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 تقديرشكر و 
 ، كبيرة موظفيChitra Deshpande 2017التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق عام ت أعد  

نائب مدير مكتب التقييم المستقل  ،Fabrizio Felloniمكتب التقييم المستقل في الصندوق، تحت إشراف  فيالتقييم 
 Laura Morgiaو ،Balema Kossivi، وRenate Roels بجدارة من قبل كل مندعمهما تم . وقد في الصندوق

كما ، خبير استشاري مستقل. Ralf Maurerمكتب التقييم المستقل في الصندوق. وقام بإعداد موضوع التعلم ن م
 ، Osvaldo Feinsteinمن تعليقات المراجعين الخارجيين استفاد التقرير من عملية استعراض داخلية في المكتب، و 

 .Ernst Schalteggerو

 شاملالعميق إلدارة الصندوق وموظفيه، على دعمهم ال تقديرهمكتب التقييم المستقل أن يعبر عن ويود 
التي أخذت بعين االعتبار حسب األصول بما يتماشى مع سياسة و وعلى التعليقات الثاقبة على مسودة التقرير، 

بعين االعتبار التعليقات الواردة من موظفي  ت الوثيقة أيضاأخذ كمااد التقرير النهائي. إعد عندالتقييم في الصندوق 
، 2017عام لخالل حلقة العمل المكرسة للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  قدمتالتي  الصندوق

 تموز. /يوليو 5والتي عقدت في 

، 2016عام لى تقرير المكتوب إلدارة الصندوق ع ردالالتعليقات الواردة في  2017عام تقرير نعكس في وت
 والمجلس التنفيذي حول نسخة العام الماضي من التقرير. ،التي وفرتها لجنة التقييم رتجاعيةاالوالتغذية 
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 2017عام لالتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

 عام عرض
يقوم  والذي، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق النسخة الخامسة عشرة منهذه هي  الخلفية. -1

والصندوق من بين المنظمات الدولية  .2003بإعداده سنويا منذ عام  لتقييم المستقل في الصندوقامكتب 
التزام الصندوق المتعددة األطراف والثنائية القليلة التي تعد مثل هذا التقرير على أساس سنوي، مما يعكس 

 المستمر بتعزيز المساءلة والتعلم بغية الوصول إلى أثر إنمائي أفضل.

( عرض توليفة موجزة ألداء 1عن نتائج وأثر عمليات الصندوق هدفان رئيسيان: ) للتقرير السنوياألهداف.  -2
( تسليط الضوء على القضايا 2العمليات التي يدعمها الصندوق، استنادا إلى منهجية تقييم مشتركة؛ )

الشاملة، والدروس والتحديات التي يحتاج الصندوق والبلدان المتلقية منه للتطرق إليها بغية تعزيز و المنتظمة 
وكما تم االتفاق عليه مع المجلس التنفيذي العام  .الصندوق ئية للعمليات التي يمولهاالفعالية اإلنما

لموضوع التعلم عن اإلدارة المالية والمسؤوليات االئتمانية مكرسا  فصال 2017الماضي، يتضمن تقرير عام 
 ي يمولها الصندوق.تاللعمليات في ا

تقييمات ا من التغييرات في معايير دعد 2017يتضمن تقرير عام  الجديدة. ليالتمنهجية والتحال -3
مة الفوائد كمكون رابع ألداء إدراج معيار استدا (1الواردة في اإلصدار الثاني من دليل التقييم: ) المشروعات
دخال معيارين جديدين  1المشروعات، : إدارة البيئة والموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير ن بذاتهمايقائموا 

، حيث أنها لى األدلة النوعية للمجاالت الفرعية لألثر على الفقر الريفيإ( التقييم المستند حصرا 2المناخ؛ )
يحل محل تقييم البرنامج  تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية -( قائمة تصنيف جديدة 3لم تعد تصنف؛ )

 اختبارات تي القطري، وتقييم أداء المشروع يحل محل تقدير أداء المشروع. وأخيرا، يشمل هذا التقرير 
(t-tests)  ة اإلحصائية. دالللللمعايير التقييم لمقارنة مجموعات البيانات 

هو النسخة األولى  2017تقرير عام . 2017عام  ي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقرير السنو سياق التق -4
(. وهو يستخلص نتائجه النوعية من 2016-2018التي تصدر في ظل التجديد العاشر لموارد الصندوق )

ودفعة هذا العام من تقييمات المشروعات، التي استكملت في الفترة  .2016التقييمات التي أجريت في عام 
، اللتين تتزامنان مع التجديد 2015-2013و 2012-2010، تعزز قاعدة األدلة الكمية للفترتين 2010-2015

تين والبيانات األكثر قوة لهاتين الفتر  .الثامن لموارد الصندوق، والتجديد التاسع لموارد الصندوق على التوالي
 التي تدل على األداء في فترة هاتاجتاالتتيح تحليالت إحصائية إضافية لمقارنة النتائج بينهما، ولتحديد 

  ، والتي تتزامن مع فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.2018-2016الثالث سنوات القادمة 

يبني الصندوق على إنجازات  ، سوفلموارد الصندوق اشرهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العوفقا لتقرير  -5
 عزز الُنهج االستراتيجية لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق ه األخيرة لتوسيع نطاق النتائج ويأدائ
ونتيجة لذلك، فإن أغلبية أولويات فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ومجاالت (. 2013-2015)

يقارن  2017التاسع للموارد. وبالتالي، فإن تقرير عام اإلصالح فيها هي نفس تلك الخاصة بفترة التجديد 

                                                      

 والفعالية، والكفاءة.باإلضافة إلى المالءمة،  1
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إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد  2مقابل عدد من مؤشرات نتائج فترة التجديد التاسع للموارد
حتفظت بالكثير من أهداف فترة التجديد التاسع للموارد، كأساس لتحديد الفرص والتحديات الصندوق، التي ا

 في ضوء أولويات التجديد العاشر للموارد وما بعده.ية المستقبل

على شبكة  قاعدة بيانات التقييم المستقل متاحة للجمهور قاعدة بيانات التقييم المستقل ومصادر البيانات. -6
التقييم المستقل في  مكتبة أجراها مستقل ت، وهي تتضمن تصنيفات المشروعات من تقييمااإلنترنت
على  2017لصندوق لعام ت اويبني التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليا .2002منذ عام  الصندوق
 .تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطريةمن  40تقييما لمشروعات منجزة، و 295من تصنيفات 

مشروعات  ثمانيةمشروعا مقي ما حديثا ومدرجا في تقرير هذا العام، هنالك  35من بين  عمر الحافظة. -7
من في الفترة  2و، 2008 إلى 2004 من في الفترة 25و، 2003 إلى 1999 من في الفترة حظيت بالمصادقة

، 2012 إلى 2010 من أنجزت في الفترة 4وجميع المشروعات استكملت وأغلقت: . 2010 إلى ـ2009
مع وجود  ،سنوات 7. وتبلغ المدة الوسطية للمشروعات بحدود 2015 إلى 2013في الفترة  31و
التي تم تحليلها المشروعات  وبالنظر إلى عمر حافظةسنوات.  10كانت مدة تنفيذها أكثر من  مشروعات 4

في التقرير، من المهم اإلشارة إلى أن تحليل األداء ال يأخذ في االعتبار المشروعات والمبادرات التي 
  صممت حديثا.

