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  موجز تنفيذي

تمشياً مع سياسة التقييم التي ينتهجها الصندوق، يزود تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات                -1

 عن وضع توصيات االتفاق عند نقطة اإلنجاز        محدثة اإلدارة المجلس التنفيذي بمعلومات      التقييم وتدابير 

عليها عند  تمت الموافقة    ويقدم تقرير هذا العام استعراضا للتوصيات التي         .لعمليات التقييم المضطلع بها   

ـ   أيضا  يتم   و .2008أساسا في عام    من عمليات التقييم التي جرت       11نقطة إنجاز    يات مراجعـة توص

، بغية تعزيـز الـتعلم    و.  واالستجابات لها   المضطلع بها في السنوات األربع الماضية      43الـ  التقييمات  

يصنف تقرير هذا العام التوصيات ويقدمها بحسب موضوعات محددة مثل االسـتدامة، واالسـتهداف،              

  .واالبتكار والتكرار

بين التوصيات التي استعرضـت هـذا       ومن  . كانت استجابات الصندوق لتوصيات التقييم متسقة وقوية       -2

في حـين تمـت      في المائة منها،     12يجري تنفيذ   و  في المائة منها بشكل كامل،     62العام، تمت متابعة    

فـي  منها، إال أنها ستعالج     في المائة    13ولم يحن الوقت بعد لمتابعة      ؛   في المائة بشكل جزئي    6متابعة  

 لم يحن وقتهـا   "بأنها   المعرفة جميع التوصيات    تعلقوت. حال تصميم مشروع جديد في المستقبل القريب      

 اعتبـر قد  و.  إدارة الصندوق مشروعا جديدا    تجهزبجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حيث لم       " بعد

 غير قابلة للتطبيق بسبب تغير سياقات التنمية في البلـد أو ألسـباب          في المائة من التوصيات    5حوالي  

 االمتثـال العـام      مما يعكس  ، في المائة  2التوصيات المعلقة تمثل فقط     واألهم من ذلك، هو أن      . ىأخر

 في المائـة فـي      57 بنسبة، إذ كان    االمتثال تحسنا  يظهر   مع مرور الوقت  و.  واالستجابة لها  لتوصياتل

  2010 في المائة في عام 62، و2009 في المائة في عام 52 ، و2008عام 

اتـسم األداء   وقـد   . ات التي جرت في السنوات األربع السابقة      ويقيم تقرير هذا العام االستجابة للتوصي      -3

 فـي المائـة بـشكل       5و؛   بشكل كامل   في المائة من التوصيات    59 ما نسبته    تمت متابعة بالجودة حيث   

 بعد؛ بينما بلغـت     يحن وقتها  في المائة لم     18 في المائة؛ و   12 اتخاذ اإلجراءات حيال     ويجريجزئي؛  

  .ي المائة فقط ف2نسبة التوصيات المعلقة 

 شعبةوقد حققت كال من . وقد استجابت جميع األقاليم خالل السنوات األربع السابقة بقوة لتوصيات التقييم -4

 وشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا أعلى مستويات المتابعة الكاملة حيث والكاريبي الالتينية أمريكا

 في  في المائة من التوصيات على التوالي65 في المائة و64أدرجت التوصيات بالكامل بنسبة بلغت 

 بعدوبالنسبة لبعض الشعب، فقد اعتبر أن الوقت لم يحن . مشروعات أو االستراتيجيات الالحقة للبلدال

واألهم من ذلك، أن نسبة التوصيات المعلقة لم . عدد من التوصيات وانخفضت فيها نسبة المتابعة الكاملةل

على ارتفاع المستوى العام لاللتزام وتركيز الجهود على نطاق هذا يدل و . في المائة ألي إقليم3تتجاوز 

 .المتفق عليهالتوصيات ل بشكل إيجابي على االستجابةالمنظمة 

ورغم ذلك، فقد تحقق تحسن ملحوظ      . تاريخيا، اتسم أداء الحكومات بالضعف حيال االستجابة للتوصيات        -5

على أكثـر    الحكومات   بقت، أ 2006 استعراض تقرير عام     وفي فترة . خالل فترة السنوات األربع السابقة    

عن  - 2010 استعراض   –هذا العام   لالرقم الموازي   قل  ي في المائة من توصياتها معلقة؛ في حين         35 من

  .وسوف تحتاج هذه المسألة إلى مواصلة االهتمام والمتابعة.  في المائة5
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على التوصيات  تركز  و. مة على أنها المسألة األبرز    ومن المواضيع التي تناولها التقرير، إظهاره لالستدا       -6

، وتوثيـق الـروابط بـين       لسياقات المحلية لتعزيز االستدامة   لفهم  المزيد من   المواضيع مثل الحاجة إلى     

وقد استجاب الصندوق لهذه المواضيع مـن       . مبادرات المشروع والهياكل الدائمة، واستراتيجيات الخروج     

الفـرص  فـي بـرامج     لكوارث كجزء من خطة إدارة المخـاطر        ل ستعداداالإدراج  : خالل طرق مختلفة  

وإنشاء روابط أقوى   النزاعات؛  تدريب الموظفين على إدارة     و ؛االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج    

مـن  أيـضا    اه ورصـد  اتالمشروعإدارة  وتعتبر  . بين مكاتب المشروعات والوكاالت المحلية والوطنية     

هذه التوصيات على   ل االستجابةركزت  حيث  .  في كثير من األحيان في عمليات التقييم       المواضيع المتكررة 

تعزيز الشراكات مع أصحاب    والقائمة لتنفيذ   المختصة  زيادة االعتماد على المؤسسات المحلية والوكاالت       

وفيمـا يخـص    .  كما يساهم اإلشراف المباشر والحضور القطري في تحـسين األداء          .المصلحة في البلد  

الرصد والتقييم، تم وضع عدد من األدوات والعمليات على مستوى المؤسسة لدعم المشروعات والـشعب          

  الـصندوق كعادتـه  قد ركزفوبخصوص االستهداف،   . كما يستمر بناء القدرات في هذا السياق      . اإلقليمية

طـورة تركـز   حافظـة المت  ورغما عن ذلك، فـإن ال .التقنيات التشاركية أشد الفئات فقرا من خالل      على

 القيمـة سـتظل مـن المجـاالت ذات          سالسلبصورة متزايدة على سالسل القيمة، مما يعني أن تطوير          

، تظهر التقارير المستقلة لعمليـة       في عمليات التقييم   عادة المحددة   بقضايا التصميم وفيما يتعلق   . األولوية

وعلـى مـستوى    . ي األداء ضمان الجودة أن عمليات تصميم المشروعات داخل الصندوق تبدي تحسنا ف          

 .البلد، فإن عمليات التصميم موجهة نحو زيادة التنسيق وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة

وقد اتبعت عمليات التقييم التي يشملها هذا التقرير اقتراح إدارة الصندوق بالحد من عدد التوصيات وتقديم                 -7

ئة من التوصيات ذات طبيعة استراتيجية، مما  في الما79وقد كانت نسبة نسبة     . توصيات أكثر استراتيجية  

كمـا أن متوسـط عـدد       . يعكس زيادة مستدامة في حصة الشواغل االستراتيجية التي تم التطـرق لهـا            

ومن المجاالت  . التوصيات الناتجة عن كل عملية تقييم أخذ يتراجع أيضا، مما يسمح بمتابعة أكثر تركيزا             

 فـي   –وأخيراً، يحتاج التعلم إلى تركيز أكبـر        . يز بين الجنسين  التي تحظى بأولوية منخفضة نسبيا التما     

  .عمليات التقييم المستقل والتقييم الذاتي على حد سواء
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  تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

   المقدمة والمنهجية–الً أو

   المقدمة-ألف 

 وتتبع ،المجديةلتقييم اتوصيات تبني كفالة لصندوق رئيس ا من الصندوقفي تتطلب سياسة التقييم  -1

وضع رئيس الصندوق عن تقرير تنفيذها، وإبالغ المجلس التنفيذي عن نتائج إجراءات المتابعة من خالل 

 ، وهو التقرير السابع من هذه السلسة،ويوجز تقرير الرئيس هذا 1.تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

 وهو .،2008ند نقطة اإلنجاز والمنبثقة أساسا عن التقييمات التي تمت عام توصيات متفق عليها ع

  . إدارة الصندوقا قامت بهذات الصلة التييعرض وضع التنفيذ وإجراءات المتابعة 

مستوى التوصيات التي تحليال لتنفيذ التوصيات التقييم وتدابير اإلدارة عن وضع ويعرض تقرير الرئيس  -2

ويعكس االتفاق عند نقطة اإلنجاز فهم أصحاب . 2 نقطة اإلنجاز بعد كل تقييمتفاق عنداالبرزت في 

كذلك فإنه يعكس مقترحاتهم والتزامهم فيما . وموافقتهم عليهاستنتاجات وتوصيات التقييم الالمصلحة 

 إدارةودائرة ويتم استكمال االتفاق عند نقطة اإلنجاز باالتفاق مع الحكومة الشريكة . يتعلق بالتنفيذ

 .3شراكة التعلم األساسيليعتبر نتيجة ، وهو البرامج

إدارة رة أداة لمساءلة ا التقييم وتدابير اإلداتعن وضع تنفيذ توصيويـعتبر تقرير رئيس الصندوق  -3

الصندوق فيما يتعلق بالتقييمات التي يجريها مكتب التقييم، وأداة للتعلم بالنسبة لموظفي الصندوق وهيئات 

وفقا لسياسة و .ه يوفر تغذية راجعة لمكتب التقييم عن عمليات التقييم وتوصياتهاكما إن. المشروعات

 يوفر أيضا للمجلس التنفيذي تعليقات مستقلة على التقرير والتي ترد  التقييمالتقييم في الصندوق فإن مكتب

 ،في الصندوقليه لقياس المساءلة إومن هنا يوفر هذا التقرير أساسا يمكن االستناد . األولفي الملحق 

 .وحلقة تعلم وثيقة تولدها التقييمات

. آلية قيمة للمساءلة والتعلمليغدو التقييم وتدابير اإلدارة توصيات نضج تقرير الرئيس عن وضع تنفيذ  -4

 بأن تقرير رئيس 4جرته الوكالة السويدية للتقييم اإلنمائيير خارجي لنظام استجابة اإلدارة أوجد تقدو

درجة على  وهو ،"آلية للمساءلة الفعالة" التقييم وتدابير اإلدارة يشكل اتذ توصيالصندوق عن وضع تنفي

تقديرها إلدارة الصندوق للجودة العالية لهذه " أعربت لجنة التقييم عن 2009وفي عام . "عالية من الشفافية

والقى هذا التقييم  ."مر الزمنقيمة لتتبع تطور تنفيذ توصيات التقييم على "وجدت أن الوثيقة و .5"الوثيقة

                                                      
  ..EB 2003/78/R.17/Rev.1   الوثيقة1
ت مقبولة ومجدية عتبرالتوصيات التي اتوضيح وتعميق فهم التوصيات وتوثيق ) 1(: بما يلياالتفاق عند نقطة اإلنجاز   يتلخص هدفا 2

إلى النظرات الثاقبة للتقييم وافتراضات التعلم التنبيه ) 2(ابعة؛ المتلها بشأن إجراءات توليد استجابة أصحاب المصلحة وبالتالي 
 .والجدل المستقبليألغراض المناقشة 

وفي حين أن تركيبة االتفاق عن نقطة اإلنجاز قد تتفاوت إال أنها تنطوي بصورة نمطية على ممثلين من بقية البرامج، والجهة   3
ونة، والمنظمات غير الحكومية في حال كان وجودها مجديا، والمنظمات التي تمثل فقراء المقترضة والوكالة المنفذة، والمؤسسة المتعا

 .في حين يلعب مكتب التقييم دور الميسر. الريف
  .4: 2008الوآالة السويدية للتقييم اإلنمائي    4
5  EB 2009/97/R.6.   
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الصدى في استعراض األقران لمكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق والذي اعتبر أن الصندوق نفس 

يم المتفق عليها من خالل عملية ستجابة إدارية ومتابعة كل توصيات التقيايتمتع بنظام سليم لتطوير "

ن جودة تغطية تقرير رئيس الصندوق عن  بأرانقوقد وجد استعراض األ. 6"تفاق عن نقطة اإلنجازاال

العمق المتزايد الذي اتصف به  أن و،التقييم وتدابير اإلدارة قد تحسن على مر الزمنتوصيات وضع تنفيذ 

 استمر ،التغذية الراجعة المستلمةمع فيما يتفق و . كإداة تعليمية مؤسسيةاتهإمكانيعزز  2009تقرير عام 

 . مع تعزيز مظاهره التعلمية،المساءلة أداء وظيفةتقرير هذا العام في 

 هيكل التقرير -باء 

يوجز التقرير الرئيسي التحليالت المنجزة بعد استعراض وضع تنفيذ كل من التوصيات المتفق عليها عند  -5

ويقترن هذا التقرير بمجلد ثان يتضمن االستجابات . نقطة اإلنجاز في التقييمات التي تمت تغطيتها

 ).EB 2010/100/R.7/Add.1(اإلقليمية على كل توصية من التوصيات االستراتيجية المفصلة من الشعب 

مدى االمتثال للتوصيات التي خرجت " ثانيا"وبعد وصف موجز للمنهجية، سيستعرض التقرير في القسم  -6

ى باإلضافة إلى ذلك، يتطرق التقرير إل. بها التقييمات اإلحدى عشرة التي تم اختبارها في العام الحالي

أما القسم . 7 عن نتائج وأثر عمليات الصندوق2009موضوعين تعلميين غطاهما التقرير السنوي لعام 

ويساعد . فيتضمن تحليالت عن وضع تنفيذ جميع التقييمات المغطاة في السنوات األربع الماضية" ثالثا"

لمجاالت التي تعتريها هذا القسم على تفحص النزعات طويلة األجل، ويمكّن من تعلم مؤسسي أكثر عمقا ل

تحديثا مفصال عن وضع التنفيذ من قبل كل " ثالثا"كذلك يتضمن القسم . النواقص والتقدم المحرز بشأنها

ويستند هذا التحديث إلى التقييمات التي جاءت على مدى السنوات األربع مما . شعبة من الشعب اإلقليمية

 .الت اإلحصائيةيضيف إلى مصداقية المقارنة بين األقاليم والتحلي

استعراضاً مواضيعيا ضمن مواضيع عريضة مثل االستدامة واالستهداف واالبتكار " رابعاً"يعرض القسم  -7

وباإلضافة إلى عرض االستجابات على التوصيات . ويركز هذا القسم أساسا على التعلم. وقابلية التكرار

المنتظمة التي تقوم بها إدارة الصندوق اإلفرادية، فإنه يسلط الضوء أيضا على اإلصالحات والمبادرات 

 .استنتاجات التقرير وتوصياته" خامسا"ويعرض القسم . للتطرق بشكل شمولي لتوصيات التقييم

 المنهجية -جيم 

عندما كانا بصدد تجهيز تقرير الرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، وافق كالً من  -8

وبعدئذ . رة إدارة البرامج فيه على التقييمات التي سيتضمنها هذا التقريرمكتب التقييم في الصندوق ودائ

صنفت دائرة إدارة البرامج التوصيـات المتفق عليها عند نقطة اإلنجاز لكل تقييم باستخدام ثالثة أسماء 

 الطبيعة بما يتفق مع سياسة التقييم في) 2(المستوى أي الهيئة المسؤولة عن متابعة التوصيات؛ ) 1(

ويقوم مكتب التقييم بمراجعة هذه القائمة ). االستدامة واالستهداف إلى آخره(الموضوع ) 3(الصندوق؛ 

والموافقة عليها، وبعدئذ يتم الطلب من الشعب اإلقليمية التعليق على وضع إجراءات المتابعة المتعلقة بكل 

                                                      
6 EB 2010/99/R.6،  107الفقرة. 
7  EB 2009/98/R.7.  
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حة، عندما يكون ذلك ممكنا ولتعزيز حلقة التعلم، يطلب من الشعب أيضا توفير مسوغات واض. توصية

  .وقابال للتطبيق، لتبرير عدم المتابعة الكاملة لهذه التوصيات

م استخدقامت دائرة إدارة البرامج با ،المتابعةإجراءات في ألغراض تقدير االمتثال للتوصيات األصلية  -9

 :لسابقةالسنوات افي تقارير  التي استخدمت 2010لتقرير الرئيس لعام تنفيذ الوضع نفس فئات 

 العمليات؛/الجديد لألنشطةالسياق  التوصيات مدرجة تماماً ضمن :متابعة كاملة •

ج في رالتوصيات التي ستُدالموافقة على   رسمياً لم يتم بعد:لم يحن وقتها بعد •

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية؛/البرامج القطرية/المشروعات
 االتفاق عند نقطة اإلنجاز؛في لموصى بها  تم الشروع في التدابير وفقاً للوجهة ا:جارية •
 االتفاق عليهمطبقة على نحو يختلف عما تم أنها  بالكامل، أو بعدتوصيات  اللم تطبق: جزئية •

