصولية المتوازنة والمستدامة وال
للتكرار مع اقترانها بإدارة البيئة بغرض زيادة اإلنتاج والدخل بشكل أكثر أمنا في المزارع 

تحسين استخدام األراضي والدورات ) أ: ( وتحقيقا لذلك سيعمل المشروع على.التعاونية
تخطيط ) ج(دعم إنتاج البذور عالية الجودة، ال سيما بذور البطاطس؛ ) ب(المحصولية؛ 
زراعة أشجار الحطب واتخاذ إجراءات مكافحة انجراف ) د( المياه الصغيرة؛ مستجمعات

تجهيز الناتج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة ) و(تقديم االئتمانات الريفية؛ ) ه(التربة؛ 
توفير الفرص للجمعيات التعاونية لتحسين الخدمات والبنية ) ز(إلنتاج المحاصيل؛ 

 المزارع الحكومية والتعاونية على تنفيذ المشروعات تحسين قدرة) ح(األساسية المحلية؛ 
   .بشكل فعال

  غواتيماال

برنامج التنمية الريفية 
  في الس فيرباس 

الهدف العام للبرنامج هو الحد من الفقر الريفي للمزارعين الذين يعيشون في بيئة تتسم 
 أما . الس فيرباسبالهشاشة الشديدة للموارد الطبيعية في أشد البلديات فقراً في مقاطعة

زيادة دخل المزارعين عبر تشجيع ودعم األنشطة الزراعية ) أ: (األهداف المحددة فهي
تشجيع وتعزيز منظمات المزارعين بغرض تقوية ) ب(وغير الزراعية المولدة للدخل؛ 

) د(تحسين حصول سكان الريف على الخدمات المالية الريفية؛ ) ج(المؤسسات المحلية؛ 
تحسين وصون ) ه(نهج حساس للتمايز بين الجنسين لجميع أنشطة البرنامج؛ وضع وتنفيذ 

قاعدة الموارد الطبيعية من أجل األجيال القادمة بتنفيذ سياسيات مستدامة لصون الموارد 
تشجيع إدماج المجتمعات الريفية المحلية في التيار الرئيسي لالقتصاد ) و(الطبيعية؛ 
  .الوطني

 مدغشقر
 في مشروع التنمية

حوض مندراري العليا 
   المرحلة الثانية–

الهدف العام للمشروع هو زيادة دخل سكان الريف في منطقة المشروع من األنشطة 
الزراعية وغير الزراعية، ال سيما المجموعات الضعيفة، وتحسين أحوالهم المعيشية العامة 

 وسوف يتم ذلك عبر .واإلسهام في تحقيق األمن الغذائي في اإلقليم الجنوبي من البالد
تعزيز التخطيط اإلنمائي المحلي والقدرة على التنفيذ ) أ: (تحقيق خمسة أهداف وسيطة هي

المنظمات القاعدية للمزارعين التي تشكل مبادراتها والتي تستهدف في المقام األول 
دعم المبادرات المحلية الموجهة إلي زيادة اإلنتاج ) ب(العنصر الرئيسي في المشروع؛ 

الترويج لتطوير نظام لإلدارة ) ج(لمحصولي والحيواني وتنويع مصادر توليد الدخل؛ ا
فتح منطقة المشروع بإزالة القيود الماثلة أمام البنية األساسية ) د(المستدامة للموارد؛ 

تيسير ) هـ(المحلية ومن ثم تحسين الوصول إلي األسواق وخفض تكاليف المعامالت؛ 
   .خدمات الماليةحصول سكان الريف على ال

  



 EB 2009/98/R.7  الملحق الرابع

72 

  شرح التصنيفات اإلجمالية 

 مثال ذلك أن .يستخدم نهج تطوري في توجيه عملية التصنيف اإلجمالي لكل مستوى من المستويات  -1

 ثم يجري تصنيف إجمالي .التصنيف الفردي للصلة والفعالية والكفاءة يطبق أوالً في تقييم كل مشروع

 وبالمثل فإن .نيفات الصلة والفعالية والكفاءة، لكل مشروعللمشروعات والبرامج، وهو تجميع لتص

اإلنجاز اإلجمالي لكل مشروع يمثل تجميعاً ألداء المشروع وأثره على الفقر الريفي واالبتكارات 

 .واالستدامة

 التأكيد على أن التصنيفات اإلجمالية ليست هي المتوسط الحسابي  للنسب المئوية للمشروعات المهممن   -2

 أدناه أن النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بأنها مرضية إلي حد 1 ويبين الجدول .ل فئة فرعيةفي ك

 وبالرغم من .بعيد وفقاً للمعايير اإلجمالية ليست هي متوسطات النسب المئوية للمعايير ألف وباء وجيم 

استخدام المعيار ألف ب) 6التصنيف ( في المائة من المشروعات صنفت بأنها مرضية إلي حد بعيد 10أن 

 ويفسر ذلك .فلم يستحق أي مشروع تصنيفاً إجماليا لدرجة مرض إلي حد بعيد باستخدام المعيار اإلجمالي

، ولم )1التصنيف ( في المائة من المشروعات بدرجة غير مرض إلي حد بعيد 10أيضا سبب تصنيف 

 وعوض التصنيف .اإلجماليةيصنف أي مشروع بدرجة غير مرض إلي حد بعيد باستخدام المعايير 

 في المائة من المشروعات بتصنيف أكثر 10بدرجة غير مرض إلي حد بعيد باستخدام المعيار باء في  

 وأدى ذلك بالمعنيين بالتقييم إلي تصنيف هذه المشروعات بدرجة .إيجابية باستخدام المعيارين ألف وجيم 

   .غير مرض أو أفضل باستخدام المعايير اإلجمالية

  1لجدول ا

  جدول بيانات يبين النسبة المئوية للمشروعات في كل فئة

 غير مرضية  مرضية

6 5 4 3 2 1 

 

 إلى مرضية
 مرضية حد بعيد

 إلى مرضية
 حد ما

 غير مرضية
 غير مرضية   إلى حد ما

 إلى مرضية
 المجموع    بعيدد ح

 100 0 20 20 10 40 10   المعيار ألف

 100 10 10 20 20 40 0 المعيار باء

 100 0 0 50 20 30 0 المعيار جيم

 100 0 20 20 20 40 0 المعاير اإلجمالية

  

 أدناه تأسيساً على 2 المجمل في نص التقرير النسبة المئوية لمشروعات كل فئة في الجدول الجدوليبين   -3

جة مرض  في المائة من المشروعات فرادى بدر60 وصنف . أعاله1البيانات الواردة في الجدول 

باستخدام المعايير اإلجمالية وال يمثل ذلك متوسط التصنيفات بدرجة مرض  ) 6 – 4التصنيفان (

  .باستخدام المعايير ألف وباء وجيم
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  :2الجدول 

  النسبة المئوية للمشروعات المصنفة بدرجة مرض وغير مرض

 معيار التقييم

 مرضية

)4-6( 

 غير مرضية 

)1-3( 

 40 60 ألف

 40 60 باء

 50 50 يمج

 40 60 المجمل

  

  

  