، 2016عام في فقد أجريت ، 2017أما تقييمات المشروعات التي استنار بها تقرير عام  المنهجية. -8
وهذا . 2015 الذي نشر في ديسمبر/كانون األول اإلصدار الثاني من دليل التقييمفهي تتبع أحكام  ،وبالتالي

هو العام األول الذي تنعكس فيه هذه المنهجية الجديدة في التقرير. وسوف تنعكس المعايير والتعاريف 
التي و ارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق، المنقحة بين إد 3المدرجة في اتفاقية االتساق

 .2018عام ، بالكامل في تقرير 2017طبقت في التقييمات التي جرت في عام 

واستدامة  ،الكفاءةو  ،الفعاليةو  ،مالءمةالهي:  معايير للتقييم سعةتوتصنيف كل مشروع تبعا ل ويتم تقييم -9
دارة وتوسيع النطاق واالبتكار ،المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةو  ،األثر على الفقر الريفيالفوائد، و  ، وا 

وقد كان المعياران األخيران يصنفان معا في السابق  .البيئة والموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ
 4.قائمان بذاتهماكمجال فرعي لألثر على الفقر الريفي، وهما اآلن معياران منفصالن 

أداء المشروع واإلنجاز  :معياران مركبان للتقييم يستخدمهما مكتب التقييم المستقل، وهماوهنالك أيضا  -11
 ،والفعالية ،مالءمةال)ة معايير منفردة للتقييم ع هو متوسط تصنيفات أربعاإلجمالي للمشروع. وأداء المشرو 

يستند إلى جميع للمشروع نجاز اإلجمالي اإلفي حين أن  (،التي أدرجت حديثا –، واالستدامة والكفاءة
م كل مشروع من ، يقي  . وأخيرااآلن التي يطبقها المكتب)ولكن ليس إلى متوسطها( سعة تالمعايير ال

                                                      

بالنظر إلى طبيعة التقييمات المستقلة وتركيزها، فإن التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق قادر على اإلبالغ عن الفعالية  2

واآلثار اإلنمائية التي إلطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق: النتائج  4إلى  2اإلنمائية للصندوق مقابل المستويات من 

 للبرامج والمشروعات القطرية.  تقدمها البرامج المدعومة من الصندوق، ومخرجات البرامج القطرية والمشروعات، والفعالية التشغيلية
الجزء األول: معايير التقييم.  –اتفاقية بشأن اتساق أساليب ونظم التقييم المستقل والتقييم الذاتي في الصندوق  3

https://webapps.ifad.org/members/eb/120/docs/EB-2017-120-INF-2.pdf .  
4
وفقا للمنهجية الجديدة، لم تعد إدارة البيئة والموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ ضمن مجاالت األثر التي تسهم في األثر على  

افي األصول؛ ورأس المال البشري واالجتماعي والتمكين؛ واألمن الفقر الريفي. ولم تعد مجاالت األثر األربعة المتبقية )دخل األسر وص

   الغذائي واإلنتاجية الزراعية؛ والمؤسسات والسياسات( تصنف.
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بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في المؤسسات المالية  ،كشريك وعات أداء الصندوق وأداء الحكومةالمشر 
 الدولية األخرى.

 سلما للتصنيف بست في الصندوق لتقييم المستقليستخدم مكتب ا نطاق التصنيفات وسالسل البيانات. -11
التي تشكل أساسا  ،هذه التصنيفاتار من معايير التقييم اإلفرادي. وتجمع األداء لكل معي لتقييم 5نقاط

وتستخدم في تحليالت التقرير السنوي عن نتائج وأثر  ،لإلبالغ عن األداء في مكتب التقييم المستقل
 األداء التشغيلي للصندوق. نلإلبالغ ع عمليات الصندوق

 ،في سلسلتين من سالسل البيانات في التقريربحسب سنة اإلنجاز عرض تصنيفات تقييم المشروعات وتُ  -12
ت أداء وبيانات تقييما ،رير إنجاز المشروعات( بيانات التثبت من تقا2( جميع بيانات التقييم؛ )1وهما: )

تقارير التقييم التي تعود إلى عام من  295المشروعات فقط. وتعرض األولى تصنيفات المشروعات من 
ات أداء وتقييم تقارير إنجاز المشروعات،من  157األخيرة فقط بيانات التثبت من تتضمن في حين  ؛2002

من خالل تحليل لنسب هات األساسية في األداء اجويتم تفسير االت وتقييمات األثر. المشروعات،
متوسطات متحركة أو أفضل من ذلك. ويستخدم التقرير  لمصنفة على أنها مرضية إلى حد ماالمشروعات ا

 التقلبات قصيرة األجل.  حدة طويلة األجل وتلطيفهات اجتاالتسليط الضوء على ثالث سنوات للمدة 

هات إيجابية منذ عام اجمن الصندوق ات مشروعات الممولةال، يظهر أداء اإلجمالعلى وجه . أداء الحافظة -13
هات في أداء المشروعات، واإلنجاز اإلجمالي اجعرضا عاما لالت 1الرسم البياني ويوفر . 2009

للمشروعات، واألثر على الفقر الريفي، وأداء الشركاء. ويؤكد الرسم البياني تحوال في األداء من منخفض 
في المائة من  80وصنفت أكثر من  2013.7-2011إلى ارتفاع في الفترة  20116-2009في الفترة 

من حيث من ذلك على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل  2015-2013المشروعات التي قي مت في الفترة 
في المائة(، وأداء الصندوق كشريك  81في المائة(، واإلنجاز اإلجمالي ) 85األثر على الفقر الريفي )

 من المشروعات المصنفة على أنهافي المائة  60بشكل ملحوظ من  ة(. وتحسن أداء الحكومةفي المائ 88)
. 2015-2013في المائة في الفترة  77إلى  2013-2011في الفترة من ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضل 
 في المائة من المشروعات مصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل 67وأداء المشروعات حاليا عند 

االتجاه من . وينعكس التعريف الجديد ألداء المشروعات، الذي يشمل استدامة الفوائد، في خط من ذلك
 ، وهي السنوات التي أنجزت فيها المشروعات2015إلى  2011

  

                                                      

(، أما المشروعات المصنفة 4-6تعتبر المشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل من ذلك في منطقة "المرضية" ) 5

 (. 1-3ما أو أسوأ من ذلك فهي في منطقة "الغير مرضية" )على أنها غير مرضية إلى حد 
تراجع األداء إلى حقيقة أن جزءاً من المشروعات المقّيمة التي  2015أسند التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  6

، 2008نفذت في بلدان تعاني من أوضاع هشة، وكانعكاس إلدخال دليل التقييم األول للصندوق في عام  2011 - 2009أنجزت في الفترة 