 ؛التي يقوم عليهاالفلسفة خالل االتفاق عند نقطة اإلنجاز، ولكنها تراعي 
  توصيات تعذرت متابعتها؛:معلقة •

ـُم توصيات :قيطبقابلة للتغير  •  بسبب الظروف المتغيرة في السياق اإلنمائي القطري تثل لهالم ي

 .أو ألسباب أخرى
 هذا العام على التصنيفاتتقرير وقد أبقى . الجهة المسؤولة عن متابعة التوصياتتصنيف إضافي ويحدد  -10

 :العام السابقالمستخدمة في تقرير 

 الصندوق على مستوى المشروعات؛ •
  ؛شراكة مع الحكوماتالصندوق على المستوى القطري، بال •
 لبلد الشريك؛ في االحكوميةوالمؤسسات  الهيئات •
 اإلقليمي؛الصندوق على المستوى  •
 .الصندوق على المستوى المؤسسي •

التقييم في الصندوق، كما هو وارد في سياسة وينظر التصنيف الثاني في التوصيات من حيث طبيعتها  -11

 :وذلك

 محدداُ؛إجراء توصيات تشغيلية، إذا كانت تقترح  •
 ؛للعمل، إذا كانت تقترح نهجاً أو مساراً ستراتيجية اتوصيات •
 .التي يستهدي بها الصندوقتوصيات سياساتية، إذا كانت ترتبط بالمبادئ  •

 . فئة مواضيعية مثل التمويل الريفي والتمايز بين الجنسين والشراكات24في وأخيرا، صنفت التوصيات  -12

بعاد التي تغطيها التقييمات، وتغطي خمس مجموعات وتوزع هذه الموضوعات على مختلف األ

االستهداف والتمايز بين الجنسين؛ والمجاالت التقنية؛ وإدارة المشروعات؛ واألنشطة  :عريضةمواضيعية 

 .غير اإلقراضية؛ والموضوعات العامة
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  2010استعراض وضع تنفيذ التوصيات المشمولة في عام  –ثانيا 

  ته نطاق التقييم ومحتويا-ألف 

 تقييما منها 11، 2010يغطي تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام  -13

، والتي كان من 2007أربعة مرّحلة من الفترة التي غطاها تقرير الرئيس السابق، أي تلك المقيمة عام 

ير العام الماضي ألن وقد تم استبعادها من استعراض تقر. 2009المفترض أن تغطى في تقرير عام 

االتفاقات عند نقطة اإلنجاز لم تكن قد استكملت في الوقت المناسب أو أنها استكملت في وقت قريب جدا 

وتشمل هذه . لعملية وضع التقرير، وبالتالي فإن ذلك لم يسمح بوقت كاف لتنفيذ واستعراض التوصيات

 :التقييمات المرّحلة من العام الماضي ما يلي

 رنامج القطري إلثيوبياتقييم الب  )أ (
 تقييم البرنامج القطري لباكستان  )ب (
   ناو الغربيةا في ميندة المحلياتمشروع مبادرات المجتمعالتقييم المرحلي ل:الفلبين  )ج (
 مشروع تطوير التعاونيات واالئتمان في اإلقليم الجنوبي تقييم استكمال :إثيوبيا  )د (

ي حين أن التقييم قد أدرج في الهيكل اإلجمالي لتقرير وفيما يتعلق بتقييم استكمال المشروع في إثيوبيا، وف -14

 إال أن التوصيات ،2010رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة عن عام 

اإلفرادية في هذا التقييم تم رفعها إلى سوية معينة وإدخالها في تقييم البرنامج القطري إلثيوبيا أو تتبعها 

 .من خالله

 والموجودة في التقرير السنوي عن ،2010ة للتوصيات السبع المتبقية التي غطاها التقرير لعام وبالنسب -15

 :فهي تشمل) 2008أي التوصيات التي جاءت عام  (2009نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 تقييم البرنامج القطري لنيجيريا  )أ (
 تقييم البرنامج القطري للسودان  )ب (
 س الس فيرباس منطقةبرنامج التنمية الريفية في التقييم المرحلي ل :غواتيماال  )ج (
 التقييم المرحلي لمشروع األمن الغذائي في المرتفعات: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  )د (
 لينغينمشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كالتقييم المرحلي ل :الصين  )ه (
 مالية الشرقيةمشروع التنمية الريفية في المحافظات الشتقييم استكمال :  األرجنتين  )و (
   المرحلة الثانية–مشروع التنمية في حوض مندراري العليا تقييم استكمال  :مدغشقر  )ز (

، حيث كانت 2008وقد تم االتفاق مع مكتب التقييم في الصندوق على أن التقييمات التي تمت عام  -16

الكافي للقيام االتفاقات عند نقطة اإلنجاز غير متاحة أو أنها استكملت حديثاً بحيث لم يتح الوقت 

وبالنسبة للتقييمات التي . 2010باستعراض ومتابعة ذات معنى لها، لن تغطى في تقرير الرئيس لعام 

، فقد تمت تغطيتها بالكامل في تقرير 2009غطاها التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

هذا العام باستثناء التقييم المشترك مع رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ل

 التي لم تستكمل بعد أو التي لم 2008ومن التقييمات األخرى من برنامج عمل . مصرف التنمية األفريقي

يتم استكمال اتفاقاتها عند نقطة اإلنجاز في وقت مناسب، فإنها ستغطى في تقرير العام القادم وهي 
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وق على االبتكار؛ تقييم البرامج القطرية لكل من األرجنتين والهند التقييم المؤسسي لقدرة الصند: تتضمن

 .وموزامبيق، وتقييم مشروع لموريتانيا

، 2006 عام 13: ويل األمد التي استعرضت هذا العام، فإنها تتماشى مع التوجه ط11وبالنسبة للتقييمات  -17

 .2009 عام 6، و2008 عام 12، 2007 عام 14

 

 2010قرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام التقييمات التي يغطيها ت

 ، تم النظر في ثمانية تقييمات لتقرير )2008أي التوصيات التي أجريت عام  (2009بناء على التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوق لعام 

 ولم يتم تضمين هذا التقرير إال التقييم المشترك مع مصرف التنمية 2010دارة لعام رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإل
وبالتالي فإن سبعة من التقييمات في هذا التقرير هي استعراضات . 2011األفريقي الذي سوف يتم استعراضه في تقرير رئيس الصندوق لعام 

من فترة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة باإلضافة ألربعة تقييمات مرحلة . 2008لتقييمات تمت في عام 
وفيما يلي التقييمات األحد عشر التي غطاها تقرير رئيس الصندوق عن وضع .  السابقة لضمان أن هذه التوصيات لم تستثن من تحليل المتابعةةللفتر

 :تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لهذا العام
وهي إلزامية بموجب سياسة التقييم الحالية في الصندوق قبل الدخول في مرحلة جديدة من مراحل   المرحليةالتقييمات  -ألف 

ـُستخدم التقييمات المرحلية في تقدير مدى وجود ما يبرر . المشروع أو عند إطالق مشروع مماثل في اإلقليم نفسه وت
ييمات المرحلية األربعة  التق2010وقد غطى تقرير عام . التالي وتنفيذهالدخول في مرحلة جديدة، ولتحسين تصميم التدخل 

  :التالية
 س الس فيرباس منطقةبرنامج التنمية الريفية في :غواتيماال  - 1
 مشروع األمن الغذائي في المرتفعات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  - 2
 غنيمشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كينل :الصين  - 3
 )مرحل من العام السابق (الغربية مينداناو في المحلية المجتمعات مبادرات  مشروع:الفلبين  - 4

بعد االنتهاء من وضع تقرير إنجاز المشروع الذي تعده الجهة المقتَرِضة  التي يتم إجراؤها في العادة :تقييمات اإلنجاز  -باء 
  الثالثة تقييمات اإلنجاز2010ويتضمن تقرير رئيس الصندوق لعام  .وعبالتعاون مع المؤسسة المتعاونة بعد انتهاء المشر

 :التالية
 مشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية : األرجنتين - 5
  المرحلة الثانية-مشروع التنمية في حوض مندراري العليا: مدغشقر - 6
 )مرحل من العام السابق (إلقليم الجنوبيمشروع تطوير التعاونيات واالئتمان في ا: إثيوبيا - 7

 تقديراً ألداء وأثر األنشطة التي يدعمها الصندوق في بلد معين ومن ثم فإنها تقدم لبنات  توفرالتي تقييمات البرامج القطرية  -جيم 
 2010رير عام وقد غطى تق .المستندة إلى النتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية  وصياغةملموسة مباشرة الستعراض

 :تقييمات البرامج القطرية األربعة التالية
 نيجيريا - 8
  السودان - 9

 )مرحل من العام السابق(إثيوبيا  - 10
  )مرحل من العام السابق(باكستان  - 11

وأما عمليات التقييم التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -18

ويتضمن التقييم المرحلي لمشروع األمن الغذائي في . قييمات من جميع الشعب اإلقليمية الخمسفيتضمن ت

المرتفعات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عرضا من التوصيات لها صلة باالستراتيجيات 

ي فإن معظم إال أن مشروع المتابعة لم يتم تصميمه بعد، وبالتال. الخاصة بتصميم المشروعات المستقبلية

التوصيات سوف تكون قابلة للتطبيق عند التصميم، وسوف تدرج في تصميم وتنفيذ المشروعات 

 .المستقبلية
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  1الجدول 

  2010التوزيع اإلقليمي للتقييمات المشمولة في تقرير عام 

  )عدد(

التقييمات  التوزيع اإلقليمي
 المرحلية

تقييمات البرامج تقييمات اإلنجاز
 القطرية

ات التقييم
 المؤسسية

 المجموع

 1  1   أفريقيا الغربية والوسطى

 3  1 2  أفريقيا الشرقية والجنوبية

 4  1  3 آسيا والمحيط الهادي

 2   1 1 أمريكا الالتينية والكاريبي

 1  1   الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 11  4 3 4 المجموع  

فيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، فإن وخالل إعداد متابعة تقرير رئيس الصندوق عن وضع تن -19

التوصيات الخاصة بالتقييمات اإلفرادية للبرامج القطرية غالبا ما يتم تقسيمها إلى توصيات منفصلة محددة 

بناء على نوع المواضيع التي تغطيها وطبيعة اإلجراءات المطلوبة لمتابعة المواضيع، أو اإلجراءات 

بحيث ال يتم إغفال أية إجراءات مختلفة مخصوصة مغطاة ( التوصية المختلفة الموصى بها تحت نفس

 ).ضمن توصية واحدة خالل المتابعة

 20 و2006 لعام 29وفيما يتعلق بالعدد الوسطي للتوصيات المنبثقة عن كل تقييم، كانت األرقام بحدود  -20

ا أعلى من السنتين وعلى الرغم من أنه. 2010 لعام 19 و2009 لعام 18، و2008 لعام 15 و2007لعام 

األخيرتين إال أن العدد اإلجمالي للتوصيات لكل تقييم قد تناقص في السنوات األخيرة، وهذا يتماشى مع 

اإلقتراح الذي تقدمت به إدارة الصندوق لمكتب التقييم بضرورة تعزيز فعالية التوصيات من خالل توليد 

 .ستراتيجيةعدد أقل منها مع اتصافها بقدر أكبر من التركيز واال

وبالنسبة للجهات التي توجه إليها هذه التوصيات، فإن الغالبية العظمى منها هي للصندوق على المستوى  -21

 بالمائة من هذه التوصيات موجهة بشكل 24وهنالك ).  بالمائة69(القطري بالشراكة مع الحكومة المحلية 

في حين أنه ال . لى المشروعات حصراإ)  بالمائة7(مباشر للمؤسسات الحكومية، وعدد قليل جدا منها 

توجد أية توصيات على المستوى اإلقليمي أو المؤسسي، وذلك بسبب طبيعة التقييمات التي تمت تغطيتها 

أي لغياب أية تقييمات مواضيعية أو مؤسسية، والتي غالبا ما تولد تغييرات على المستوى المؤسسي 

 ). أدناه لمزيد من التفاصيل2انظر الجدول (

  2لجدول ا
   المنبثقة عن التقييمات بحسب نوع التقييم ومستواهاتالتوصي

  التقييمات 
 المرحلية

  تقييمات
 نجاز  اإل

  تقييمات
 البرامج القطرية

  التقييمات
 المؤسسية

 المجموع 
 )عدد(

نسبة (المجموع 

 )مئوية

       المستوى المؤسسي للصندوق

       المستوى اإلقليمي للصندوق

 69 132  70 14 48 الحكومة/ طري للصندوقالمستوى الق

 24 46   25 21  الهيئات والمؤسسات الحكومية

 7 13    13 اتالمشروعمستوى 

 100 191  70 39 82 )عدد (المجموع  

  100  37 20 43 )نسبة مئوية (المجموع
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 بالمائة منها اإلجراءات 21 بالمائة منها استراتيجية، وعالج 79وفيما يتعلق بطبيعة التوصيات، فقد كانت  -22

وفي هذا العام لم تكن التوصيات التشغيلية مقتصرة على مستوى المشروعات بل إنها تعدتها . التشغيلية

وكانت هذه التوصيات متعلقة بعمليات . إلى مستوى الحكومات والمؤسسات على المستوى القطري

مليات إلدارة المعرفة وإجراءات التصميم حيث اقترحت أدوات للتمويل الريفي وجوالت دراسية وع

تتعلق ) 150 من أصل 115(وكانت معظم هذه التوصيات االستراتيجية . تشغيلية لزيادة االستدامة

ومن المواضيع األساسية التي تم النص عليها ألغراض المتابعة على المستوى . بالمستوى القطري

م التطرق إلى االستدامة فيما يتعلق بالروابط إذ ت. القطري االستدامة، وبناء الشراكات وعمليات التصميم

المؤسسية، وإدماج األنشطة في الهياكل القائمة أساسا، والجدوى االقتصادية واالجتماعية واالستدامة 

وكذلك فقد تم تشجيع الشراكات مع المؤسسات االتحادية واإلقليمية ومع الشركاء من القطاع . البيئية

لتصميم فقد تمت التوصية بقدر أكبر من المرونة في تصميم وتنفيذ وفيما يتعلق بعمليات ا. الخاص

 .المشروعات

  3الجدول 

  وطبيعتها مستواها بحسب التقييم توصيات توزيع

 )عدد(

التوصيات  
 التشغيلية

التوصيات 
 ستراتيجيةاال

التوصيات 
 السياساتية

 المجموع
 )عدد(

 المجموع
نسبة (

 )مئوية

       المستوى المؤسسي للصندوق

       المستوى اإلقليمي للصندوق

 69 132  115 17  الحكومة/المستوى القطري للصندوق

 24 46  27 19 الحكومية ت والمؤسساتهيئاال

 7 13  8 5 اتالمشروعمستوى 

 100 191  150 41 )عدد(المجموع      

  100  79 21 )نسبة مئوية(المجموع      

 مدى االمتثال:  وضع التنفيذ–باء 

أما وضع التنفيذ المصنف حسب .  المستعرضة191 وضع تنفيذ التوصيات ال 4يرد في الجدول  -23

 .الموضوع فيرد في الملحق الثاني
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  4الجدول 

  وضع تنفيذ توصيات التقييم

 )عدد(

 
متابعة 
 كاملة

لم يحن وقته 
 معلق جزئي جار بعد

غير 
 منطبق

المجموع 
 )عدد(

المجموع 
(%) 

         قالمستوى المؤسسي للصندو

          المستوى اإلقليمي للصندوق

 69 132 7 2 6 19 11 87 الحكومة/المستوى القطري للصندوق

 24 46 1 2 3 3 14 23 السلطات الحكومية والمؤسسات

 7 13 2  2   9 المشروع

 100 191 10 4 11 22 25 119 )عدد(المجموع      

  100 5 2 6 12 13 62 )نسبة مئوية(المجموع      

 بالمائة 62 توصية أي ما يعادل 119على وجه اإلجمال، تم تنفيذ  :التوصيات التي تمت متابعتها بالكامل -24

ومن الجدير بالمالحظة أنه وفي استعراض هذا العام فإن جميع . من إجمالي التوصيات بشكل كامل

قييم المرحلي لمشروع األمن  التي تم تصنيفها على أن وقتها لم يحن بعد كانت من الت25التوصيات الـ 

وما أن يبدأ مشروع جديد حتى يتم . الغذائي في المرتفعات، حيث لم يتم الشروع بعد بمشروع متابعة

وبالتالي يمكن الحصول على صورة . اختبار جميع توصيات التقييم هذه وإدراجها خالل تصميم المشروع

 166ومن أصل ي، مما يعني ضمنا أنه أوضح من خالل تجاهل هذه التوصيات في التحليل اإلجمال

يعرض الملحق . () بالمائة من إجمالي التوصيات72( منها بالكامل 119متابعة حان وقتها تمت توصية 

 ). قائمة بالمشروعات والبرامج التي تظهر فيها االستجابةالثالث

واالستراتيجيات الموصى يجري حاليا تنفيذ االجراءات . )الجاري متابعتها(التوصيات التي تتم متابعتها  -25

ويتضمن ذلك اإلجراءات .  بالمائة من إجمالي التوصيات12 توصية، أي ما يعادل 22بها بالنسبة لـ 

التي تتمتع بفترة تنفيذ أطول، وفي حاالت عديدة لوحظ الزخم المتعلق بهذه التوصيات مما سيتم إدراجه 

ومن األمثلة الموضحة لذلك . يجيات القطريةخالل تصميم المشروعات الالحقة أو خالل صياغة االسترات

 :ما يلي

في نيجيريا تمت التوصية بأن يدعم الصندوق مشاركة أوسع من الحكومة على جميع المستويات،   )أ (

واستجابة لذلك شرع الفريق . ومن مؤسسات البحوث والمنظمات القاعدية العاملة في مجال التنمية

، والتشاور والنصح على جميع المستويات الحكومية القطري بحملة لرفع الوعي، وبناء القدرات

وكذلك يرفع الصندوق الوعي بقضايا التنمية التي . ذات الصلة ولجميع المنظمات غير الحكومية

 .وستستمر الجهود في هذه المجاالت. تقودها المجتمعات المحلية بين الجهات المانحة
ق حوار السياسات الزراعية ليصل إلى في السودان أوصى تقييم البرنامج القطري بتوسيع نطا  )ب (

المستوى الوطني، وتعزيز حوار السياسات بشأن المواضيع االستراتيجية واإلبقاء على الحوار 

وقد تم تحديد ثالثة مواضيع في برنامج . خالل فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية القادم

 :الفرص االستراتيجية القطرية

 ة للقطاع البعلي؛تخصيص موارد في الموازن •
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 ؛التفويض بمسؤولية إدارة المياه لمنظمات المستفيدين •

 .خدمات التمويل الصغري المستدامة التي يدعمها إطار تمكيني  •

 استقطاب التأييد في هذه هويعمل الفريق القطري حاليا على صياغة خارطة طريق لحوار السياسات لتوجيه

 .المجاالت

 6 من التوصيات، أو ما يعادل 11كانت المتابعة جزئية بالنسبة لـ . ئياالتوصيات التي تمت متابعتها جز -26

ويعني ذلك ضمنا أن فرق المشروعات أو الفرق القطرية احترمت روح . بالمائة من إجمالي عددها

التوصية وأجرت تغييرات في االستراتيجية أو العمليات بناء على ذلك، إال أن االمتثال الكامل لم يكن 

 :ومن األمثلة على ذلك. المعوقات أو التغييرات في السياق القطري أو في سياق المشروعاتممكنا بسبب 

في نيجيريا أوصى تقييم البرنامج القطري بوجوب أن يعزز الصندوق حضوره القطري لجهة   )أ (

وقد بذل الصندوق جهودا . الموارد البشرية والمالية، والبنى األساسية، واألدوار والمسؤوليات

يين مدير برنامج قطري متمكن وذو خبرة، قام بتعزيز القدرات التقنية لمكتب البرنامج مكثفة لتع

إذ لم تتوفر لدى موظف البرنامج (إال أن الموارد المالية التي تم توفيرها لم تكن كافية . القطري

القطري أي مركبة تسمح بحركة كاملة لموظفي المكتب لإلشراف على البرنامج والتفاعل مع 

 ). المانحةالجهات
وبصورة مشابهة، وفي إثيوبيا، أوصى مكتب التقييم بتجنب إجراءات التوريد المفرطة في التعقيد   )ب (

وهي البنك (والمؤسسة المتعاونة ) وهي مصرف التنمية األفريقي(مع الجهة المشاركة في التمويل 

ت المطولة إال أنه ومع أنه قد تم اتخاذ بعض اإلجراءات في البلد لتسريع بعض اإلجراءا). الدولي

كان من المالحظ بأن إجراءات التوريد المعقدة بين مؤسسات التمويل المختلفة قد خلقت مشاكل 

 .جدية

 بالمائة من التوصيات على أنه غير قابل للتطبيق بسبب 5 اعتبر حوالي .التوصيات الغير قابلة للتطبيق -27

 . تفاقيات أو أولويات الحكومةتغير السياقات اإلنمائية في البلد أو ألسباب أخرى مثل ا

فعلى سبيل المثال، وفي باكستان، اقترح تقييم البرنامج القطري أن يستمر الصندوق في انخراطه   )أ (

في المناطق المحرومة والنائية المنكوبة بالنزاعات مثل المحافظة الحدودية الشمالية الغربية، 

إال أنه وبالنسبة لدورة . كل اتحاديوأزاد جامو وكشمير ومناطق القبائل التي تتم إدارتها بش

 فقد طلبت حكومة باكستان من الصندوق أن يمول مشروعين ،2012-2010التمويل القادمة 

جديدين في البنجاب وبلوشتان على التوالي مما يعني أن الصندوق لن يتمكن من المبادرة 

 .بمشروعات في المناطق المقترحة
لتقييم أن يكون تنفيذ المشروعات واإلشراف عليها ودعم وبصورة مشابهة، وفي الفلبين، اقترح ا  )ب (

تنفيذها بالنسبة إلدارة المشروعات في مناطق النزاعات مرنا بسبب التغير المستمر للظروف 

ولكن وبموجب مشروع اإلدارة المتكاملة والموارد الطبيعية والبيئة . األمنية في هذا اإلقليم

فإن المناطق المتضررة ) 2010كانون األول /ديسمبرالمقرر عرضه على المجلس التنفيذي في (

بالنزاعات والتي يغطيها مشروع مبادرات المجتمعات المحلية في منداناو الغربية ليست مستهدفة، 
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إال أن إدارة المشروع مرنة، على كل حال، وتعتمد إلى حد كبير على الظروف المحلية للمحافظة 

 .أو البلدية

 بالمائة فقط من إجمالي التوصيات، معلقة بانتظار 2نالك أربع توصيات، أي كانت ه. التوصيات المعلقة -28

وفي هذه الحاالت لم يكن باإلمكان متابعة اإلجراءات الموصى بها بسبب االفتقار إلى الموارد . المتابعة

دوات الحكومية أو غيرها من الموارد المؤسسية، أو بسبب األولويات التشغيلية المختلفة، أو محدودية األ

ففي مدغشقر، على سبيل المثال، أوصى مكتب التقييم أن تضمن الحكومة إدماجا . التي يتم استخدامها

أفضل لألنشطة الزراعية على طول سلسلة القيمة سواء عموديا من خالل العمل على كل حلقة من حلقات 

لب موارد مالية ضخمة بحيث إال أن هذا األمر يتط. السلسلة أو أفقيا من خالل ربط سالسل القيم المختلفة

إال أن الحكومة قد بدأت . لم يكن من المجدي بالنسبة للحكومة أن تقوم بهذا اإلدماج على كامل القطاع

 .فعال باختبار األنشطة السابقة والالحقة في سلسلة القيمة المتعلقة باألرز للنظر في احتماليات تطويرها

 إلى متابعة قوية للتوصيات المتفق عليها عند نقطة اإلنجاز وعلى وجه العموم، تشير مستويات االستجابة -29

إذ تم النظر بجدية في جميع التوصيات، وعندما كان ذلك ممكنا، تمت متابعتها بالشراكة مع أصحاب 

 2وفيما يتعلق بالتوصيات التي بقيت معلقة ولم تتم متابعتها فإن النسبة كانت أقل من . المصحلة القطريين

 ولم تكن هناك أية ،2008 و2007 بالمائة عام 2(سنوات األربع األخيرة على التوالي بالمائة في ال

 ).2009توصيات معلقة عام 

 عند إعداد 8"عامل لماذا"وبما يتفق مع مقترحات لجنة التقييم بالنسبة للعام السابق، فقد تم النظر في  -30

إذ طلب من . ابير اإلدارة لهذا العامواستكمال تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتد

وبالنسبة للتوصيات . الشعب اإلقليمية أن توفر، حيثما كان ذلك ممكنا، استجابات واضحة تدعمها الدالئل

وأما بالنسبة للتوصيات غير المتابعة بالكامل، قدمت . المتابعة، تم السعي للحصول على أمثلة وتفاصيل

كما اقترحته (ويمكن لمس هذا التركيز الجديد . لمتغيرةمسوغات واضحة أو توضيحات للظروف ا

في التوصيات التي لم تتم متابعتها ) استجابة مكتب التقييم على تقرير رئيس الصندوق للعام الماضي

 .بالكامل إال أن األسباب لم ترد بوضوح

  وقوي عن نتائج وأثر عمليات الصند االستجابة للتوصيات الواردة في التقرير السن–جيم 

 2009لعام 

 في موضوعين اثنين بصورة مفصلة 2009نظر التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -31

وخرج التقرير . الوصول إلى األسواق، والموارد الطبيعية والبيئة: للمساهمة في عملية التعلم الداخلي

ات محددة لكل من دائرة إدارة البرامج ، كما هو الحال بالنسبة للتقارير السابقة، بتوصي2009السنوي لعام 

كذلك فقد خرج بتوصيات محددة لتحسين ). 2009 من التقرير السنوي لعام 183الفقرة (ومكتب التقييم 

 .األداء المؤسسي

                                                      
  ).EB 2009/97/R.6(ة التقييم عن دورتها السابعة والخمسين تقرير رئيس لجن  8
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، وجد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق أن المشروعات كانت الموارد الطبيعية والبيئية -32

المجال عندما كان يتم التطرق بصورة محددة إلى قضايا إدارة الموارد الطبيعية بمعظمها ناجحة في هذا 

وفي بعض المشروعات أغفلت المخاطر البيئية ومخاطر إدارة الموارد الطبيعية . خالل التصميم والتنفيذ

وفي بعض المشروعات لم تحظ االستدامة على المدى الطويل باهتمام . أو أنها لم تعالج بصورة كافية

وتضمنت االقتراحات الرئيسية للتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات . كاف عند تصميم المشروعات

الصندوق اقتراحا مفاده أن إعداد سياسة للبيئة والموارد الطبيعية كإطار شامل تقوده استراتيجية تغير 

 للبيئة والموارد الطبيعية، المناخ، والتقديرات البيئية االستراتيجية، وتعزيز للموظفين والموارد المخصصة

ومبادئ توجيهية واضحة للتنفيذ تحدد المخاطر والفرص المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية ستمثل مفتاح 

تصميم البرامج والمشروعات، وخلق نقطة محورية ضمن الصندوق لسياسة الموارد الطبيعية والبيئية 

 .المناخوالمبادئ التوجيهية للتنفيذ واستراتيجية لتغير 

وبعد االلتزام المعقود . يعمل الصندوق على استجابات متسقة إلدارة الموارد الطبيعية وقضايا تغير المناخ -33

بموجب المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، عرضت استراتيجية لتغير المناخ على 

تركيز قوي على العمليات القطرية  وتتمتع هذه االستراتيجية ب20109نيسان /المجلس التنفيذي في أبريل

وعلى اآلثار المحتملة لتغير المناخ، وتكفل أن يكون تصميم المشروعات متوائم مع آثار تغير المناخ 

 .كذلك طور إطار للنتائج والتنفيذ لهذه االستراتيجية. وأسبابه، كلما كان ذلك مالئما

م النهج االبتكارية لمساعدة أصحاب الحيازات دع) 1: (وتتلخص األهداف الرئيسية لالستراتيجية فيما يلي -34

مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على ) 2(الصغيرة على تعزيز صمودهم في مواجهة تغير المناخ؛ 

الترويج لحوار أكثر اتساقا ) 3(االستفادة من الحوافز والتمويل المخصص للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ 

وتغطي هذه االستراتيجية أيضا المضامين .  والزراعة واألمن الغذائيحول تغير المناخ والتنمية الريفية

دور المرأة كمنتج ودور الشعوب : على مجاالت األولوية األخرى للصندوق ومنها على سبيل المثال

وتسعى االستراتيجية إلى التطرق للفرص والمخاطر ذات الصلة . األصلية كحراس للموارد الطبيعية

كذلك تغذي االستراتيجية السياسة المرتقبة إلدارة . أكثر انتظاما في حافظة الصندوقبتغير المناخ بصورة 

بما فيها تلك التي أثارها (الموارد الطبيعية والبيئة والتي سوف تتطرق إلى جملة من التحديات البيئية 

لصندوق وسوف تؤدي إلى شحذ التركيز على أنشطة ا) التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق

 .بشأن إدارة  الموارد الطبيعية

وبما يتناسب مع التركيز التشغيلي للسياسات واالستراتيجيات الجديدة، فقد عرض الصندوق أيضا  -35

محدثا بذلك إجراءات التقدير  ( 200910نيسان /إجراءته للتقدير االجتماعي والبيئي على المجلس في أبريل

جراءات لمساعدة موظفي الصندوق وشراكائه على التعامل وصممت هذه اإل) 1994البيئي السابقة لعام 

  .مع قضايا البيئة في تصميم المشروعات وفي المشورة السياساتية

                                                      
9  EB 2010/99/R.2/Rev.1. 

10  EB 2009/96/R.7. 



  EB 2010/100/R.7  

12 

وعلى المستوى المؤسسي، يتم التنسيق حاليا بين االستجابات لتوصيات التقرير السنوي عن نتائج وأثر  -36

والمعروفة (مناخ من خالل شعبة البيئة والمناخ عمليات الصندوق والقضايا الناشئة ذات الصلة بالبيئة وال

 ).في السابق باسم وحدة البيئة العالمية وتغير المناخ

أشارت التقييمات األخيرة إلى وجود عوامل متكررة تعيق وصول المجموعة التي . الوصول إلى األسواق -37

ل إلى األسواق كهدف وتتعلق هذه العوامل أساسا بعدم إدراج الوصو. يستهدفها الصندوق إلى األسواق

صريح للمشروعات، ووضع مشروعات الوصول إلى األسواق في مناطق ذات إمكانيات منخفضة حيث 

فرص النجاح أقل، والنهج الجزئية لحل قضايا األسواق، واالفتقار إلى االهتمام بقضية الطلب على 

لنجاحات في بعض من هذه وقد حدد التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق بعض ا. المنتجات

المجاالت مثل بناء الطرق للوصول إلى األسواق، باإلضافة إلى ذلك فقد تبنى عدد من المشروعات 

الحديثة نهجاً أكثر اندماجاً للوصول إلى األسواق يركز على قضايا الطلب والمؤسسات الضرورية لربط 

 .المنتجين باألسواق

أثر عمليات الصندوق بقضيتين تتعلقان بتقييم الوصول إلى كذلك يعترف التقرير السنوي عن نتائج و -38

 :األسواق

ضعف في التسعينيات من القرن الماضي، أتم الشروع بعدد من المشروعات التي اتسمت بتصميم   )أ (

ولكن الوضع تحسن في السنوات األخيرة مع وجود نقلة أكثر صراحة نحو سالسل القيمة وتنمية 

 .القطاع الخاص
ى تنمية األسواق في ضوء الموارد المحدودة أن يعني ضمنا مقايضة هذا التركيز يمكن للتركيز عل  )ب (

وأكثر شاهد على ذلك وضوحا هو مقايضة تطوير سالسل القيمة في المناطق . مع استهداف الفقر

 .ذات اإلمكانيات العالية بالحاجة إلى التطرق للفقر في المناطق النائية حيث اإلمكانيات محدودة

: ذات الصلة بالوصول إلى األسواق فتتضمـن احات المطروحة لتحسين فعالية المشروعاتوأما االقتر -39

تعلم الدروس من ) 3(تنويع النهج لمقاربة الخدمات المالية الريفية؛ ) 2(تطوير فهم لسالسل القيمة؛ ) 1(

  .وخارجهتشاطر المعرفة ضمن الصندوق ) 5(العمل على الشراكات والسياسات؛ ) 4(ية؛ نهج االبتكارال

وبما يتماشى مع . في السنوات األخيرة، تحرك الصندوق بصورة معتبرة نحو تنمية سالسل القيمة -40

استراتيجية تنمية القطاع الخاص وإرساء الشراكات في الصندوق تدعم المشروعات على الغالب أو تدخل 

وليد الدخل للمجموعة في شراكة مع المشغلين من القطاع الخاص الذين يتمتعون بإمكانية توفير فرص ت

وقد أجرت شعبة السياسات التشغيلية والمشورة التقنية دراسات مواضيعية . 11التي يتستهدفها الصندوق

. ويتم إدراج األسواق في عدد من هذه المشروعات من خالل نهج سالسل القيمة. لهذه المشروعات

يز وظائف الجهات الفعالة في وهنالك تركيز واضح على رفع سوية كل من العمليات والمنتجات وتعز

ويجري . ويتم التطرق للتنسيق بين الجهات الفاعلة في سالسل القيمة أفقيا أو عموديا. 12هذه السالسل