 .ضعيفين بوجه خاص ةفصاعدا. وكانت الكفاءة وأداء الحكوم 2009والذي كان األساس لتقييم المشروعات من عام 
األداء إلى التغييرات الهامة في النموذج التشغيلي للصندوق تحسن  2016أسند التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  7

   )مثل االستعراض المسبق، واإلشراف المباشر، والالمركزية( التي بدأت تنعكس في بيانات التقييم. 2007منذ عام 



EB 2017/121/R.9 

vi 

 1 الرسم البياني

لرئيسية، والنسبة المئوية للمشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو معايير التقييم العام مجمع عرض  
  من ذلك أفضل

 .2017المصدر: قاعدة بيانات التقييم في مكتب التقييم المستقل في الصندوق، مارس/آذار 

 هذا االتجاه اإليجابي في أداء الحافظة يدعمه كذلك تحسن األداء بين التجديد الثامن للموارد  -14
فترة التجديد (. ويظهر تحليل التصنيفات بحسب 2015-2013( والتجديد التاسع للموارد )2009-2012)

التجديد التاسع للموارد. وأفضل المعايير أداء من حيث يات الخارجة من الحافظة في فترة أداء جيدا للعمل
المائة(، وأداء في  90هو المالءمة ) من ذلك أعلى نسبة لتصنيفات المشروعات المرضية أو أفضل

في المائة(. ويزيد من تأكيد  85في المائة(، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) 87الصندوق كشريك )
اختبار تحسن األداء بين التجديد الثامن للموارد والتجديد التاسع للموارد بالنسبة لمعايير مختارة تستند إلى 

وتظهر  .تقييمات أداء المشروعات /رير إنجاز المشروعاتعمليات التثبت من تقامن عينتين على بيانات 
المالءمة، وأداء الصندوق كشريك، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واالبتكار وتوسيع النطاق، وأداء 

 المشروعات جميعها زيادات ذات داللة إحصائية في تصنيفات متوسطاتها.

بالتصنيفات المرضية إلى  في األغلبعلى الرغم من هذه التحسينات، فقد بدأ أداء الحافظة يستقر، موجها  -15
في المائة  88، وعلى الرغم من أن أداء الصندوق كشريك ارتفع إلى نسبة 2015-2013حد ما. وفي الفترة 

أداء هابطا بشكل  1لشكل ، يبين امن ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضل على أنها من المشروعات المصنفة
في المائة(، واألثر على  77) في المائة(، وأداء الحكومة 81طفيف في اإلنجاز اإلجمالي للمشروعات )

في المائة(. ويمكن إعادة الهبوط في أداء المشروعات  67في المائة(، وأداء المشروعات ) 85الفقر الريفي )
في مجال  من ذلك إلى حد ما أو أفضلمرضية ها على أنإلى الهبوط في نسبة المشروعات المصنفة 

في المائة(، بينما ارتفعت المالءمة بنسبة  57إلى  61في المائة(، والكفاءة )من  75إلى  77الفعالية )من 
 بينمن في المائة. و  65في المائة(، وبقيت استدامة الفوائد على حالها عند  90إلى  88ضئيلة )من 

في المائة، بينما  91ارتفع أداء االبتكار وتوسيع النطاق بقدر ضئيل إلى المعايير الخاصة بالصندوق، 
في المائة من المشروعات مصنفة  85، مع ثابتاأظهر معيار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أداء 

الريفياألثر على الفقر 

كشريكالحكومة 

أداء المشروعات

اإلجمالياإلنجاز 

الصندوق كشريك
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في  77، وهبط معيار إدارة البيئة والموارد الطبيعية إلى من ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضلعلى أنها 
 التي أدرجت معيار التكيف مع تغير المناخ، والمنجزة في  28ـ ومن بين المشروعات الالمائة. 

وألن . من ذلك في المائة منها على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل 74، تم تصنيف 2015-2013 الفترة
اخ أكثر صعوبة من رصد تجارب التكيف مع تغير المن، فإن عنه محدودة ، واألدلة الناجمةجديد المعيار

   معيار إدارة البيئة والموارد الطبيعية األكثر رسوخا. 

مع أدنى المتوسطات في بالنسبة ألداء المشروعات،  طويلة العهد اختناقاتتبقى الكفاءة واستدامة الفوائد  -16
 ، تبقى الكفاءة المعيار2015-2013على التوالي. وفي الفترة  3.67و 3.62، وهي 2015-2007الفترة 

وتجاوزات فترات التنفيذ، المتكرر،  األضعف أداء بسبب تكاليف المشروعات المرتفعة، ودوران الموظفين
بسبب التأخيرات الطويلة في بدء المشروعات. وفي حين أن األداء في استدامة الفوائد قد أظهر تحسنا، إال 

ة عند اإلنجاز، والملكية المحدودة أن التقدم أخذ يتباطأ بسبب المشاكل المتكررة المتعلقة بالنتائج الهش
والجدير بالذكر أن هذه المشاكل كانت  –للمستفيدين، وغياب استراتيجيات خروج واضحة في المشروعات 

 . 2015موضوع توصية في تقرير عام 

من  4.09ثر على الفقر الريفي إيجابيا بصورة متسقة، مع متوسط وسطي قدره لألاإلجمالي تجاه عتبر االي -17
في المائة من المشروعات على أنها مرضية إلى حد ما أو  84.9، وتصنيف 2015إلى عام  2007عام 

. غير أن األداء في الفترة األخيرة كان ثابتا وهبط بقدر ضئيل. وفي 2015-2013في الفترة من ذلك أفضل 
 2016غير مرضية بالنسبة لألثر على الفقر الريفي، تظهر تقييمات عام على أنها المشروعات المصنفة 

ونقص في الوضوح بشأن المجموعة المستهدفة. واالستهداف محرك مشاكل تتعلق باستراتيجية االستهداف، 
على أنها  من المشروعات رئيسي أيضا لألداء في المالءمة، التي أصبحت مستقرة، مع تصنيف نسبة

 . في المائة 52مع نسبة من ذلك  أو أفضل مرضية إلى حد ما

بصورة متسقة أن تحليالت الفقر التي أجريت عند التصميم ال  2016و 2015لقد وجدت تقييمات عامي  -18
ترصد بشكل كاٍف االختالفات بين مجموعات السكان الريفيين الفقراء. فأنشطة المشروعات ال تصل إلى 

ألفقر بينهم؛ وغالبا ما تكون االستراتيجيات غير مرنة بما فيه جميع المستفيدين المستهدفين، وال سيما ا
 الكفاية للتكيف مع التغييرات خالل التنفيذ.

دماجها في تصميم وتخطيط البرامج.  -19 لم يتم دائما تحليل قيود واحتياجات النساء المحددة بما فيه الكفاية وا 
محددة للنساء واالستراتيجيات التي أن المراعاة الصريحة لالحتياجات ال 2016ووجدت تقييمات عام 

تستهدف النساء حاسمتان لضمان أنهن يستفدن بالتساوي وأن احتياجاتهن االستراتيجية تتم معالجتها. ومن 
المطلوب بشكل خاص استراتيجيات استهداف محددة لمعالجة االحتياجات المتنوعة للنساء، وال سيما النساء 

المعدمين من ملكية  و، مثل السكان الفقراء جدا أخلف عن الركبتمن المجموعات التي من األرجح أن ت
    ، والسكان األصليين، واألسر التي ترأسها نساء. األراضي

إطار قياس النتائج فيما يتعلق باألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية، أدرج الصندوق هدفين جديدين لألثر في  -21
يتعلقان بتحسين اإلنتاج وتحسين فرص الوصول إلى األسواق. غير  لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

مع المخاطرة بإهمال اإلنتاجية الزراعية أن هذين الهدفين يقيسان كال من اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي، 
تقرير من حيث األمن الغذائي. وينعكس التركيز األكبر هذا على اإلنتاج التجاري في عينة من البرامج في 
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بشأن وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق، والذي استنتج أن تحسين فرص  التقييمية ةوليفالت 
الوصول إلى األسواق وحده لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين األمن الغذائي. وعلى الرغم من زيادة اإلنتاجية 

إلى حد كبير دون تغيير.  المشروع على تغذية األطفال محدودا، وبقيت النظم الغذائيةالزراعية، كان أثر 
 وقضية معدالت سوء التغذية غير المتغيرة مرتبطة أيضا بالنقص في البيانات المصنفة.

قدم  وعلى –، يبقى أداء مشروعات الصندوق قويا اإلجمالعلى وجه  .المشروعاتألداء  القياس المقارن -21
. وعلى المستوى اإلقليمي، 1جدول مع عمليات قطاع الزراعة في البنك الدولي، كما يظهر في ال المساواة

في من ذلك يحتفظ الصندوق بأعلى حصة من تصنيفات أداء المشروعات المرضية إلى حد ما أو أفضل 
مع  في إقليمي أفريقيا، وآسيا والمحيط الهاديعندما تقارن المشروعات الممولة من الصندوق المذكورة الفترة 

مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي على التوالي. والجدير بالمالحظة أن إدراج استدامة 
 نتائج الصندوق مع المصارف اإلقليمية. قابلية مقارنة قد عزز منالفوائد في تصنيفات أداء المشروعات 

 1الجدول 
مرضية إلى حد ما أو  على أنها النسبة المئوية لمشروعات الزراعة والتنمية الريفية المصنفة –أداء المشروعات 

 )جميع سالسل بيانات التقييم( من ذلك أفضل
 الفترة الزمنية

 الصندوق

2002-2015 

 الصندوق

 أفريقيا

2002-2015 

 الصندوق

آسيا والمحيط 
 الهادي

2002-2015 

 البنك الدولي

2002-2015 

تنمية مصرف ال
 ألفريقيا

2002-2013 

 مصرف التنمية اآلسيوي

2002-2014 

2002-2015  
 )نسبة مئوية(

75% 68% 88% 76% 44% 65% 

عدد المشروعات 
 الزراعية المقيمة

279 129 73 662 131 92 

األفريقي، وإدارة التقييم قواعد بيانات تصنيفات التقييم المستقل لوحدة التقييم اإلنمائي المستقل في مصرف التنمية المصدر: 
  المستقل في مصرف التنمية اآلسيوي، ومجموعة التقييم المستقل في البنك الدولي، ومكتب التقييم المستقل في الصندوق.

تحلل وتبلغ عن األداء بما يتعدى مستوى  تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية. األداء القطري -22
أداء الحافظة في  متقي  خلل جميع البرامج القطرية للصندوق. وهي وتحدد الدروس التي تتالمشروعات، 

رساء  على المستوى القطري،ات األنشطة غير اإلقراضية )مثل االنخراط في السياس دارة المعرفة، وا  وا 
أجريت في جمهورية  الستراتيجيات والبرامج القطريةلتقييمات الشراكات(. ويشمل تقرير هذا العام أربعة 

 ديمقراطية، وموزامبيق، ونيكاراغوا، والفلبين.الكونغو ال

رساء الشراكات، واالنخراط في السياسات على المستوى القطري -23 بعضها تعزز هي إجراءات  إدارة المعرفة، وا 
األنشطة  هات في أداءاجاالت 2الرسم البياني بعضا لتكميل المشروعات االستثمارية للصندوق. ويعرض 

من األنشطة غير اإلقراضية بشكل كبير وقد تحسن أداء . 2016 عام إلى 2006من عام  غير اإلقراضية
 . وتؤشر 2014 إلى عام 2011ثابت من عام  أداء ، وأعقب ذلك2011إلى عام  2006عام 
إدارة المعرفة، وانخفاض في االنخراط في  على تحول آخر في األداء، مع تحسن في 2015-2013 الفترة

رساء الشراكات. والجدير بالمالحظة أنه منالسياسات على المستوى  ، لم يعد إرساء 2014عام  ذالقطري، وا 
أقوى األنشطة غير اإلقراضية أداء بسبب التحسينات المستمرة في إدارة المعرفة. إال أن االتجاه الشراكات 

 2012-2010ترة في المائة في البرامج القطرية المرضية إلى حد ما منذ الف 67اإليجابي إلدارة المعرفة من 
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وانخفض أداء االنخراط في قد وصل اآلن إلى مستوى مستقر.  2016-2014في المائة في الفترة  75إلى 
مصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو الفي المائة من البرامج  73السياسات على المستوى القطري من 

 50، وازداد انخفاضا إلى 2014-2011في المائة في الفترة  58إلى  2011-2009في الفترة  من ذلك أفضل
 . 2016-2014في المائة في الفترة 

 2 الرسم البياني
 )سنة التقييم( 2016-2006لفترة لأداء األنشطة غير اإلقراضية 

 حسب المعيار( من ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضلعلى أنها المصنفة للمشروعات )النسبة المئوية 

 
 .2017المصدر: قاعدة بيانات التقييم في مكتب التقييم المستقل في الصندوق، مارس/آذار 

قراضية إلنشطة غير األالضوء على أهمية ا 2016لعام تقييمات االستراتيجيات والبرامج القطرية تسلط  -24
ز قدرة الصندوق. لنتائج البرامج القطرية للصندوق وتحديد العوامل التي تعز  جماليثر اإلألكوسيلة لتعزيز ا
البرامج القطرية خطوة أولى حاسمة نحو تعزيز األنشطة غير  ضمنقوية إلدارة المعرفة  تدياتويمثل بناء من

 ،الصندوق إلى ،رة البرنامجمن وحدة إداالحاسمة لمعرفة ابتدفق  تدياتمنال تلكاإلقراضية عموما. وتسمح 
األنشطة غير اإلقراضية خارجيين. وثانيا، يسهم تركيز ال كاءشر إلى الوفي نهاية المطاف  ،كومةالح إلى

 ،امج القائمة، نظرا لمحدودية الموارد، في تحقيق نتائج أفضل. وثالثانعلى البرنامج القطري وعمليات البر 
هناك حاجة إلى نظام متماسك لألنشطة غير اإلقراضية يحدد كيفية مساهمة منتجات إدارة المعرفة في 