االستهداف إلى الحد الممكن من خالل التركيز على المنتجات التي ينتجها أصال فقراء الريف وتعزيز 

                                                      
11  EB 2005/84/R.4/Rev.1.. 
العرض الذي قدمه الصندوق عن دعم إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة في األسواق الزراعية في حلقة العمل التي نظمتها منظمة   12

 .2010آذار / حول المعونة المقدمة للتجارة والزراعة في مارسالتجارة العالمية



  EB 2010/100/R.7  

13 

مهني على الغالب على أشد الفقراء فقرا، أي على وتركز مكونات التدريب ال. إشراك منظمات المنتجين

ويركز الصندوق غالبا على ميزته النسبية من خالل تعزيز . الموظفين المحتملين في الصناعات الزراعية

 .منظمات المنتجين لتحسين شروط التجارة بالنسبة لصغار المنتجين

سياسة التمويل الريفي الجديدة التي تمت وفيما يتعلق بتنويع النهج الخاصة بالتمويل الريفي، فقد أكدت  -41

ة؛ ـدعم مجموعة متنوعة من الخدمات المالي) 1( على 2009،13نيسان /الموافقة على تنفيذها في أبريل

ـُهج االبتكارية والقائمة على الطلب؛ ) 3(الترويج لتوسيع مجموعة مؤسسات وقنوات التنفيذ؛ ) 2( دعم الن

ـُهج المستندة إلى ا) 4( وضع استراتيجيات طويلة األجل تركز على االستدامة ) 5(لسوق؛ تشجيع الن

وتسليماُ بأن التحويالت تشكل أداة شديدة  .المشاركة في حوار السياسات) 6(والوصول إلى الفقراء؛ 

ـُهج االبتكارية  األهمية لتخفيف الفقر، يقدم الصندوق المساعدة أيضاً لمرفق قائم على الطلب يروج للن

  .ت في المناطق الريفيةإزاء التحويال

وفيما يتعلق بالشراكات االستراتيجية فقد أخذت مشروعات الصندوق بإرساء الشراكات مع الجهات  -42

الفاعلة من القطاع الخاص المحلي، وبخاصة بتوفير خدمات تجهيز األعمال وتعزيز مرافق التصنيع 

لشراكات مع منظمات مختلفة في وعلى المستوى المؤسسي، يقوم الصندوق بإرساء ا. والتمويل الصغري

ومن . ومن األمثلة البارزة على ذلك الشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية. الحافظة بأكملها

خالل صندوق مجابهة التحديات التي تواجهها المشروعات في أفريقيا، يعمل الصندوق على تطوير 

وتسمح الشراكة التي أرساها . لمحدد على أفريقياشراكات بين القطاعين الخاص والعام مع التركيز ا

 والذي يوفر الضمانات لمؤسسات التمويل Deutsche Bankصندوق تنمية االئتمان الصغري التابع لـ 

الصغري العاملة في مناطق مشروعات الصندوق مما يسمح لها بالوصول إلى موارد البنوك التجارية 

وتجري المناقشات حاليا إلرساء شراكات . مات المالية الريفيةالمحلية، بدعم المشروعات في قطاع الخد

أكثر شمولية مع القطاع الخاص والتي قد تتضمن توفير تمويل باألوراق المالية للمشروعات التي تتضمن 

 .نهج يقوده القطاع الخاص أو األسواق

التقييم وليست للتنفيذ من قبل أما التوصيتان الثانية والثالثة فهي للمتابعة من قبل مكتب  . توصيات محددة -43

في حين تتعلق التوصية الرابعة بإعادة النظر بالنهج الحالي للصندوق في القيام بعمل . دائرة إدارة البرامج

كذلك تقترح هذه التوصية . تحليلي لتجهيز وثائق برامج الفرص االستراتيجية القطرية وإعداد المشروعات

ووافق الصندوق من . 14موارد من أجل دعم اإلشراف والتنفيذأيضا تطوير نهج تمايزي في تخصيص ال

ويستخدم الصندوق نظام . حيث المبدأ على الحاجة لتبني نهج تمايزي لتخصيص الموارد القطرية

ويستخدم ذلك النظام الدخل الريفي . تخصيص الموارد على أساس األداء لتخصيص الموارد للبرامج

وكما أشارت إليه . لموارد للبلدان التي يكون فيه هذا الدخل أقلكمعيار، وبالتالي يوفر المزيد من ا

االستجابة أيضا فإن الموارد اإلدارية توزع بصورة تتماشى مع توزيع الموارد البرامجية المخصصة لبلد 

عالوة على ذلك، فإن النظام يضمن أال . ما، وبالتالي فإن مبدأ التمايز في التخصيص يطبق إلى حد بعيد

ويتحدد . وبالتالي فإن األداء القطري يندرج كعامل في تخصيص الموارد.  على حساب األداءيكون ذلك

                                                      
13   EB 2009/96/R.2/Rev.1.  
14  EB 2009/98/R.7/Add.1.  
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ذلك جزئيا من خالل تقدير ألداء القطاع ريفي وبخاصة لإلطار المؤسسي وسياسات القطاع الريفي في 

 . البلد المتلقي

-2007الفترة خالل  استعراض موجز لتوصيات التقييمات المضطلع بها -ثالثا 
2010 

يتضمن تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لهذا العام استعراضا  -44

 المضطلع بها في السنوات األربع الماضية بهدف 43لالمتثال للتوصيات التي خرجت بها التقييمات الـ 

 .ة التعلمالحصول على منظور واسع النطاق لعملية تقرير رئيس الصندوق هذه، ولتعزيز حلق

وفيما يتعلق بأنماط التقييمات التي أجريت على مدى السنوات األربع الماضية، فقد كانت بمعظمها على  -45

حيث كانت نسبة التقييمات المرحلية وتقييمات إنجاز المشروعات )  بالمائة68(مستوى المشروعات 

بعض التقييمات على المستوى وجرت .  المائة على التوالي من إجمالي التقييمات المغطاة42 و26بحدود 

تقييمات االستراتيجية اإلقليمية  (2008و) تقييم البرنامج التجريبي للحضور القطري (2007المؤسسي عام 

ولم تتم أية تقييمات على المستوى المؤسسي من ذلك ). في آسيا والمحيط الهادي، وسياسة التمويل الريفي

لتي غطتها تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات وترد في الملحق الرابع التقييمات ا. الحين

 فيوضح التوجه الناشئ عن هذه 5أما الجدول . 2010 وحتى عام 2007التقييم وتدابير اإلدارة منذ عام 

 .التقارير األربعة

 5الجدول 
ارة منذ عام أنماط التقييمات التي غطتها تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلد

  2010 حتى عام 2007

 )عدد(

 2010 2009 2008 2007 التقييمات
المجموع 

 )العدد(

المجموع 
النسبة (

 )المئوية

 26 11 4 1 1 5 مرحلية

 42 18 3 4 6 5 إنجاز

 23 10 4 1 2 3 البرامج القطرية

 9 4 - - 3 1 مؤسسية

 100 43 11 6 12 14 اإلجمالي

 15 و2007 عام 20ت التي خرج بها كل تقييم فقد تراوحت األرقام بين وبالنسبة لوسطي عدد التوصيا -46

وعلى الرغم من كونها أعلى قليال عما كانت عليه في . 2010 عام 19 و2009 عام 18 و2008عام 

. 15السنتين الماضيتين، فإن الرقم اإلجمالي للتوصيات لكل تقييم أخذ بالتراجع في السنوات األخيرة

راح إدارة الصندوق الموجه إلى مكتب التقييم فيه لتعزيز فعالية التوصيات من خالل ويتماشى ذلك مع اقت

 .توليد عدد أقل منها مع تميزها بقدر أكبر من التركيز واالستراتيجية

                                                      
من الجدير بالمالحظة أن التوصيات اإلفرادية لالتفاقات عند نقطة اإلنجاز يتم تقسيمها إلى توصيات محددة بناء على نوع الموضوع   15

 .متابعة المطلوبةالذي تغطيه وطبيعة إجراء ال
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  وضع التنفيذ عبر األقاليم المختلفة–ألف 

ترات تقارير رئيس والتي تغطيها ف(الماضية خالل السنوات األربع التي اتخذت التوصيات تجميع يولد  -47

حتى وإن تم تفصيلها على مجموعة أوسع من البيانات التي ) 2010 وحتى عام 2007الصندوق منذ عام 

ـُفّسرمستوى الشعب يمكن أن   الوضع حسب شعب 6 ويبين الجدول . بقدر معقول من الموثوقيةت

 .الصندوق اإلقليمية في التقييمات المستعرضة

   6 الجدول

 2010-2007 التقييم فترات اإلقليمية، الشعب حسب تالتوصيا تنفيذ وضع

وعلى وجه العموم، فقد .  بالمائة من التوصيات التي استلمتها الشعب متابعة كاملة58تمت متابعة حوالي  -48

ينية والكاريبي وشعبة الشرق وفي حالة شعبة أمريكا الالت. استجابت األقاليم بشكل نشط لتوصيات التقييم

 64األدنى وشمال أفريقيا، كانت المتابعة هي األكثر نشاطاً وقوة بين جميع الشعب، حيث أدرج حوالي 

.  بالمائة على التوالي من التوصيات بشكل كامل في المشروعات أو االستراتيجيات القطرية الالحقة65و

ففي شعبة . ، إذ اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لعدد منها أقل في بعض الشعبةوكانت نسبة المتابعة الكامل

أفريقيا الغربية والوسطى، على سبيل المثال، كانت نسبة المتابعة الكاملة أقل ألنه لم يكن باإلمكان 

 بالمائة من التوصيات في الوقت الذي تم فيه استعراض تقرير رئيس الصندوق عن 40االستجابة لـ 

 وتدابير اإلدارة حيث أن تصميم المشروعات ذات الصلة لم يكن قد استكمل وضع تنفيذ توصيات التقييم

 .ويتضمن ذلك تقييمين مرحليين في غانا وتقييم مرحلي واحد في بوركينا فاسو. بعد

وفي هذه الحالة، تغدو . ويمكن الحصول على صورة أوضح لو استثنينا التوصيات التي لم يحن وقتها بعد -49

 66 في المائة لشعبة أفريقيا الغربية والوسطى، و82: ة لألقاليم على الشكل التاليمعدالت المتابعة الكامل

 في المائة 73 في المائة لشعبة آسيا والمحيط الهادي، و67في المائة لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية، و

أمريكا 
الالتينية 
 متابعة آاملة والكاريبي

 الم يحن وقته
 معلقة ةجزئي ةجاري بعد

  قابلةغير
 المجموع قيطبللت

 % عدد % عدد % عدد % عدد .% عدد % عدد % عدد 

أفريقيا الغربية 
  والوسطى

70 50 56 40 3 2 5 4 4 3 3 2 141 21 

ريقيا الشرقية أف
  والجنوبية

72 59 13 11 22 18 8 7 4 3 3 2 122 18 

آسيا والمحيط 
  الهادي

107 56 31 16 21 11 10 5 3 2 18 9 190 28 

أمريكا 
الالتينية 
  والكاريبي

108 64 22 13 22 13 10 6 2 1 5 3 169 25 

الشرق األدنى 
  وشمال أفريقيا

42 65 9 14 8 12 2 3 0 0 4 6 65 9 

 وعالمجم
  )عدد(

399  131  76  35  13  33  687 100 

المجموع 
  )نسبة مئوية(

 58  19  11  5  2  5  100 
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 ويعني ذلك ضمناً . في المائة لشعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا75لشعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، و

 . في المائة من التوصيات التي حان وقتها متابعة كاملة65أن جميع الشعب اإلقليمية تتابع على األقل 

وفي واقع .  بالمائة، منخفضا2وعلى وجه اإلجمال، يعتبر معدل التوصيات المعلقة، الذي هو بحدود  -50

واستمر الوضع مستقرا خالل .  بالمائة3األمر، لم تكن لدى أي إقليم أية توصيات معلقة بما يتجاوز 

السنوات األربع الماضية مما يشير على وجه العموم إلى مستوى عال من االلتزام بالتوصيات، كما يشير 

 .أيضا إلى الجهود المركزة عبر المنظمة بأسرها لالستجابة للتوصيات بشكل إيجابي

  وضع التنفيذ بحسب الوكالة المنفذة-باء 

  .الوكالة المنفذةاألخيرة مصنفة حسب نمط لسنوات األربع بالنسبة لالمتابعة وضع  7 الجدول يعرض -51

   7الجدول 

 2007-2004، فترات التقييم المستوىوضع تنفيذ التوصيات حسب 

 متابعة آاملة 
 الم يحن وقته

 معلقة ةجزئي ةجاري بعد
 قابلة غير

 المجموع للتطبيق
 % عدد % عدد % عدد% عدد % عدد % عدد % عدد المستوى

 9 65 11 7 0 0 2 1 20 13 2 1 66 43 الصندوق
 4 28 18 5 4 1 0 0 21 6 11 3 46 13 اإلقليمي
 46 341 3 11 1 3 4 13 11 39 20 67 61 208 القطري
 15 110 3 3 6 7 5 6 14 15 21 23 51 56 الحكومة
 26 194 5 9 1 2 8 15 7 14 20 38 60 116 اتالمشروع

 100 738  35  13  35  87  132  436 )عدد(المجموع 
نسبة (المجموع 

  )مئوية
 59  18  12  5  2  5  100 

ألنها تشمل التقييمات المواضيعية والتقييمات اإلقليم ال تتفق أعداد التوصيات حسب المستوى مع أعداد التوصيات حسب  :ملحوظة
 " لمستوى القطريا"ة على المستوى القطري قد تم إدراجها في فئة  كذلك فإن بعض التوصيات الموجهة للمؤسسة المتعاون.المؤسسية

 بالمائة من التوصيات التي تقدم بها مكتب 59وكما يمكن مالحظته، تمت على وجه العموم متابعة حوالي  -52

وتعد معدالت االستجابة على مستوى الصندوق والمستوى القطري ومستوى . التقييم متابعة كاملة

أما .  بالمائة أو أكثر بالنسبة للتوصيات التي تمت متابعتها بشكل كامل60ث بلغت المشروعات قوية، حي

 بالمائة، ويعود ذلك أيضا 46بالنسبة للمستوى اإلقليمي فقد كانت معدالت االستجابة أقل، إذ لم تبلغ إال 

ل المثال، تم وعلى سبي. إلى العدد الكبير من التوصيات التي ثبت فيما بعد أنها لم تكن قابلة للتطبيق

 18وتبلغ مثل هذه التوصيات ما معدله . التخلي عن االستراتيجية اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادي كأداة

وبدون هذه التوصيات فإن معدل المتابعة . بالمائة من إجمالي التوصيات التي تلقتها الشعب اإلقليمية

  . بالمائة57الكاملة على المستوى القطري هو 

وكان أداء .  بالمائة من التوصيات متابعة كاملة51وى الحكومي، تمت متابعة حوالي على المست -53

وقد ارتفع التزام الحكومات بتوصيات التقييم على مدى . الحكومات األقل في حال التوصيات المعلقة

ية السنوات القليلة الماضية، على أية حال، وكان هناك تحسن معتبر على مدى فترة األربع سنوات الماض

ففي فترة استعراض تقرير الرئيس عن وضع تنفيذ التوصيات وتدابير اإلدارة لعام ). 2006-2009(
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أما الرقم الموازي لهذا العام فقد .  بالمائة من توصياتها معلقة35، أبقت الحكومات على أكثر من 2006

 وتوصيات التقييم وهنالك جهود مبذولة في السنوات األخيرة إليصال نتائج.  بالمائة5كان أقل من 

 .وهي قضية تتطلب اهتماماً مستمراً. للحكومات بصورة أكثر فعالية

واألهم من ذلك، فإن التوصيات الموجهة على المستوى القطري ومستوى المشروعات هي األكثر حسما  -54

ورة ، وقد تمت متابعتها بص) بالمائة من إجمالي التوصيات70وتبلغ أكثر من (بالنسبة لتنفيذ المشروعات 

 بالمائة من هذه 1 بالمائة ولم يبق إال 60وعلى هذين المستويين، كانت المتابعة الكاملة بحدود . نشطة

وسلطات ) فرق إدارة البرامج القطرية في الصندوق(وبالتالي فإن المؤسسات القطرية . التوصيات معلقا

 .المشروعات كانت مستجيبة لتوصيات التقييم

 بالمائة عام 52، و2008 بالمائة عام 57ل االلتزام الكامل في زيادة، إذ بلغ وعلى وجه اإلجمال، فإن معد -55

 .2010 بالمائة عام 62، و2009

 الرئيسيةالمواضيع  حسب وضع التنفيذ -رابعا 

 المستعرضة 11ينظر هذا القسم في التصنيف المواضيعي للتوصيات، والذي جرى بالنسبة للتقييمات ال  -56

ة، يختبر التقرير أيضا االستجابات في السنوات األربع الماضية، وبخاصة وفي هذه العملي. 2010عام 