امج نعزز نتائج البر يالسياسات في  فعال انخراطثم كيف تؤدي هذه الشراكات إلى ن ومالشراكات،  إرساء
تقييمات  تسلط ضية،. وأخيرا، وبالنظر إلى محدودية الموارد المخصصة لألنشطة غير اإلقراالقطري

، قطريةالمنح كأداة مفيدة للشراكة وبناء القدرات ال الضوء على 2016لعام االستراتيجيات والبرامج القطرية 
 .في السياسات على المستوى القطرينخراط واال

كما اتفق عليه المجلس التنفيذي : االئتمانيةحول اإلدارة المالية والمسؤوليات  2017التعلم لعام وضوع م -25
هو اإلدارة المالية والمسؤوليات االئتمانية  2017، فإن موضوع التعلم لتقرير عام 2016في سبتمبر/أيلول 

في العمليات الممولة من الصندوق.  ونظرا إلى أن المشروعات الممولة من الصندوق تتم إدارتها وطنيا 
باستخدام أنظمة اإلدارة المالية العامة الوطنية، فإن الصندوق يتطلب ضمانات من المقترضين/المتلقين 
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 8وأهمها االحتفاظ بترتيبات إدارة مالية كافية.لمعايير االئتمانية للصندوق، با موجبها باإليفاءبيتعهدون 
القائمة، ويدعم القدرات االئتمانية  ولتحقيق ذلك الهدف، يشرف الصندوق على فعالية ترتيبات اإلدارة المالية

 للمقترض في مرحلة تصميم المشروع وخالل التنفيذ على حد سواء.

من تقارير التقييم واستعراضات الحافظة خمسة دروس رئيسية تسلط الضوء على تبرز من األدلة المستمدة  -26
 . والعوائق التي تواجهها لإلدارة الناجحة للمسؤوليات االئتمانية العوامل المحركة

إدارة قدرات تدابير تعالج نقاط الضعف المحددة في القدرات المؤسسية و  إدخالمن شأن  .1الدرس  -27
ق التنفيذ، أن تقلل من التعرض غير الضروري للمخاطر االئتمانية. ومشروعات الصندو ، قبل اتعو المشر 

 ،نظمةواأل؛ (بما في ذلك الفساد) يأو القطاع قطريالمشاكل التسيير لمخاطر متعددة مثل: ة عرضم
ي تؤثر ؛ وضعف المؤسسات والقدرات التفعالةالواضحة أو غير المعقدة وغير ال واللوائح، والهياكل القانونية

دارة المالية حاسمة إلوتقوض اإلدارة المالية واالمتثال االئتماني. وتعتبر تقييمات ا ات،على تنفيذ المشروع
التي تم إدخالها )ئتمانية الشاملة للمشروع الكجزء من عملية تقييم المخاطر ا 9كامنةفي تحديد المخاطر ال

ل قألسنويا على ا ثماستعراضها من يتم و في البداية أثناء تصميم المشروع،  جرىوالتي ت ،(2012في عام 
 ،، التي تشمل اإلشراف من قبل اللجنة التوجيهيةاتعو ر . وتشكل هياكل إدارة المشالمشروع عمرطوال 

 .تمكينية، عناصر تنظيمية أساسية لبيئة تنفيذ مشروعووحدة إدارة ال ،واإلدارة العليا للوزارة

ة بين وازنالنظم واألنظمة الوطنية إجراء م قد تستلزم إدارة المسؤوليات االئتمانية من خالل .2الدرس  -28
دارة المالية العامة اإلالمخاطر القصيرة األجل واالستدامة األطول أجال. وتستخدم مشروعات الصندوق نظم 

بالمتطلبات االئتمانية  يفاءإلفي ا عادة القي مشقةت كوميةلك. وبما أن النظم الححيثما أمكن ذ 10الوطنية
 إلى(، فإن تنفيذ المشروع سيؤدي توريد، واإلبالغ المالي، والكاملةل خطة العمل والميزانية المتللصندوق )مث

وعادة ما تشمل تدابير التخفيف من هذه المخاطر بناء القدرات التي تركز على  11زيادة المخاطر االئتمانية.
شمل صالحيات األذلك، وبقدر ما يتجاوز بناء القدرات الوطنية  ع. ومللمشروع ةبيئة اإلدارة المالية المباشر 

الصندوق، فإن من الضروري اتخاذ تدابير خاصة بالمشروع تحمي اإلدارة المالية من المخاطر المتأصلة 
ي على الصندوق، فإنها تنطو من قبل لتنفيذ لدعم إضافي ب مدع  ت ونظرا إلى أنها غالبا مافي النظم القائمة. 

 .على المدى القصير، ولكنها تقوض أيضا استدامة قدرات المشروع على المدى الطويل انيةمخاطر ائتم

يعزز الرصد االئتماني الفعال ضوابط اإلدارة المالية واالمتثال االئتماني، ولكنه ال يلغي . 3الدرس  -29
اإلدارة الضعيفة أحد التحديات األساسية التي تواجه االمتثال االئتماني. وكثيرا  وتبقىالمخاطر االئتمانية. 

                                                      

بالغ المالي والترتيبات الداخلية، "اإلدارة المالية" إلى التنظيم، والميزنة، والمحاسبة، والرقابة الداخلية، وتدفق األموال، واإل تشير 8

ة وترتيبات المراجعة التي يتلقى من خاللها المقترضون/المتلقون األموال، وينفقونها، ويسجلون استخدامها )دليل اإلدارة المالية واإلدار

   (.3، ص. 2016
9
إلدارة المالية على مستوى المشروع. وهما يستندان يقوم تقييم اإلدارة المالية والموجز االئتماني على المستوى القطري بإرشاد تقييم ا 

إلى استعراضات الوثائق ذات الصلة المتاحة بشأن: التسيير؛ وأحدث درجات مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية؛ ونتائج 

المانحين والشركاء اإلنمائيين )مثل  أي استعراضات تشخيصية أخيرة لإلدارة المالية الممولة من الجهات المانحة؛ وأي تقارير حديثة من

هذه البيانات ببيانات عن كل حافظة قطرية جارية للصندوق  تكملسوت   مماثلة(.تقييمات االنفاق العام، والمساءلة المالية، أو تقارير 

   . وتصنيفات مخاطر اإلدارة المالية المحددة لها
10
والنظم الموحدة للمحاسبة المالية، ومؤسسات المراجعة الداخلية، واإلجراءات دة، والميزانيات، يوحالفي ذلك حسابات الخزانة بما  

    أو األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. ،اإلدارية للتفويض بالنفقات
11
    تقارير وضع المشروعات في الصندوق. 
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واألعداد، إلى جانب دوران  ،رتبط بالفشل في تأمين ترتيبات التوظيف الكافية من حيث المهاراتتما 
ير من في كث واقعيالقدرة اإلدارية غير الكافية إلى تخطيط غير فعال وغير  تترجمو الوظائف الرئيسية. 

ع، وفي نهاية و ر نشطة المشغير كافية ألمتابعة و ل تدفق األموال، ي، وتعطالتوريدفي  اتاألحيان، وتأخير 
عوائد استثمار غير مثالية. وكثيرا ما يؤدي عدم كفاية الضوابط المالية إلى تأخيرات في إلى المطاف، 

دارة إل، يجب أن يركز رصد امانيةئتالالمخاطر اضبط وفي بعض األحيان إلى فشل المشروع. ول ،التنفيذ
الصرف/السحب؛ ( 1) المخاطر التالية: ضبطت الالمالية على مستوى المشروع بشكل خاص على مجا

 .توريدال (4) ة الداخلية واالمتثال التعاقدي؛إلدار ا( مراجعة حسابات 3( خطة العمل والميزانية؛ )2)

ذي كان مدعوما بإنفاذ ومتى في االمتثال االئتماني إذا  اتيسهم اإلشراف على المشروع. 4الدرس  -31
رصد المشروعات للمخاطر االئتمانية من خالل  تم تكميل وتعزيزفعال. ويدعم تنفيذ ب ُأردفو  مصداقية

ضوابط المخاطر على مستوى  عملشراف على إلا (1) شراف هو:إلإشراف الصندوق. والغرض من هذا ا
تعزيز قدرة المشروعات ( 2)ئتمانية؛ اللمتطلبات القروض ا اتوبالتالي تحسين امتثال المشروع ،المشروع

 قصورالصندوق أوجه  صدعلى إدارة أنشطتها بشكل عام، والتمويل بشكل خاص. ولبلوغ هذه الغايات، ير 
  .ويوفر حوافز مناسبة لتحسين أداء الرقابة ،المحتملة في الضوابط األداء

االئتمانية، ولكنه محدود بسبب ارتفاع تكاليف المعامالت.  ضوابطدعم التنفيذ من مخاطر اللل يق. 5الدرس  -31
في اإلدارة المالية  جاريةإلى تعزيز الرقابة االئتمانية حيث تعالج نقاط الضعف ال تؤديوتدابير الدعم 

الصندوق دعما ، قدم اتعو في سياق اإلشراف على المشر  دتحد للمشاكل التي تهمتابعب. و اتللمشروع
ها، ه عام، ساعدت التدابير التي اتخذالقدرات المحلية. وبوج نميةاستشاريا لحل مشاكل محددة والتدريب لت

. وتشمل هذه اتعو ر على تحسين األداء االئتماني للمشوالتي تغطي مجموعة كاملة من الشواغل االئتمانية، 
ل التقنية، ونظام الرصد والتقييم، وأدوات اإلبالغ، الميزانية وتنفيذها، والمسائو التدابير وضع خطط العمل 

في واقع ، والمسائل المالية األخرى. غير أن ارتفاع تكاليف بعثات اإلشراف توريدونظام اإلدارة المالية، وال
 .ألمر قد حد من تواترهاا

جرائية تتم مواءمتها ب -32 الظروف  مععناية وباختصار، يتطلب االمتثال االئتماني استجابات مؤسسية وا 
والديناميات المتنوعة للغاية للبلدان. وتدعو استدامة نتائج المشروعات، بدورها، المؤسسات الوطنية إلى دفع 

فإن المبدأ التوجيهي األساسي الذي يبرز  وهكذاالصندوق للمساعدة في التنفيذ.  استعدادهذه الحلول، مع 
الصرامة بدال من الصالبة في إعداد  إلىتحتاج  ة للمسؤوليات االئتمانيةللصندوق هو أن اإلدارة الناجح

نفاذها ،واإلشراف عليها ،المشروعات ودعمها. وفي نهاية المطاف، فإن السبيل الوحيد لمعالجة المخاطر  ،وا 
الطويل األجل إلى الزمني المتوسط  ويبدو أن األفق: لمؤسسيةاالئتمانية هو المساعدة على بناء القدرات ا

   .ذي مغزىلحد من مستويات المخاطر بشكل ل الوحيد واقعيهو الكفيل ال

االستنتاجات التالية التي  2017. يقدم التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام ستنتاجاتاال -33
 الشاملة.القضايا و تأخذ باالعتبار الدروس 

وبين التجديد الثامن والتجديد ؛ إال أن األداء بدأ يستقر. 2009هر أداء عمليات الصندوق تحسنا من عام يظ -34
، كان هناك تحسن ذو داللة إحصائية في متوسطات المعايير المختارة، مثل لموارد الصندوق التاسع

المالءمة، واالبتكار، وتوسيع النطاق، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأداء الصندوق كشريك. أما 
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دارة الموار  أداء معايير التقييم األخرى، مثل الفعالية، د والكفاءة، وأداء المشروع، واألثر، واالستدامة، وا 
، واإلنجاز اإلجمالي للمشروع، فقد اتبعت نمطا مستقرا في الفترة األخيرة الطبيعية، وأداء الحكومة كشريك

رة ، واألخيندوق وتبقيان أدنى المعايير أداء.  وما زالت االستدامة والكفاءة تتطلبان انتباه الص2013-2015
ضمن المجال مع مسار هابط بشكل ضئيل في السنوات األخيرة. وعلى وجه العموم، تبقى تصنيفات األداء 

 (. 4إلى حد ما )المرضي 

حاليا دون أهداف  هوغالبية المعايير أداء فإن  استنادا إلى تصنيفات مكتب التقييم المستقل في الصندوق، -35
العاشر لموارد الصندوق. وهناك أربعة معايير و التاسع  التجديد تيلفتر تي وضعت إطار قياس النتائج ال

نقطة مئوية أقل من  20إلى  10( هي دارة البيئة والموارد الطبيعيةوا   فوائد،واستدامة ال ،والكفاءة ،)الفعالية
، مما يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذه المجاالت. وهناك ثالثة 2018أهداف عام 

خمس  تبعدبين الجنسين وتمكين المرأة(  مساواةالفقر الريفي، والعلى ثر األكشريك، و  ةالحكوم أداءمعايير )
في المائة. وقد  1بتكار وتوسيع النطاق الهدف بنسبة ال. وقد تجاوز اعن األهداف نقاط مئوية أو أقل

هذا حول توفر إال القليل من المالحظات يمناخ هدفه المحافظ. ومع ذلك، ال تجاوز التكيف مع تغير ال
مستقل، ه لن تقاس بتصنيفات مكتب التقييم الالهداف المذكورة أعألالمعيار حتى اآلن. وعلى الرغم من أن ا

نما هذا يستدعي انتباه و إدارة الصندوق، كما أن التجديد العاشر لموارد الصندوق ما زال جاريا، بتصنيفات  وا 
  .2018هداف بحلول عام ألاتلك جة إلى مزيد من التحسين لبلوغ إلى الحا الصندوق إدارة

يرتبط األداء الجيد على أرض الواقع باستراتيجيات استهداف محددة جيدا. ومشروعات الصندوق التي تؤدي  -36
واألولويات  ،أداء جيدا هي ذات صلة وثيقة بالسياق االجتماعي واالقتصادي ومتطلبات المستفيدين