 .للتوصيات التي ترد بشكل أكثر تكرارا والتي تحتاج الستجابات استراتيجية

 مجاال مواضيعيا 24تم تنظيم هذا القسم في خمس مجموعات مواضيعية مقسمة بصورة فرعية إلى  -57

اء على المعلومات المرتدة من لجنة التقييم، فقد أضيفت  ومرة أخرى، وبن16.لتصنيف جميع التوصيات

مجموعة مواضيعية جديدة لألنشطة غير اإلقراضية هذا العام لتسليط الضوء على التقدم المحرز في 

 :والمجموعات المواضيعية هي كالتالي. األنشطة التي غدت أكثر أهمية على مستوى البرامج

 ،المـستفيدون  الجنـسين،  بـين  التمايز ستهداف،اال :الجنـسين  بين والتمايز االستهداف •

  الفقراء؛ منظمات

 والدراسات التحليل الطبيعية؛ الموارد إدارة واألسواق؛ الخاص القطاع :التقنية المجاالت •

  القدرات؛ وبناء التدريب األساسية؛ البنى الريفي؛ التمويل والبحوث؛

إدارة  وصـياغتها؛  المـشروعات  تـصميم  الالمركزيـة؛  إشـاعة  :المـشروعات  إدارة •

 البـشرية؛  المـوارد  ي؛قطـر ال الحـضور  والتقييم؛ والرصد النتائج قياس ؛المشروعات

  اإلشراف؛

 ؛الشراكات، حوار السياسات، وإدارة المعرفة :اإلقراضية غيراألنشطة  •

 .واالستراتيجية ؛االستدامة؛ االبتكار والتكرار؛ التسيير :العامة الموضوعات •

ي غطتها التوصيات، فقد ظهرت االستدامة على أنها التوصية األكثر بروزا حيث بالنسبة للمواضيع الت -58

إذ تمتد االستدامة على طول القضايا ). 8الجدول ( بالمائة من التوصيات 30وردت في ما مجموعه 

                                                      
وعندما تتعلق التوصية بأكثر من مجال مواضيعي، يقوم مكتب التقييم والمكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج بمناقشة التصنيف    16

  .األكثر صلة واألكثر واالتفاق عليه
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البيئية، وقضايا المساهمة وانخراط المؤسسات الحكومية، واستيعاب أنشطة المشروعات في السياق العام 

وهنالك موضوع آخر رئيسي . طة الحكومية، والتنسيق مع الوكاالت الشريكة واستراتيجيات الخروجلألنش

إذ تم التأكيد بشكل متكرر على التعاون مع الشركاء .  توصية22وهو تصميم المشروعات الذي ظهر في 

 باهتمام ) توصية17(كما حظيت الشراكات . القطريين وعلى المزيد من المرونة في تصميم المشروعات

كبير وبخاصة الشراكات مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني وشبه الوطني، ومع القطاع الخاص 

 .والوكاالت الدولية

سواء الجغرافي أو لجهة مجموعات محددة، )  توصية15مع (كذلك تم تسليط الضوء على االستهداف  -59

أما التمايز بين الجنسين . وب األصليةمثل المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة أو مجتمعات الشع

 .فقد تم إهماله بصورة نسبية، إذ لم يتلق أي توصية محددة

 .ويرد أدناه تحليل لالستجابات للمواضيع المحددة -60

  8 الجدول

  وطبيعتها موضوعها بحسب التقييم توصيات

 )عدد(

 الطبيعة

 يسياسات استراتيجي يتشغيل الموضوع المجموعة

المجموع 
)عدد(  

المجموع 
نسبة (

)مئوية  

 8 15  15  االستهداف
 0 0  0 0  الجنس

 3 5  3 2 المستفيدون

االستهداف والتمايز بين 
 الجنسين

 3 5  3 2 المنظمات
 5 10  8 2 القطاع الخاص واألسواق
 5 10  10  إدارة الموارد الطبيعية

 2 4  3 1 التحليالت والدراسات والبحوث
 6 11  5 6 التمويل الريفي

 0 0  0 0 الهياكل األساسية

   المجاالت التقنية

 3 6  4 2  التدريب وبناء القدرات
 3 5  5  الالمركزية

 12 22  14 8 تصميم المشروع وصياغته
 5 9  7 2 إدارة المشروعات
 2 4  4  الحضور القطري
 1 2   2  رصد وتقييم اآلثار

 1 1   1 وارد البشريةالم

  إدارة المشروعات–جيم 

 3 5  4 1  اإلشراف
 9 17  17    الشِّراكات

 3 6  4 2 الحوار بشأن السياسات
 .الموارد غير اإلقراضية

 2 3  1 2  إدارة المعرفة
 16 30  22 8 االستدامة

 5 9  9  االبتكار وقابلية التوسيع
 1 1  1  السلطات الحكومية

 الموضوعات العامة

 6 11  11  اتيجيةاالستر
 100 191  150 41  )عدد(المجموع 

  100  79 21  )نسبة مئوية(المجموع 

 . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها 
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 االستهداف والتمايز بين الجنسين

 توصية قابلة للتطبيق بالنسبة لالستهداف، بما في ذلك 15تم االتفاق على ما مجموعه . االستهداف -61

التركيز الجغرافي األدق، والنهج التمايزية لمجموعات مستهدفة محددة مثل أصحاب الحيازات الصغيرة 

ففي الفلبين، تم التخطيط لجهود محددة . والسكان األصليين، وإيالء اهتمام أكبر للمجموعات الضعيفة

اضي أجدادهم، ولتحسين لمساعدة السكان األصليين على إعداد خططهم الخاصة بهم للتنمية المستدامة ألر

وفي األرجنتين، واستجابة للتقييمات الجارية فيها، بدأت المشروعات تأخذ وبشكل متزايد . حقوق حيازتها

وفي أعقاب االستهداف الناجح لمشروع التنمية الريفية . نهجاً تمايزيا الستهداف الشعوب األصلية

 1ويظهر اإلطار . إلدارة المعرفة عند اإلنجازللمحافظات الشمالية الشرقية، نظمت الخبرات اإليجابية 

 .كيفية االستجابة لتوصية خاصة باالستهداف في إثيوبيا

  1اإلطار 

  استراتيجية االستهداف القطرية في إثيوبيا

نظرا إلى أن األسر الريفية تعيش على دخل يومي للفرد يقل عن نصف دوالر، وحيث يبلغ قياس معامل 

 .17ويات الفقر وانعدام األمن الغذائي في إثيوبيا عالية جدا ومنتشرة بشكل متساوٍ فقط، تعتبر مست0.26جيني 

وبالنظر إلى المستويات المنخفضة للتمايز بين فقراء الريف، فقد اعترف أصحاب المصلحة وأيدوا الحاجة 

  .الستهداف المجتمعات المحلية بالكامل خالل إعداد االستراتيجية القطرية

 خاص إلى احتياجات وأولويات المجموعات الهشة مثل الشباب المعدمين والنساء الالتي وسيتم إيالء اهتمام

كما سيتم الترويج لتمكين النساء من خالل زيادة التوعية والتدريب، وتشجيع وضمان . يرأسن أسرهن

مثل  (روابط الفالحين والمقاطعاتتمثيلهن بشكل أكبر عبر تعيينهن أو انتخابهن في مؤسسات على مستوى 

لجان إدارة واستخدامات األراضي، ولجان إدارة مستجمعات المياه واستخدامات المياه، والرابطات الرعوية 

  . على أن يقوم الموظفون الميدانيون بتيسير ذلك) المجتمعية

وسوف تستخدم االستثمارات في تنمية الري على نطاق ضيق الستهداف األسر الضعيفة التي تعيش في 

  .عرضة للجفاف وانعدام األمن الغذائي من المرتفعات ذات الكثافة السكانية العاليةالمقاطعات الم

 توصية حول االستهداف بعضها يركز على االستهداف 48، نشرت السنوات األربع السابقةوعلى مدى  -62

يركز عدد من  و. الجغرافي، مما يوحي بتركيز متجدد على أكثر المناطق تهميشا وعرضة للمخاطر

، بصورة تحث على مبادرات محددة لتلك المجموعات )النساء والشباب(ات على الفئات المحرومة التوصي

وغالبا ما يوصي بتخطيط وتشخيص تشاركيين في المشروعات للسماح ألفقر السكان . المستهدفة

 .بالمساهمة في تحديد فرصهم

 في المناطق األكثر ضعفا وعرضة وفيما يتعلق بالتركيز الجغرافي للعمليات، فغالبا ما تكون المشروعات -63

، استهدفت المشروعات المتابعة في المكسيك وفي جمهورية فنزويال 2007ففي عام . للمخاطر

، تم رفع 2009وفي ألبانيا، وفي عام . البوليفارية، المناطق المحرومة حيث يعيش السكان األصليون

ض األحيان تطلب الحكومات تدخالت في وفي بع. سوية العمليات في أربعة من المقاطعات األشد فقراً

، لم 2009وذلك كان الحال بالنسبة لبليز، ففي عام . مناطق جغرافية معينة خارج المنطقة الموصى بها
                                                      

  .EB/2008/95/R.11 انظر برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج  17
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، طلبت الحكومة مشروعات 2010وفي باكستان عام . تكن الحكومة تريد أي تركيز محدد على الجنوب

 .ة والمناطق التي تديرها القبائل اتحادياًجديدة خارج المحافظة الحدودية الشمالية الغربي

في (بالنسبة للفئات المحرومة، غالبا ما يتضمن تصميم المشروعات أنشطة محددة لهذه الفئات المستهدفة  -64

، حيث نفذت مخططات لربط البرامج االجتماعية للحكومة )2010 وفي غواتيماال عام 2007المغرب عام 

، ستتم مساعدة الشعوب األصلية على وجه 2010وفي الفلبين عام . تواإلجراءات التي تناصر أفقر الفئا

وفي مشروعات ). الخصوص إلعداد خططها الخاصة بها للتنمية المستدامة ألراضي األجداد وحمايتها

أخرى، تضمنت االستجابات تصميم أنشطة مولدة للدخل للنساء، وأنشطة أخرى للمشروعات موجهة 

لمزارعين على نطاق صغير الغير قادرين على المساهمة في األنشطة للشباب توفر بناء القدرات ل

 .التجارية

استخدمت التقنيات والتشخيصات التشاركية بصورة ناجحة في عدد من المشروعات، وبخاصة  -65

، 2007ففي غينيا عام . المشروعات التي تتميز بتركيز قوي على التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية

، أعدت عملية 2008وفي الفلبين عام . اء والشباب بصورة تفاعلية في عملية تخطيط التنميةتم إدماج النس

تخطيط تشاركية لالستثمارات حيث قام موظفو التعبئة المجتمعية بتيسير التقديرات االجتماعية ووضع 

ى احتياجاتهم وناقش أفراد المجتمعات المحلية الخيارات المختلفة بناء عل. الخرائط الستخدامات األراضي

وأولوياتهم، وطلب من المجموعات المهمشة مثل النساء وأشد الفئات فقراً القيام بتدريبات وضع 

، استخدمت مجموعات المزارعين كأداة معيارية 2010وفي باكستان عام . األولويات بصورة منفصلة

 .ألنشطة التنمية المجتمعية

 توصية لقضايا لها عالقة 20 تطرقت أكثر من شكلت الشعوب األصلية نطاق تركيز أساسي آخر حيث -66

وركزت مشروعات عديدة على المناطق الجغرافية بشكل خاص مع تركيز أعلى على . بهذا الموضوع

، 2007، وجمهورية فنزويال البوليفارية عام 2007وينطبق الحال على المكسيك عام . السكان األصليين

ت مشروعات المتابعة هذه بنهج يثمن المعارف واتسم. 2007، والهند عام 2008والفلبين عام 

وتوفر سياسة . والحضارات التقليدية، وحقوق الوصول إلى الموارد واستخدمات نماذج التنمية المجتمعية

 خارطة طريق الستراتيجية 18جديدة صادق عليها الصندوق مؤخراً حول مشاركة الشعوب األصلية

وتعترف هذه السياسة بأن الوصول إلى هذه المجتمعات . للمشروعات والبرامج تشرك الشعوب األصلية

يتطلب نهجاً تشاركية مفصلة لهذه الغاية تحديداً لمقاربة التنمية القاعدية التي تحترم قيم الشعوب األصلية 

 .وتبني على نطاق قوتها

نسين ال توجد هنالك في األساس أية توصيات مصنفة تحت فئة التمايز بين الج. التمايز بين الجنسين -67

وفي التقارير السابقة لرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ . 2010بالنسبة للتقييمات المستعرضة عام 

. توصيات التقييم وتدابير اإلدارة كان عدد التوصيات الخاصة المتعلقة بالتمايز بين الجنسين قليل ال يذكر

. 2007، وتوصيتين عام 2008 ووردت توصية واحدة عام 2009إذ لم ترد أية توصيات بهذا الشأن عام 

ففي . إن االهتمامات المختلفة المتعلقة بالتمايز بين الجنسين أدرجت بالفعل ضمن توصيات أوسع نطاقا

واستجابة لذلك وضع . مدغشقر تم اقتراح وضع النساء والشباب في قلب نهج سالسل القيمة المتنوعة
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بدمج التمايز بين الجنسين في األنشطة التدريبية البرنامج القطري استراتيجية للتمايز بين الجنسين، وقام 

وفي الصين اقترح أن تبقي عملية التصميم على بعض العناصر مثل . وفي استراتيجية االستهداف

. استهداف األسر األشد فقراً وضمان مشاركة النساء والقرويين في عملية التخطيط لتعزيز التسيير المحلي

ليا على استعراض للبرنامج القطري وتحديث لبرنامج للفرص وتعمل الشعبة والفريق القطري حا

 .االستراتيجية القطرية؛ وسوف يتم إدماج هذه االهتمامات في تصميم األدوات الجديدة

على المستوى المؤسسي وضمن الصندوق، يتم تتبع التمايز بين الجنسين كمؤشر منفصل ويقدر على  -68

ويقدر التمايز بين الجنسين خالل استعراض . لحافظة كلهامراحل مختلفة في دورة المشروعات بالنسبة ل

ضمان الجودة من مرحلة تصميم المشروعات، وفي مراحل وضع المشروعات خالل التنفيذ، وفي تقارير 

 .إنجاز المشروعات

سلط الضوء على مشاركة المستفيدين في خمس توصيات أكدت على الحاجة إلى زيادة . المستفيدون -69

 : وتتضمن األمثلة على ذلك ما يلي. صول أصحاب المصلحة على صوت أكبرمشاركتهم وضمان ح

في باكستان، تم تشجيع مجموعات القطاع الخاص من المزارعين والمشروعات الفردية على   )أ (

واستجابة إلى ذلك، تم استخدام تسلسل هرمي . المشاركة بشكل أكبر للحصول على نتائج أفضل

موعات المصالح المتخصصة والمنظمات المجتمعية  مثل مج–كامل لمجموعات المزارعين 

وسيضمن المشروعان الجديدان في .  كأدوات ألنشطة التنمية المجتمعية-والمنظمات القروية 

 .البنجاب وبلوشستان إشراك أكبر للقطاع الخاص
ونتيجة لذلك . في غواتيماال، اقترح التقييم زيادة إشراك أصحاب المصلحة في مناطق المشروعات  )ب (

مت جميع المشروعات المستقبلية وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج صم

ويوفر برنامج التنمية الريفية المستدامة . مع إشراك مباشر للمستخدمين وألصحاب المصلحة

 .لإلقليم الشمالي مثاال صارخا على وجه الخصوص

هذا الموضوع على تعزيز المنظمات المجتمعية أكدت التوصيات الخمس المتعلقة ب. فقراءالمنظمات  -70

ففي الصين تمت التوصية باستثمارات أكبر في المنظمات المحلية وفي أنشطة القيادة . والمنظمات المحلية

واستجابة لذلك، سيعزز برنامج الحد من الفقر في منطقة دابيشان تنمية التعاونيات . واألنشطة المجتمعية

ومن .  القطاع الخاص ويدعم إدماج المزارعين الفقراء في هذه التعاونياتالتي يملكها المزارعون من

وفي . شأن ذلك أن يضمن وصول الفقراء نساء ورجاال إلى المنظمات المجتمعية وإلى التدريب الحرفي

الفلبين سيسعى مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والبيئة إلى تمكين المجتمعات والسكان 

ولم يفرض هذا المشروع أية ترتيبات مؤسسية جديدة وإنما سيستخدم . والحكومات المحليةاألصليين 

 .استراتيجية تنمية متدرجة من خالل بناء القدرات والمعلومات وحمالت التعليم واالتصاالت

 التقنية المجاالت

تنفيذ خرجت التقييمات المستعرضة في تقرير رئيس الصندوق عن وضع  .القطاع الخاص واألسواق -71

 توصيات تتعلق بتنمية األسواق والمشروعات الصغيرة 10توصيات التقييم وتدابير اإلدارة هذا بـ 