بالنسبة المشروع، وال سيما  الءمةمتماسك استراتيجيات االستهداف المحددة جيدا المؤسسية. وتضمن 
تصميم المشروع إلى تحقيق األهداف. وتتعلق القضايا الرئيسية التي أثارتها مرحلة لمستفيدين، من ل

ب واالحتياجات والمطال ،االقتصادية المتنوعة -ات االجتماعية مجموعالتقييمات بالثغرات في تحديد ال
 الغالبا ما  اتأثناء تنفيذ المشروع ىجر تت التي الالواضحة التي أعرب عنها كل منها. وبالمثل، فإن التعدي

 .الشباب والنساء على وجه الخصوص -ات ضعفا مجموعياجات المتباينة بين أكثر الحتالتستوعب تماما ا

 2030يعد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمرا حاسما في مواجهة تحدي جدول أعمال عام  -37
والقضاء على الفقر الريفي. ومن بين أهداف التنمية  ،المتمثل في تحسين األمن الغذائي والتغذوي

( ةلتنمية المستداما من أهداف 5 هدفالكهدف ) تمكين المرأةالمساواة بين الجنسين و  تعتبرالمستدامة، 
طار إل. ويشمل اعلى حد سواء ووسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والفقر

، ويتوخى نخراطكمبدأ لال تمكين المرأةو ن ين الجنسيمساواة بلا 2025-2016 للفترة ستراتيجي للصندوقالا
التي التحويلية جنسانية لا ثارلتحقيق اآل انيجنسلمنظور التوسيع نطاق ممارساته الحالية لتعميم مراعاة ا

تزال المساواة بين  ما ،لالمستق مات مكتب التقييمييمستدامة. ووفقا لتقلحقيق أهداف التنمية اتتسهم في 
. أبعد من ذلك إلى ذهابلل جالفضل أداء. ومع ذلك، هناك مألفي عداد المؤشرات ا تمكين المرأةو الجنسين 
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نظرة ثاقبة عن الطريقة التي يمكن التقييمية  فةالتولي تقرير ويقدم 

 دواراألبها للصندوق أن يحفز المزيد من اآلثار التحويلية. وتؤدي الممارسات األكثر فعالية إلى كسر 
سماع ، وتعزيز التمثيل و المتعلقة بالتمايز بين الجنسين والقوالب النمطية المحلي،  تسييرالالصوت في ا 

والممارسات الثقافية، تتجاوز  القواعد. غير أن التحول يتطلب أيضا تغييرات في يفيوتوفير التدريب الوظ
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والقدرات  ،والسياسات ،رات المنهجية، على سبيل المثال في القوانينيالقدرات الفردية، فضال عن التغي
 .ات كبيرةفجو  توجدالحكومية، حيث ال تزال 

 مجاالت إدارة البيئة الصندوق على نطاق واسع بالحاجة إلى تحسين بيانات الرصد والتقييم. وفييعترف  -38
، والتكيف مع تغير المناخ، واألمن الغذائي، واإلنتاجية الزراعية، يشكل غياب البيانات الموارد الطبيعيةو 

د والتقييم في عام خطوات نحو تعزيز نظم الرص الصندوق إدارةاتخذت قد المصنفة مصدر قلق خاص. و 
 قريرالت هذا رضهاالتي استع قييماتأن التغير نمائية للصندوق. إل، المتأصلة في إطار الفعالية ا2016

مع  تكيفوال ،الموارد الطبيعيةو  إدارة البيئة: عيارينلم فاينصت أكثر إلى بياناتالحاجة على تسلط الضوء 
 كثرة، مما أدى إلى هذين المعيارين الصندوق، تم دمجفترة التجديد التاسع لموارد  اللالمناخ. وختغير 

. ويمثل الفصل بين االثنين في إطار التجديد ثانيلا المعيار نعمحدودة أدلة و المعيار األول، عن دلة ألا
تطابق يرنت بتحسن في توافر البيانات. و تقاالعاشر لموارد الصندوق خطوة إيجابية إلى األمام، إذا ما 

األدلة في الغالب على اإلنتاجية  تتوافرمعيار األمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية. و خر مع اآل جالالم
األمن الغذائي، وال سيما التغذية. واألهم من ذلك، أن تحسين إنتاج األغذية  بشأن محدودةالزراعية، ولكنها 

نتاجيتها قد ال يؤدي تلقائيا إلى تغذية أفضل  .وا 

بالتحدي المتمثل في  2017لعام  نوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقالسللتقرير يعترف موضوع التعلم  -39
المحرك الرئيسي فيما يتعلق باإلدارة  ةأداء الحكومت الحكومية. ويعتبر االئتمانية للوكالضمان المسؤولية ا

، ومراجعة الحسابات، وضمان االتساق بين التنفيذ والتخطيط. ويضطلع الصندوق بدور توريدالمالية، وال
 . في توفير اإلشراف ودعم التنفيذ كذلك، و آثارهااسم في تقييم المخاطر والتخفيف من ح

، توريدسيما في مجال ال والنظم الوطنية والقدرات غير المتكافئة للمؤسسات الحكومية، لعتماد على االيمثل ا -41
أداء لة لمشروعات قروض الصندوق التي تسهم في بطء التقدم في التنفيذ، مما يؤثر على مشك

. وبالنظر إلى السياقات القطرية المتنوعة التي يعمل فيها الصندوق، فإن معالجة هذه الحالة اتالمشروع
من المؤسسات الوطنية بدعم  وجهة من قبلمو متثال المالي، اللهجا إجرائية مصممة خصيصا تتطلب نُ 

ؤولياته االئتمانية دون تقييد في إدارة مس صرامةال علىفيذ. ويتيح ذلك للصندوق الحفاظ التن فيالصندوق 
 .التنفيذ السلس

باستثناء إدارة المعرفة، وجدت التقييمات تقدما محدودا في األنشطة غير اإلقراضية في السنوات األخيرة.  -41
رساءإدارة المعرفة، و  -قراضية إلشطة غير انألوا السياسات على المستوى في نخراط الالشراكات، وا ا 

ستفادة من أثر العمليات الوا ،ستثمارية للصندوقالا اتعو في تكميل المشر  بعضها بعضاتعزز  -القطري 
أخذ  تحسنا، على الرغم من أنها مإدارة المعرفة اتجاهشهدت وقد التي يمولها الصندوق على أرض الواقع. 