في األرجنتين، وكنوع من االستجابة، يروج الصندوق لتعاقد التعاونيات مع التقنيين من . والقطاع الخاص

نتين تركز بصورة متزايدة كذلك فإن العمليات في األرج. القطاع الخاص بالتعاون مع السلطات العامة
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وفي السودان أوصى التقييم بتركيز أكبر على . على ربط المنتجين بسالسل القيمة الصناعية والتجارية

وقد تطرقت المشروعات التي تمت المصادقة عليها . قضايا الوصول إلى األسواق وتنمية سالسل القيمة

ن االستراتيجيات الرئيسية تنظيم المنتجين لرفع وتتضم. مؤخرا إلى المعوقات الموجودة في هذه القطاعات

وفي حال مشروع طرق الوصل الريفية . سوية اإلنتاج وزيادة قدرتهم على التفاوض وجذب المشترين

 .لتأمين الوصول إلى األسواق الثانوية

توصيات تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية، وهي تركز على صون  هنالك عشر. إدارة الموارد الطبيعية -72

لى الموارد الطبيعية التي يتسبب بها اإلنتاج المكثف، كما التربة والمياه، ووسائل الحد من الضغوط ع

ففي السودان، سيقوم الفريق القطري بتحليل مفصل . تركز على النهج المتكاملة إلدارة الموارد الطبيعية

وفي باكستان، . للمعوقات التي تتم مواجهتها والدروس المستقاة خالل عملية إصالح حيازة األراضي

ات الزراعية بإجراءات لتحسين األراضي مثل زراعة الصون والصرف السطحي ستترافق االستثمار

وسيتم الجمع بين جميع المقترحات المتعلقة بالبنى األساسية مع . للتغلب على مشكلة تغدق األراضي

 ). الذي يورد االستراتيجية الشاملة في الفلبين2انظر أيضا اإلطار . (التقديرات البيئية

 في السنوات األخيرة أكدت توصيات التقييمات على الحاجة النخراط . والبحوثالتحليل والدراسات -73

ومرة أخرى تطرقت أربع توصيات في تقييمات هذا العام . الصندوق المعزز في أعمال التحليل والبحوث

  2اإلطار 

  اإلدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية في الفلبين

لمتكاملة للموارد الطبيعية والبيئة، ستعمل خطط إدارة األراضي ذات األسس في إطار مشروع اإلدارة ا

وتجاور المناطق المستهدفة منطقة تنفيذ مشروع مبادرات المجتمعات . العلمية يدا بيد مع المعارف المحلية

ناطق وقد اختيرت هذه الم. المحلية في مينداناو الغربية للسماح بتوسيع نطاق أنشطة المشروعات السابقة

ومن . على أساس الظروف المادية الحيوية، والقيم االجتماعية االقتصادية وتلك المتعلقة بصون الطبيعة

العناصر المساهمة األخرى وجود بنية أساسية إلدارة المياه، ومدى تدهور األراضي والغابات، ومجال 

  .توسيع نطاق األنشطة في مناطق مشروع مينداناو الغربية

اف كال من المجموعات الضعيفة والسكان الفقراء الذين يملكون إمكانيات القيام بمبادرات وسيشمل االستهد

وسوف تستهدف أنشطة مثل تقييم استخدام األراضي، والتخطيط إلدارة أعالي حوض النهر، . فردية

طة كما يمكن ألنش. وعمليات صون وإنعاش وحماية الغابات التي تملكها الدولة المجتمعات المحلية ككل

االستخدام التجاري للغابات وتحسين سبل العيش أن تستهدف السكان الفقراء المهتمين بإنشاء األعمال ممن 

  .تتوفر فيهم اإلمكانيات

ومن حيث تحسين أفق االستدامة، فإن مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والبيئة مندمج بالكامل مع 

تم . ة ووحدات الحكومة المحلية على مستوى األقاليم والمحافظاتعمليات كل من وكاالت الحكومة المركزي

تشجيع الحكومة على إنشاء مجموعة عمل تقنية لإلشراف على تصميم مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد 

، )داخل القطر(وغدت هذه المجموعة العبا أساسيا ضمن فريق إدارة البرنامج القطري . الطبيعية والبيئة، 

كما يجري دعم منظمات محلية أخرى من خالل نهج مرن لبناء القدرات ونشر .  الملكية المحليةضامنة بذلك

 .التوعية، بدال من فرض ترتيبات مؤسسية جديدة



  EB 2010/100/R.7  

23 

وفيما يلي موجز الستجابة إدارة الصندوق على هذه التوصيات في كل من مدغشقر . إلى هذا الموضوع

 .ونيجيريا

لإلمكانيات الزراعية اإليكولوجية، والمالية، والبشرية في مدغشقر، اقترح التقييم القيام بدراسة   )أ (

وإمكانيات السوق لهداية اختيار السلع وضمان فرص أفضل في الصناعات الزراعية وأنشطة 

وهي تحدث بصورة نظامية . وتتم هذه الدراسات في الوقت الحالي حسب األقاليم. التصدير

 .دم في المناقشات مع أصحاب المصلحةوتستخ
في نيجيريا، اقترح توفير موارد منحة لمؤسسات البحوث الزراعية الوطنية لتطوير التكنولوجيات   )ب (

وتستفيد البرامج حاليا من المنح التي يتم توفيرها للمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في . المالئمة

كذلك توفر . حصولي الدخن والذرة الرفيعةالمناطق االستوائية شبه القاحلة لتحسين أصناف م

األموال للمركز الدولي لتنمية األسمدة لتعزيز إدارة خصوبة التربة، وللمعهد الدولي للزراعة 

وقد أرسى الصندوق شراكات مع هذه . االستوائية إلدارة إنتاج اللوبيا والبطاطا الحلوة والكسافا

مكيفة وفي توفير الممارسات والمواد المحسنة المؤسسات من خالل التعاون في مجال البحوث ال

 .للمزارعين

فعلى المستوى المؤسسي، حظي التمويل . توصية تتعلق بالتمويل الريفي 11هنالك  .التمويل الريفي -74

الريفي باهتمام متزايد في أعقاب عرض سياسة التمويل الريفي في الصندوق على المجلس التنفيذي في 

اتيماال، اقترح التقييم تكثيف البحث عن سبل بديلة للترويج لالدخار وفي غو 2009.19نيسان /أبريل

واستجابة لذلك تم إدماج أدوات ابتكارية . واالئتمان من القاعدة إلى القمة، ولتطوير أسواق مالية صغيرة

  وهي تتضمن توسيع،للخدمات المالية الريفية في برنامج التنمية الريفية المستدامة في اإلقليم الشمالي

). الطلب(والوصول إليها ) العرض(التغطية، وتصميم منتجات حديثة، وتيسير كل من توفير الخدمات 

واستجابة لتوصية أخرى، تم تطوير األدوات لتتواءم مع االحتياجات التمويلية المختلفة ألصحاب 

من رابطات ويتضمن النموذج المقترح أيضا بناء القدرات على اإلدارة المالية ض. الحيازات الصغيرة

 .المنتجين، والمساعدة التقنية للتمويل الصغري ومنظمات المنتجين وتوسيع نقاط الخدمة

تتعلق ست توصيات بالتدريب وبناء القدرات يرتبط عدد منها على وجه . التدريب وبناء القدرات -75

 تصميم ففي الصين، على سبيل المثال، ركز. الخصوص ببناء قدرات الهيئات المحلية أو الالمركزية

وتعد هذه . المشروعات الحديثة على إشراك أكبر للنساء والفقراء في مجموعات التنفيذ القروية

 .المجموعات خطط التنمية القروية التي تعرض الحقا على مستوى البلدة أو المستويات األعلى

 إدارة المشروعات

لى بناء العالقة الموجهة نحو يركز عدد منها ع. هنالك خمس توصيات تتعلق بالالمركزية. الالمركزية -76

وكتوضيح لذلك وفي السودان، يعتبر . الخدمات بين الحكومة والمنظمات المحلية في إطار من الالمركزية

الدعم المقدم لخدمات اإلرشاد الزراعي الالمركزية على الدوام خاصية من خصائص المشروعات 

لتكاليف المتكررة من خالل إدراج خدمات ويتطرق الصندوق حاليا لقضية تمويل ا. الجارية والقادمة

 .قائمة على الدفع، والشراكات مع الجهات المانحة األخرى
                                                      

19 EB 2009/96/R.2/Rev.1. 
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 توصية تتعلق بالتصميم، إذ تم التركيز على الغالب على 22 هنالك .المشروعاتوصياغة تصميم  -77

خير وقد اتسم تصميم المشروع األ. أصحاب المصلحة القطريين وعلى المرونة في تصميم المشروعات

في غواتيماال بالمرونة ضمن إطار مكونات البرنامج وخطوطه الرئيسية لإلجراءات، مما شكل استجابة 

. لتوصيات التقييم لضمان أال يتم إغفال خصائص التصميم من خالل التغييرات المدخلة أثناء التنفيذ

ى استعراضات منتصف ونتيجة لذلك وفي مدغشقر، تم تبسيط وثائق المشروع ومكن التركيز المتزايد عل

عالوة على ذلك، يقود إطار سياسي للحد من . الفترة المشروعات من االستجابة إلى السياقات المتغيرة

 .الفقر تصميم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مما يضمن المواءمة مع السياسات الوطنية

قييمات تتعلق على وجه  ت9، هنالك 2010 تقييم تم استعراضها عام 11 في .المشروعاتإدارة  -78

ففي نيجيريا على سبيل المثال، اقترح وجوب تمتع الوكاالت االتحادية . الخصوص بإدارة المشروعات

وبناء عليه، سيضمن الصندوق امتالك . الشريكة بالمهارات والمؤهالت المطلوبة لضمان تنفيذ فعال

 .المنظمات الشريكة للقدرات المالئمة

، غدت السنوات األربع الماضية التي استعرضت في 43ردة في التقييمات الـ ومع إضافة التوصيات الوا -79

وتتعلق بعض التوصيات بالتدفق .  توصية على هذا المجال54إدارة المشروعات أكثر بروزا، إذ ركزت 

كذلك . الفعال لألموال للمشروعات ويتعلق بعضها اآلخر بالتأخيرات في الصرف أو األموال النظيرة

. التوظيف وقدرات الموظفين، والتأخيرات في التوريد مجاالت أخرى مما يتطلب اهتماماشكل مستوى 

. وقد أوصت التقييمات أيضا بأن يتمتع تنفيذ المشروعات بالمرونة لالستجابة للسياقات المحلية المتغيرة

 .وتم التأكيد أيضا على بناء قدرات الموظفين عند مرحلة استهالل المشروعات

مشروعات اهتماما أكبر الختيار الوكاالت المنفذة الشريكة والتي تتمتع بالخبرات وتكرس بعض ال -80

، في حين حاولت مشروعات أخرى العمل )2010مما تم اإلبالغ عنه من نيجيريا عام (والقدرات الكافية 

نشطة من خالل المؤسسات المحلية القائمة مع بقائها مدركة للحاجة لبناء قدرات الموظفين العاملين في أ

وحيثما كان ذلك ممكنا، ستتم مواءمة إجراءات التوريد مع ). 2009 وبليز ،2010الفلبين (المشروع 

 ).2008مالي (اإلجراءات المعمول بها وطنيا 

وقد حظى التدريب على التوريد في الصندوق باهتمام أكبر في السنوات األخيرة؛ وفي حالة التدريب على  -81

 30 موظف و200اهر القانونية، وحتى تاريخه حظي بالتدريب حوالي اإلشراف كان التركيز على المظ

وسيمكن التدريب وتعيين األشخاص المرجعيين في الشعب اإلقليمية من التطرق إلى . موظف قطري

ولتوجيه المشروعات على المستوى الوطني يتم إنشاء لجان . المشاكل المتعلقة بالصرف وتعقيدات التوريد

الفلبين (مدة المشروع إلشراك أصحاب المصلحة القطريين في رصد المشروعات توجيهية وطنية طوال 

ولتحديد أكثر الشركاء كفاءة يتم اختيار الوكاالت المنفذة المحلية في ). 2007، ورواندا 2010 و2008

 ).2007بنغالديش (معظم األحيان بالتشاور مع السلطات الوطنية على أساس معايير اختيار شفافة 

حيث غدا ( في تقرير رئيس الصندوق للعام الماضي، كانت هنالك نقلة نحو اإلشراف المباشر وكما ورد -82

).  بالمائة من المشروعات من الحافظة الحالية خاضعا لإلشراف المباشر في الوقت الحاضر90أكثر من 

وقد ساعد إنشاء المكاتب القطرية الصندوق على أن يصبح الصندوق أكثر استجابة الحتياجات 



  EB 2010/100/R.7  

25 

وأدى هذا التغيير في التشغيل إلى تحديد أسرع للمخاطر ذات . لمشروعات والظروف القطرية المتغيرةا

 .الصلة باألداء، وإلى تغييرات في تنفيذ المشروعات أثناء سير تنفيذها

ونظرا .  ركزت توصيتان في استعراض هذا العام على الرصد والتقييم.قياس النتائج والرصد والتقييم -83

تعزيز الرصد والتقييم غالبا ما يعتمد على تعيين الموظفين القادرين وبناء قدرات أفرقة لحقيقة أن 

المشروعات، وفي الصين، قامت كل وحدة من وحدات إدارة المشروعات بضمان توفير تدريب محدد 

وباإلضافة لالستجابات المحددة . على كل من الرصد والتقييم ونظم معلومات اإلدارة للعاملين فيها

. لمشروعات، فقد شرع الصندوق بعدد من العمليات القتناص أفضل للنتائج من الميدان وتجميعهال

ويتضمن ذلك استخدام أداة جديدة على شبكة اإلنترنت إلدخال مؤشرات نظام إدارة النتائج األثر، 

 .وبرمجيات جديدة لتيسير مسوحات خط األساس والمتابعة في المشروعات

، السنوات األربع الماضيةلتوصيات التي خرجت بها التقييمات المستعرضة في وباإلجمال، ومن أصل ا -84

وكان التركيز في الغالب على بناء قدرات الرصد والتقييم على مستوى .  منها بالرصد والتقييم43تعلق 

وكذلك ركزت التوصيات على تعزيز . المشروعات ووضع نظم للرصد والتقييم موجه نحو تحقيق األثر

وتقترح بعض التقييمات دعم رصد وتقييم . لتقييم على المستوى القطري من خالل أطر متسقةالرصد وا

كذلك فقد كان الرصد والتقييم أيضا . المشروعات من خالل تطوير استراتيجيات على المستوى اإلقليمي

 وألغراض .20مجال أولوية رئيسية بالنسبة إلدارة الصندوق منذ تبنيه إطار نظام إدارة النتائج واألثر

اإلبالغ السنوي عن المخرجات والنتائج، فقد تم وضع الئحة للمؤشرات بموجب إطار نظام إدارة النتائج 

وعلى مدى السنتين . واألثر التي يمكن تتبعها من خالل نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعات

 . بالمائة من المشروعات باإلبالغ عن مخرجات85األخيرتين قام حوالي 

لى مستوى األثر، تم تجميع البيانات من خالل مسوحات خط األساس أو من خالل المصادر الخارجية ع -85

الموثوقة، وقد طور الصندوق منهجية مفصلة لهذا الغرض وصيغة توجيهية للقيام بمسوحات األثر مع 

ن  مشروعاً حتى اآل50وقد أجرى حوالي . 21برمجيات جديدة إلدخال بيانات المشروعات وتحليلها

كما تمت التوصية به في دائرة إدارة البرامج بالنسبة للمشروعات (مسوحات خط األساس الخاصة به 

وفي ).  وصاعدا2004كانون الثاني /التي نفذ أثرها بعد تبني إطار نظام إدارة النتائج واألثر، أي من يناير

كذلك  (2007األساس عام المغرب، واستجابة للتقييمات، جمعت جميع المشروعات الجارية بيانات خط 

 ).  استجابة للتقييمات2007أجريت مسوحات خط األساس في المكسيك عام 

وكما تم اإلبالغ عنه في الماضي، فقد شرعت الشعب اإلقليمية بمبادرتها الخاصة لدعم الرصد والتقييم  -86

الرصد والتقييم وعززت نظم . على مستوى المشروعات ومكنت من القيام بإبالغ أكثر انتظاماً وموثوقية

في المشروعات من خالل مبادرات ومنح إقليمية مثل تلك المقدمة إلى المؤسسة الريفية لغرب أفريقيا في 

وحلقات . إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، والمنحة المقدمة إلدارة األثر في أفريقيا الشرقية والجنوبية

ؤسسة المتخصصة التي استعانت بها شعبة الشرق العمل اإلقليمية  في شعبة آسيا والمحيط الهادي، والم

                                                      
20  EB 2003/80/R.6/Rev.1. 

جميع المعلومات والموارد المتعلقة بنظام إدارة النتائج واألثر سواء لإلبالغ السنوي عن النتائج والمخرجات أو القيام بمسوحات   21
  ./http://www.ifad.org/operations/rims تقدير األثر متاحة على شبكة اإلنترنت
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األدنى وشمال أفريقيا لبناء القدرات في مجال إدارة األثر، وبرنامج تعزيز القدرات اإلقليمية على رصد 

ولتعزيز نظم الرصد . وتقييم مشرعات االلتخفيف من وطأة الفقر الريفي في أمريكا الالتنية والكاريبي

كما أبلغ عنه (ظفين، درب الصندوق مرارا موظفي المشروعات بشكل مباشر والتقييم وبناء قدرات المو

ويكرس العديد من المشروعات اهتماما كبيرا بنظم ). 2007، وفي رواندا عام 2007في فنزويال في عام 

 ).2009بليز (الرصد والتقييم عند مرحلة االستهالل 

إذ تم اقتراح تعزيز .  الحضور القطري هنالك أربع توصيات تتعلق بتوسيع وتعزيز.الحضور القطري -87

ومن التوصيات . الحضور الميداني في عدد من التقييمات لتحسين اإلشراف على المشروعات ورصدها

 :المقترحة، هنالك توصيتان بارزتان فيما يتعلق االستجابة لهما

 .2010م في إثيوبيا، سيتم ندب مدير البرنامج القطري والمدير المساعد للبرنامج القطري عا  )أ (
في باكستان، يناقش الصندوق مع الحكومة بالفعل اإلجراءات الرسمية إليجاد مكتب قطري وندب   )ب (

  .مدير للبرنامج القطري

 منها يديرها 9 منها يقودها موظفون معينون محليا، و16 مكتبا قطريا، 25، كان هنالك 2009ومع نهاية عام 

على اإلشراف على المشروعات ورصدها فإن موظفي ولتعزيز القدرات . 22مدراء برامج قطريون مندبون

الحضور القطري يشاركون بصورة روتينية في بعثات اإلشراف وفي معتكفات الشعب اإلقليمية وفي حلقات 

 .العمل اإلقليمية الخاصة بالتنفيذ

ى مع في غواتيماال، وبما يتماش. هنالك توصية واحدة تتعلق بقضايا الموارد البشرية. الموارد البشرية -88

التوصية بأن يتم تعيين مستشارين وطنيين من منطقة المشروع، باإلضافة إلى المستشارين الخارجيين، تم 

 .نيين لجميع مظاهر تصميم المشروعات وتنفيذهاتعيين مستشارين وط

 هنالك خمس توصيات تتعلق باإلشراف، ففي باكستان ستخضع جميع مشروعات الصندوق .اإلشراف -89

على . 23إلى إشراف الصندوق المباشر كما هو مقترح) عات المصادق عليها حديثابما فيها المشرو(

 30وبحلول .  في المائة من الحافظة إلى اإلشراف المباشر90المستوى المؤسسي، تم تحويل أكثر من 

بما في ذلك الجارية ( من مشروعات الحافظة الحالية 264 من أصل 238، كانت 2010نيسان /أبريل

ويبدو أن هذه اإلجراءات تؤدي إلى فوائد بالفعل لجهة التعلم، . خاضعة لإلشراف المباشر) وغير النافذة

 . وتعزيز دعم التنفيذ، وتحسين المتابعة وزيادة الزخم في التقدير وتصنيف المشروعات

 اإلقراضية غير نشطةاأل

ييمات على شراكات  إذ حثت التق، توصية تتعلق ببناء الشراكات والحفاظ عليها17هنالك . الشراكات -90

نظر ا(أعمق مع أصحاب المصلحة الوطنيين وشبه الوطنيين ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص 

في األرجنتين يتم تشجيع الشراكات ما بين و. ) بشأن االستجابات المتكاملة في نيجيريا3اإلطار 

 الوطني للتكنولوجيا  المعهدمع المؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن األمثلة على ذلك العمل

                                                      
المعروضة على ) EB 2009/98/R.11(لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير المرحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوق   22

  .2009 كانون األول/المجلس التنفيذي في دورة ديسمبر
 الصندوق بمسؤوليات فيما عدا مشروعان اثنان حيث البنك الدولي هو المؤسسة المتعاونة وحيث صمم المشروعان قبل اضطالع  23

  .اإلشراف المباشر بصورة أوسع
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وفي إثيوبيا، تم إرساء شراكات مع الحكومات االتحادية واإلقليمية، ويعمل الصندوق حاليا مع . الزراعية

  . منظمات غير حكومية وطنية ودولية على تنمية المجتمعات الرعوية10

 

  3اإلطار 

  في نيجيرياواسعة المدى شراكات 

، تم االعتراف بالمجموعة  الخاص بنيجيرياالمستند إلى النتائج في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

الشراكات بين أصحاب الحيازات ) 1: (ويشمل ذلك. الواسعة من الشراكات التي يعزز بعضها البعض

الصغيرة ومعاهد البحوث الزراعية الوطنية وغيرها من منظمات البحوث المتخصصة لتطوير تكنولوجيات 

 لتحسين خدمات اإلرشاد على جميع المستويات الحكومية، وزيادة إنتاجية أصحاب مناسبة وفي متناول اليد

التعاون مع البنك الدولي، ومصرف التنمية األفريقي، والوكالة األمريكية للتنمية ) 2(الحيازات الصغيرة؛ 

شؤون دلتا الشراكة مع هيئة تنمية دلتا النيجر، ووزارة ) 3(الدولية في كل فئة من فئات سالسل القيمة؛ 

الشراكات مع ) 4(النيجر، والوزارات الوطنية للبيئة، ووزارات الزراعة على جميع المستويات الحكومية؛ 

المجالس الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، ومع منظمات المزارعين 

لمحليين، والذي يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة والمنتجين لتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنمية ا

  .لنهج التنمية التي يوجهها المجتمع المحلي

. عالوة على ذلك، تتم حياكة أنشطة المشروعات بشكل متزايد حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 Candel، )شركة أسمدة (Notoreوقد تم إرساء الشراكات مع مشغلين مختارين من القطاع الخاص مثل 

كما أقيمت شراكات مع جهات فاعلة في قطاع الخدمات . Savannah Seedsو ) شركة مدخالت زراعية(

  .المالية لتقديم الخدمات في الوقت المناسب نيابة عن المزارعين

وقد أقامت المشروعات شراكات مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ومبادرة المزارعين التي تمولها 

 األمريكية للتنمية الدولية بشأن إدماج التمايز بين الجنسين في عملية التنمية، ومع الهيئات المختصة الوكالة

بتربية النحل، وإنتاج األسماك والدواجن من أجل تعميق المشاركة في األعمال الزراعية وتنمية المشروعات 

 .التجارية

ففي السودان، تم تحديد مجموعة محدودة .  نشرت ست توصيات تتعلق بحوار السياسات.حوار السياسات -91

ولكنها مركزة من المواضيع االستراتيجية في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ألغراض حوار 

التفويض بمسؤولية إدارة المياه ) 2(مخصص في الميزانية للقطاع البعلي؛ ) 1: (السياسات، وهي تتضمن

ويل الصغري المستدامة التي يدعمها إطار سياساتي خدمات التم) 3(إلى رابطات مستخدمي المياه؛ 

 .تمكيني

 توصيات على الدور المتزايد إلدارة المعرفة بهدف توفير الدعم والمشورة 3أكدت . إدارة المعارف -92

ففي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، على سبيل المثال، أوصى بتعديل تشاطر . االستراتيجية

ئه ونشر المعرفة بصورة أوسع من خالل حلقات العمل القطرية وعلى المعرفة بين المشروع وشركا

 .وسوف تؤخذ هذه التوصيات بعين االعتبار أثناء تصميم مشروع جديد. مستوى المحافظة
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 العامة الموضوعات

. 2010 المستعرضة عام 11 توصية تتعلق باالستدامة في إجمالي التقييمات الـ 30 مع وجود .االستدامة -93

وقد ركزت التوصيات على مواضيع مثل تعظيم فهم السياقات . امة أكثر المواضيع تكراراًتعد االستد

المحلية لتعزيز االستدامة، وخلق رابط أوثق بين مبادرات المشروعات والهياكل الدائمة، وإيجاد 

وكاالت في الفلبين، يتم تعزيز االستدامة من خالل إنشاء مجموعة عمل تقنية بين ال. استراتيجيات للخروج

تتضمن مهمتها دعم عمل لجنة توجيهية وطنية للمشروع، وتنسيق جهود تنفيذ المشروع التي تبذلها 

وفي السودان، تم إدراج االستعداد لمواجهة الكوارث كجزء من خطة إدارة . الوكاالت ذات الصلة

موظفي المشروعات وتم تدريب . المخاطر في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج

على إدارة النزاعات في تدخالت البرامج لتعزيز االستدامة، وزودوا بما يلزم لتحليل األسباب الجذرية 

للنزاعات، وإلبالغ اإلدارة عن األوضاع التي قد تفضي إلى نزاعات، والتوصية باستراتيجية لمنعها أو 

تب المشروعات على المستوى المحلي وفي مدغشقر، تعززت الروابط بين مكا. التخفيف من مخاطرها

إال أن التوصية بكفالة قيام اإلقليم باالضطالع بالمسؤولية كاملة عن الطرق بين المحافظات لم . والوطني

يطبق بالكامل، وعلى الرغم من أن اإلقليم ووزارة األشغال العامة قد زادا من ميزانيتهما، إال أن 

 .متاحة للحكومةاالحتياجات تتجاوز الموارد المالية ال

ة منها على  توصي44، ركزت  الماضيةالسنوات األربع المستعرضة في 43وعلى مدى التقييمات الـ  -94

واقترحت التوصيات في الغالب تحديد استراتيجية واضحة لخروج المشروعات وإيجاد . قضايا االستدامة

 لالستمرار في أنشطة دور أكبر للهيئات على المستوى الوطني واإلقليمي وعلى مستوى المقاطعة

وفي . وعلى المستوى المؤسسي، تم التأكيد على الربحية والجدوى التشغيلية للمؤسسات. المشروعات

التقييمات األخيرة، سلط الضوء على الحاجة للنظر في السياقات المحلية بما في ذلك النزاعات والمعوقات 

 .تنسيق مع المؤسسات الحكومية في بعض التقييماتكما ذكر ال. االجتماعية االقتصادية واالستدامة البيئية

في الفلبين عام . تحدد المشروعات بصورة متزايدة دور المؤسسات المحلية في أنشطة المشروعات -95

، تم النص على المسؤوليات التي تضطلع بها الوكاالت الحكومية المحلية بما في ذلك االلتزامات 2008

ح في االتفاقات الثالثية بين الوكاالت المنفذة والحكومات البلدية التمويلية وتعيين الموظفين بشكل واض

وفي مدغشقر، يتم تنسيق األنشطة اإلنمائية بموجب مكونات البرنامج من خالل المؤسسات . والمشروع

مثل المديرية اإلقليمية للتنمية الريفية في مدغشقر ومجموعة العمل التقنية بين الوكاالت في (الوطنية 

تم تحويل صندوق ) 2009عام (ولضمان الربحية والجدوى طويلة األمد للمؤسسات، وفي ألبانيا . )الفلبين

أي إلى مؤسسة مالية غير مصرفية (تمويل مناطق الجبال من صندوق إلى شركة مساهمة تنموية مالية 

 .كذلك تصورت االستراتيجية طويلة األمد دخول مستثمر استراتيجي). تسعى للربح

، 2010 باالستدامة البئية واالجتماعية االقتصادية ألنشطة المشروعات، وفي غواتيماال عام وفيما يتعلق -96

يعمل الصندوق على إيجاد روابط أوثق بين مبادرات البرامج والهياكل الدائمة، وقد دعم ترسيخ 

 من شأنها عالوة على ذلك، فإن تبني إجراءات التقدير البيئي واالجتماعي. المؤسسات التنموية المجتمعية

وركز تصميم وتنفيذ المشروعات في السنوات األخيرة على . أن تعزز االستدامة البيئية للمشروعات

ويمكن تكريس جهود . الوكاالت المختصة واستمر في تمويل أنشطة المشروع وإيجاد الموارد لها
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لفوائد التي يجنيها ويتضمن ذلك قياس ا. مستقبلية لتقدير الفوائد وضمانها للمستفيدين من المشروعات

 .المشاركون في المشروعات والترويج لصمود األسر والمكاسب طويلة األمد

 توصيات تتعلق باالبتكار 9، كانت هنالك 2010 تقييما استعرضت عام 11في . االبتكار والتكرار -97

بتكارية في باكستان، يستخدم مشروع زيادة غلة المحاصيل نهجا منتظما لتحديد وريادة نهج ا. والتكرار

وهنالك نافذة تمويلية مخصصة للنساء والمعدمين تم تطويرها، وفي حال نجاحها . لتكرارها في المستقبل

وسيتم دعم هذين الجهدين . وسيتم استخدام بطاقات عالمات الفقر لالستهداف في البنجاب. يمكن تكرارها

 .باستراتيجية إلدارة المعرفة على مستوى المشروعات والمستوى القطري

في نيجيريا، تمت التوصية . 2010 هنالك توصية واحدة فقط تتعلق بالتسيير في استعراض عام .التسيير -98

باستخدام التنمية التي تقودها المجتمعات المحلية ضمن إطار التسيير المحلي لتعزيز قدرات أصحاب 

والمنظمات غير المصلحة المحليين مثل الواليات، والهيئات المحلية المنتخبة، والقطاع الخاص، 

واستجابة لذلك وسعت البرامج في نيجيريا التدريب على التنمية . الحكومية، ومنظمات المجتمعات المحلية

. التي تقودها المجتمعات المحلية لتشمل الموظفين الحكوميين المحليين الرئيسيين وقادة المجتمعات المحلية

مي لحلقة الوصل بين التسيير الجيد والنجاح في الحد وعلى المستوى الكلي، فإن االستجابة لإلدراك المتنا

من الفقر والمبادئ التوجيهية الستعراض الحافظة الحالية يقترحان النظر في القضايا المتعلقة بالتسيير في 

 .تقارير حوافظ الشعب اإلقليمية

وبيا، على ففي إثي.  توصية للقضايا االستراتيجية على مستوى المشروعات11 تطرقت .االستراتيجية -99

سبيل المثال، واستجابة القتراح بوجود إطار زمني أطول لالستراتيجية القطرية، تم تجهيز برنامج 

 سنوات، وتتطابق هذه الفترة مع وثيقة استراتيجية الحد 7الفرص االستراتيجية القطرية بإطار زمني مدته 

وفي باكستان، وبناء . ثها كل سنتينوسيتم استعراض هذه االستراتيجية سنويا وتحدي. من الفقر في القطر

على التوصيات، سيركز المشروعان في البنجاب وبلوشستان على تنمية الثروة الحيوانية والمحاصيل 

  .عالية القيمة

 االستنتاجات والتوصيات الموجز و–خامسا 

 الموجز واالستنتاجات

 توصية، 119تابعة كاملة في ، تم اإلبالغ عن م2010في مجمل التقييمات المتضمنة في استعراض عام  -100

 بالمائة، 12وبالنسبة لباقي التوصيات ما زالت المتابعة جارية في .  بالمائة من اإلجمالي62أي ما يعادل 

لم يحن وقتها " في المائة من هذه التوصيات في فئة 13 بالمائة، في حين تقع 6فيما المتابعة جزئية لـ 

.  الشعبية الديمقراطية حيث لم يتم البدء بعد بمشروع متابعةوهي تعود إلى تقييم جمهورية كوريا" بعد

 توصيات تعتبر غير قابلة للتطبيق بسبب تغير السياقات اإلنمائية في البلد أو غيرها من 5وهنالك 

 بالمائة من إجمالي التوصيات فقط ما زالت معلقة، وهنا يمكننا اعتبار إجمالي 2وهكذا فإن . األسباب

 .ابة لتوصيات التقييم على أنه عال للغايةاالمتثال واالستج

 تقييماً جرى في السنوات األربع الماضية، حظي 43 التي تمخض عنها 738ومن بين التوصيات الـ  -101

 18ومما تبقى منها، لم يحن الوقت لحوالي .  بالمائة منها لمتابعة كاملة59 تقييما، أي ما يعادل 436
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 2 بالمائة بمتابعة جزئية، ولم يكن معلق منها إال 5 طبيق، وحظي بالمائة كان غير قابل للت5بالمائة، و

 .بالمائة فقط

 بالمائة 52، و2008 بالمائة عام 57وعلى وجه اإلجمال، فإن معدل االمتثال الكامل في زيادة، إذ كان  -102

 .2010 بالمائة عام 62، و2009عام 

عير انتباهاً متزايدا للتقييمات في السنوات وتقترح البيانات المتسلسلة زمنيا أيضا أن الحكومات قد بدأت ت -103

 في عام 20وبالنسبة لوسطى عدد التوصيات الناشئة عن كل تقييم، فقد كانت األرقام بحدود . األخيرة