تجاه السياسات على المستوى القطري عالمات على ا في نخراطاالو  ات،الشراك ظهر. وتاآلن يستقر
 .هبوطي

لموارد الصندوق، فإن والتاسع التجديد الثامن  يفترت مدى وباختصار، وبينما لوحظت تحسينات كبيرة على -42
بالكامل أهداف التجديد العاشر لموارد  حققللصندوق أن ي كانخير هو دعوة للعمل إذا ألا ثابتداء الألا

ت القوة، بما في ذلك إلى حد ما في مجاال لتحسين ما هو مرضٍ لكي يتجاوز االصندوق. وهناك مجال 
، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واالبتكار وتوسيع النطاق. ويمكن أن يكون التحسن في مالءمةال
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 -واألنشطة غير اإلقراضية وتمكين المرأة، االستهداف، والمساواة بين الجنسين  -الثالثة المجاالت الشاملة 
. بشكل كبير الفقر الريفي على ثاراآلز يعز لتو  ،امج القطريةحافزا ألداء أفضل على أرض الواقع في البر 

السنوي عن تقرير ال. ويقدم الصندوق إدارةالكاملة جهودا متضافرة من جانب  اإمكاناته إطالقوسيتطلب 
 .كثر إلحاحاألالتوصيات التالية لمعالجة التحديات ا 2017نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 التنفيذي مدعو لتبني التوصيات التالية.. المجلس توصياتال -43

ركود في التجديد إلى إنجازات التجديد التاسع لموارد الصندوق  دعيمضمان أال يؤدي ت. 1التوصية  -44
 بنيأن ت موارد الصندوقل العاشرلتجديد هداف الطموحة لألتقتضي ا. العاشر لموارد الصندوق وما بعده

. لمستدامةلتعظيم النتائج ا مداأل طويلةداء ألتعالج اختناقات الى نقاط القوة وأن ععمليات الصندوق 
تصميم البرامج في دوق، بما في ذلك اتباع نهج جديد ويتطلب تحقيق هذه القفزة تغييرا في طريقة عمل الصن

للمستفيدين المستهدفين. ويستتبع ذلك  بكفاءةيتيح لعمليات الصندوق تحقيق نتائج ذات صلة ومستدامة 
الفجوة بين  ضيق، وياتالمشروع ذخيرةو  قطريةا يحسن الربط بين برنامج الفرص االستراتيجية اليلو نهجا شم

. ةمركزيال أكثر الصندوقكون التي يوفرها  حكومةال شاركةذها من خالل زيادة متصميم المشروعات وتنفي
لفترة من ذلك  أهدافا مرضية أو أفضل أن تضعالصندوق دارة إلا التحول النموذجي، يمكن ولبدء هذ

وتمكين  نة، والمساواة بين الجنسيلمالءمت القوة مثل االلموارد الصندوق في مجا التجديد الحادي عشر
 .الحالي مستوىداء فوق الألبتكار وتوسيع النطاق لرفع االالمرأة، وا

 كانهج تحويلية تعالج األسباب الجذرية لعدم المساواة والتمييز بين الجنسين إذا اعتماد ن  . 2توصية ال -45
يتخلف  أالأهداف التنمية المستدامة المتمثل في " أحدفي تحقيق  على نحو أساسيللصندوق أن يسهم 

 ذهب إلى ما هو أبعد مننحو التحول الجنساني من الصندوق أن ي قدمويتطلب الت ".أحد عن الركب
الصندوق  ة منمو عمدالتدخالت ال تحتاج كماكافية.  غير ولكن ،مهمة جدا التي تعتبريات التشاركية، العمل

لهذا، و في القوانين والسياسات.  كذلكجال في الممارسات الثقافية، و رات األطول أيمعالجة التغي إلىأيضا 
 .نظرية محددة للتغيير، فضال عن مؤشرات لرصدها طوال دورة المشروع اتعو ر تتطلب المش

في السياسات  نخراطواال  ات،والشراك ،إدارة المعرفة -الثالثة تنظيم األنشطة غير اإلقراضية . 3التوصية  -46
. ال بد من االعتراف باألنشطة غير توسيع نطاق نتائج البرامج القطريةمن أجل اتها إمكانإلطالق  -

ة الصندوق. ويجب صياغة أهداف األنشطة غير اإلقراضية مهمفي تحقيق  رئيسيكمكون اضية اإلقر 
بشكل أكثر انتقائية، مع وجود روابط داخلية واضحة بين األنشطة والموارد الالزمة لالضطالع بها. ويجب 

واستعراض  ،إدماج األنشطة غير اإلقراضية في البرامج القطرية والعمليات ذات الصلة )مثل اإلشراف
 .وتقييم أداء القطاع الريفي( ،البرامج القطرية

 هج التدخل.تحسين دقة البيانات لمعايير استراتيجية مختارة لتحسين رصد األداء وتعزيز ن  . 4التوصية  -47
التجديد العاشر لموارد الصندوق، مع تغير المناخ في  تكيفتعميم العلى المتزايد  تركيزال إلى بالنظر

إلثبات مالءمة  كثرجمع أدلة أإلى ، هناك حاجة الموارد الطبيعيةو عن إدارة البيئة فصله ب امو دعم
واالستشعار عن  ،يةفضائالجغرافية الاإلنجازات. وقد توفر التطورات التكنولوجية، بما في ذلك المعلومات 

الذي يعتبر محوريا ، من الغذائيأللتحسين نوعية البيانات. ويتطلب ا تسم بالكفاءة التكاليفيةتبعد، فرصا 
من الغذائي ألن ايحستنتاجية الزراعية إلى إلاهتماما خاصا لضمان أن تؤدي ا لمهمة الصندوق،
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ألمن الغذائي في صياغة االستراتيجيات لالصندوق. ويتطلب ذلك إدراج مقاييس من مستهدفة لا للمجموعات
   .وفي رصدها ات،عو وتصميم المشر  ،القطرية

، مع دعم تحسين القدرات توريدت االئتمانية للمتطلبافي اإلدارة المالية والأكبر  يزتما إتاحة. 5التوصية  -48
 الوطنية على المدى الطويل.

المتطلبات في يز امالمزيد من التيراعي الصندوق أن على المتوسط، يجب إلى المدى القصير على  (أ )
مسبق معزز  ديرتق . ويتطلب ذلك إجراءسمات المخاطرأساس السياق القطري و على االئتمانية 
وعلى مستوى القطاع والوكالة، وذلك مقابل نهج أفضل  ،على المستوى القطريتوريد لمخاطر ال
    .توريدسيما بالنسبة لل الاالئتمانية، و  متطلباتليتالءم مع اتصميما 

في  ة المالية والتوريدالطويل، يتمثل الهدف في المساهمة في تعزيز قدرات اإلدار  وعلى المدى (ب )
 شركاءالسياق القطري، وبالتعاون مع على ربما بدعم من منح الصندوق. وبناء و المنفذة،  كاالتالو 

 دخالتمسؤولة عن جميع الت اتدارة المشروعإل دائمة آخرين، قد يدعم الصندوق إنشاء وحدات
  .الممولة من الخارج في قطاع أو قطاع فرعي معين

، المجلس التنفيذي مدعو 2018تعلم التقرير السنوي عن النتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  وضوعم -49
لتبني التوصية بالنظر في "االستهداف" كموضوع تعلم للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

تمثل في . وفي حين حددت تقييمات مختارة حاالت جيدة لالستهداف، ما زالت هناك مشكلة ت2018لعام 
نقص الوضوح والتحليل فيما يتعلق بالمجموعة المستهدفة في تصميم المشروعات وعلى المستوى 

 االستراتيجي )برامج الفرص االستراتيجية القطرية(. 

 
 

 