كما غدت التوصيات أكثر استراتيجية . 2010 عام 19، و2009 عام 18، و2008 عام 15، و2007

 .وبالتالي أكثر فائدة

الطبيعية والبيئة، وهو موضوع تعلم عام في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات وفيما يتعلق بالموارد  -104

الصندوق، سيضمن إعداد استراتيجية لتغير المناخ في الصندوق وإجراءات للتقدير البيئي واالجتماعي، 

أما . إضافة إلى غيرها من المبادرات، تحديد المخاطر والفرص ذات الصلة بالموارد الطبيعية والبيئة

بشأن الوصول إلى األسواق فيعزز الصندوق جهوده إلى الوصول لتحليل وتقدير أفضل لتطوير سالسل 

 .القيمة من خالل البحوث في المنظمة، وزيادة التنوع في النهج المتبعة، والشراكات االستراتيجية

 التوصيات

غدت أكثر استراتيجية، مما كما تم النص عليه فإن توصيات التقييم قد تناقصت من حيث العدد ولكنها  -105

عالوة على ذلك، أظهر استعراض للمواضيع المتكررة . ساعد الصندوق على المتابعة بصورة أكثر فعالية

في السنوات األربع الماضية أن التقييمات قد حددت المجاالت األكثر حسما للفعالية التشغيلية واألثر في 

وفي .  في تصميم المشروعات والبرامج المستقبليةوستشكل هذه المجاالت المدخل الرئيسي. الصندوق

استعراضات تقارير الرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة، هنالك عدد من التقييمات 

ومن شأن التوصيات االستراتيجية جيدة التحديد من هذه التقييمات . المؤسسية التي سيتم تغطيتها أيضا

 .نها مجدية أن تساعد إلى حد كبير في االستعراضات الالحقةوالتي توافق اإلدارة على كو

ومن المجاالت التي تحتاج إلى تحسين، حسب تقرير رئيس الصندوق للعام الماضي، إبرام االتفاقات عند  -106

وباستثناء التقييم المشرك تم االتفاق على جميع التقييمات التي غطاها . نقطة اإلنجاز في وقتها المحدد

.  في الوقت المناسب مما سمح بمتابعتها2009ي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام التقرير السنو

 مما هو غير مستكمل أو لم يتم 2008على أية حال فقد كان هناك عدد من التقييمات من برنامج عمل 

. إنجاز اتفاقات نقطة اإلنجاز الخاصة به في وقت مناسب يسمح بإدراجه في تقرير رئيس الصندوق

وفي المستقبل يقترح االستمرار في إنهاء التقييمات في الوقت . لك حاجة لرصد مستمر لهذا األمروهنا

المحدد لها من خالل ضمان عملية تشاورية قوية مع أصحاب المصلحة الحاسمين منذ بداية عمليات 

 .التقييم وحتى استكمالها

يمات، المساواة بين الجنسين وتمكين ومن المجاالت التي استحوذت على أولوية منفخضة نسبيا في التقي -107

وفي حين كانت عناصر التمايز بين الجنسين مدرجة في التوصيات الخاصة بقضايا أخرى فإن . المرأة

مكتب التقييم يعتبر أن التمايز بين الجنسين يمكن أن يغطى بمعايير تقييم مختلفة كموضوع عام، إال أن 

ة بشأن التمايز بين الجنسين أن تيسر تعميماً أكثر فعالية لهذا من شأن االهتمام األكبر والتوصيات الواضح
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وسيكون ذلك هاما على وجه الخصوص بهدف تقدير . الموضوع في السياق العام للبرامج والمشروعات

 .المتابعة الخاصة بجهود تعميم التمايز بين الجنسين بعد التقييم المؤسسي للتمايز بين الجنسين

استعراض األقران لمكتب التقييم في الصندوق ووظيفة التقييم فيه، فإن نظام وأخيرا، وكما نص عليه  -108

التقييم المستقل في الصندوق ونظام التقييم الذاتي فيه بحاجة لتعزيز استخدام نتائج التقييم، وللتعلم وحلقة 

 إلدارة ويتوجب تحقيق ذلك، من بين جملة أمور أخرى، من خالل إيالء تركيز أكبر. المعلومات الراجعة

المعرفة وزيادة انخراط مكتب التقييم في آليات الصندوق القائمة وإنتاج المزيد من تجميعات التقييم 

واستخالص المعلومات من تقارير إنجاز المشروعات ونظام التقييم الذاتي وتوسيع المنتديات المستخدمة 

  .24لنشر نتائج التقييم

  

  

                                                      
  ).53 الصفحة EB 2010/99/R.6(وظيفة التقييم في الصندوق لاستعراض األقران لمكتب التقييم و  24
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 التقييم توصيات تنفيذ وضع عن صندوقال رئيس تقرير على التقييم مكتب تعليقات

 2010 لعام اإلدارة وتدابير

 عامة مالحظات –أوال 

 علىهذا هو تقرير رئيس الصندوق السابع عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة الذي يعرض  -1

 التقييم بمكت وتمشيا مع سياسة التقييم في الصندوق، يقدم. الستعراضه التنفيذي المجلسلجنة التقييم و

 .1لينظر فيها كال من لجنة التقييم والمجلس التنفيذي تقريرال ىعل هتعليقات

وهو يحلل وضع تنفيذ التوصيات الواردة جيدة اإلعداد، وثيقة  2010 يشكل تقرير رئيس الصندوق لعام -2

 وقد اتبع تقرير رئيس الصندوق هذا توصيات مكتب التقييم. 2008 تقرير تقييم منشور عام 11في 

الرئيسية الواردة في تقرير العام الماضي بصورة مرضية، على سبيل المثال من خالل تصنيفه توصيات 

إدارة المعرفة، وحوار السياسات،  (ألنشطة غير اإلقراضيةلوضع مجموعة مواضيعية التقييم من خالل 

 وأثر عمليات التقرير السنوي لنتائج، واإلبالغ عن وضع تنفيذ التوصيات الواردة في )والشراكات

  .الصندوق

، فإن مكتب التقييم يفترض أن  لم يتضمن أي تقييم مؤسسي2010ومع أن تقرير رئيس الصندوق لعام  -3

وتوسيع نطاقها،  لفقراءل المناصرة البتكاراتتوصيات التقييم المؤسسي بشأن قدرة الصندوق على ترويج ا

ياسات الزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا  لعمليات وسمصرف التنمية األفريقيوالتقييم المشترك مع 

  .2011سوف تغطى في تقرير رئيس الصندوق لعام 

 محددة تعليقات -ثانيا 

 في 16 أن نسبة 2009لعام الصندوق  اعتبر تقرير رئيس . أو المعلقةبعد التي لم يحن وقتها التوصيات -4

 في المائة من 21ي حين بلغت هذه النسبة  ف،معلقةأنها  بعد أو لم يحن وقتهاالمائة من توصيات التقييم 

 ويالحظ أن تقرير الرئيس ال .)2010 من تقرير عام 7انظر الجدول  (2010-2007توصيات الفترة 

ولذلك يوصى بإعداد . يتضمن إجراءات لتغطية التوصيات في هذه الفئة التي لم تنفذ من التقارير السابقة

 .لنمط من التوصياتهذا ا قسم في المستقبل لتغطية وضع تنفيذ

يغطي تقرير الرئيس فقط وضع تنفيذ التوصيات .  نقطة اإلنجازاالتفاق عندتوصيات لم يتفق عليها في  -5

وتدابير اإلدارة بشأن التوصيات التي وافقت عليها إدارة الصندوق والحكومة المعنية، كما وردت في 

 الرئيس يغطي التوصيات التي لم يوافق وفي الماضي، لم يكن تقرير. اتفاق التقييم عند نقطة اإلنجاز

وحرصا على الكمال والشفافية، . 2أحد الطرفين الموقعين على االتفاقية أو كالهما) كليا أو جزئيا(عليها 

، يوصي مكتب التقييم أن تتضمن تقارير الرئيس في المستقبل قسما عن مثل 3واتساقا مع سياسة التقييم

                                                      
  .(EB 2003/78/R.17/Rev.1) من وثيقة سياسة التقييم في الصندوق 49انظر الفقرة    1
 الغذائي في المرتفعات في جمهورية كوريا  التقييم المرحلي لمشروع األمنذا العامفقد غطى تقرير الرئيس له على سبيل المثال،  2

   .، حيث لم يتفق الطرفان على جميع التوصيات اتفاقا كامالالشعبية الديمقراطية
  .(EB 2003/78/R.17/Rev.1)سياسة التقييم في الصندوق  من وثيقة 49 انظر الفقرة  3
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) جزئيا أو كليا(افة فئة أخرى للتوصيات التي لم يتم االتفاق عليها وسوف يتطلب ذلك إض. تلك التوصيات

 .9في قائمة الفئات المذكورة في الفقرة 

وهنالك بعض من توصيات التقييم التي ال بد من تنفيذها على أساس متكرر، مثل . التوصيات المتكررة -6

 من 43انظر الفقرة  (2009عام  لنتائج وأثر عمليات الصندوقعن التقرير السنوي التوصية الواردة في 

لتقديم تمايز في التخصيصات للموارد اإلدارية للتصميم، واإلشراف، ودعم التنفيذ، ) تقرير الرئيس

 كيف 2010 وبينما يوضح تقرير الرئيس لعام .بلد لكل المعينة األوضاعوالحضور القطري، بناء على 

لغ الوثيقة أيضا عن تنفيذ هذه التوصية والتوصيات تنوي اإلدارة التعامل مع هذه التوصية، فينبغي أن تب

 .األخرى المتكررة في المستقبل

 في 51على الرغم من أن التزام الحكومات بتنفيذ توصيات التقييم يتزايد، إال أن . استجابة الحكومات -7

حكومات ويبقى تحسين استجابة ال. المائة فقط من التوصيات الخاصة بالحكومات قد تمت متابعتها بالكامل

وسوف يتطلب . العام الماضي تحديا كبيرا، كما تم تعريفه في تعليقات مكتب التقييم على تقرير الرئيس

ذلك، على سبيل المثال، مطالبة جميع بعثات اإلشراف بمتابعة الحكومات واإلبالغ عن تنفيذ توصيات 

ابير التي تتخذها اإلدارة في وفي المستقبل، ينبغي أن يعرض تقرير الرئيس التد. التقييم المنوطة بهم

 . متابعة تنفيذ الحكومات للتوصيات المتفق عليها

 على غياب التوصيات المتعلقة 68 و67 و59 والفقرات 8يؤكد الجدول . قضايا التمايز بين الجنسين -8

ويتضح ذلك من حقيقة أن . بالتمايز بين الجنسين من التقييمات التي تتطلب المتابعة في تقرير الرئيس

لتمايز بين الجنسين يقيم على أنه جزء ال يتجزأ من المعايير المختلفة المدرجة في دليل التقييم الخاص ا

ومثال على ذلك، فإن قضايا التمايز بين الجنسين تغطى عند تقييم المشروع وتصنيف مدى . بمكتب التقييم

 هذا النهج الذي اقترحته اإلدارة في ويعتبر. أهميته مع معايير التقييم األخرى التي يستخدمها مكتب التقييم

الماضي التمايز بين الجنسين كموضوع عام أكثر من كونه معيار قائم بذاته اقترحته اإلدارة في الماضي، 

باإلضافة إلى أنه يتفق مع المعايير الحالية للممارسة السليمة المتبعة في المجتمع الدولي بشأن قضايا 

يات الخاصة بقضايا التمايز بين الجنسين متجذرة في مجاالت ولهذا السبب فإن التوص. الجنسين

وينبغي مالحظة أن مكتب التقييم . في تقرير الرئيس" منظمات الفقراء"و" المستفيدين"مواضيعية مثل 

يضطلع حالياً بتقييم مؤسسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وسوف يبحث، في هذا السياق، كيفية 

 .ة في عمليات التقييم المستقبليةمعالجة هذه القضي

يسر مكتب التقييم في الصندوق أن يرى أن . نتائج وأثر عمليات الصندوقعن التقرير السنوي  توصية -9

وكما هو مبين في الفقرة . التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات الصندوقتقرير الرئيس يستجيب لتوصيات 

 النهج في النظر تعيد أن وهي تنص أن على اإلدارة. ة، كانت التوصية الرابعة موجهة إلى اإلدار43

 االستراتيجية الفرص برامج لوضع الضرورية التحليلية األعمال إجراء مخصصات لتحديد الحالي

 من الموارد تخصيص في يزاتمم نهج تطوير في تنظر أن لها ينبغي كما .المشروعات وإعداد القطرية

 ألعمال اإلضافية الموارد تخصيص إلى الجديد النهج هذا يهدف أن وينبغي .والتنفيذ اإلشراف دعم أجل

 أدنى  على تحصل التي للبلدان وكفاءاتهم وخبراتهم لمهاراتهم وفقا الموظفين وتوزيع الفعالة التحليل

 وقد ".األدنى المليار "وبلدان الهشة الدول ذلك في بما ،القطرية والمؤسسات السياسات لتقييم وفقا الدرجات
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التقرير السنوي  عندما نظر في 2009كانون األول /ت هذه التوصية من قبل المجلس في ديسمبراعتمد

التمايز في غير أن تقرير الرئيس يذكر أن مبدأ .  للعام الماضينتائج وأثر عمليات الصندوقعن 

 . ل، مما يشير ضمناً إلى أن هذه التوصية المهمة لم تنفذ بشكل كام" يطبق إلى حد كبير"التخصيص 

بغية الحصول، في الوقت الحالي، . التحقق من متابعة التوصيات المبلغ عنها من قبل الشعب اإلقليمية -10

دائرة إدارة على معلومات عن متابعة توصيات التقييم من قبل شعب الصندوق اإلقليمية الخمس في 

الشعب اإلقليمية أن لشؤون البرامج من نائب رئيس الصندوق المساعد المكتب األمامي ل، يطلب البرامج

ورغم ذلك، ُبغية ضمان الدقة في إبالغ . توافيه بتقارير ارتجاعية كتابية عن وضع تنفيذ كل توصية

 بالتحقق بنفسه وبشكل دوري من وضع البرامج إدارة لدائرة األمامي المكتب يقومالشعب اإلقليمية، 

ويمكن القيام بذلك عن . ئج االستعراضالتوصيات واإلبالغ في تقرير الرئيس عن العملية المتبعة ونتا

 .طريق إجراء اختبارات عشوائية لكل إقليم بشكل دوري

عقد االتفاقات عند نقطة اإلنجاز في الوقت " على أهمية 106الفقرة ؤكد ت. اإلنجاز نقطة االتفاق عند -11

ضيح نهج وعملية  ويعمل معها على توثيق وتودائرة إدارة البرامجويتفق مكتب التقييم مع ". المحدد لها

ومن المتوقع أن تتبع التوصيات، بدءا من الجزء . وهيكلة االتفاقات عند نقطة اإلنجاز للتقييمات المستقبلية

  . وما بعده، عملية وصيغة معززة لالتفاق عند نقطة اإلنجاز2010األخير من عام 
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  )2010تقرير رئيس الصندوق لعام (وضع تنفيذ توصيات التقييم حسب الموضوع 

  )بالنسبة المئوية(

متابعة  الموضوع
 كاملة

غير 
مستحقة 
 بعد

 المجموع ال تنطبق مرتقبة جزئية جارية

 100  25    75 التحليل والدراسات والبحوث

مشاركة المستفيدين وأصحاب 
 100    20  80 المصلحة  ومشاوراتهم

 100   5 14 36 45 تصميم المشروعات وصياغتها

 100      100 تعميم الالمركزية

 100    33  67 حوار السياسات

 100   50 25  25 الحضور القطري

        التمايز بين الجنسين

 100      100 التسيير

 100      100 الموارد البشرية

        الهياكل األساسية

 100  11 11 11  67 االبتكار والتكرار

 100     100  إدارة المعرفة

 100 10   20  70 الطبيعيةإدارة الموارد 

 100    40  60  المنظمات

 100 12  12 6 12 59 الشراكات

 100 22   22  56 تنظيم المشروعات وإدارتها

تنمية القطاع الخاص واألسواق 
 100  10    90 والمؤسسات التجارية

 100 9    55 36 التمويل الريفي

 100      100 رصد النتائج والتقييم

 100 9  18   73 اتيجيةاإلستر

 100    40  60 اإلشراف

 100 7 3 7 13 20 50 االستدامة

 100   17 17  67 التدريب وبناء القدرات

 100 7     93 االستهداف

 %100 5 2 6 12 13 62 )بالنسبة المئوية(المجموع 
  . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها  :ملحوظة
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  ستجابات لتوصيات االتفاقات عند نقطة اإلنجازمصادر اال

 االستجابة 

البرنامج القطري / المشروع/البرنامج
 المؤسسي/ على المستوى القطري على مسنوى المشروعات  المقيَّم

   التقييم المرحلي للمشروعات
برنامج التنمية الريفية في الس  :غواتيماال
  فيرباس

، تمت الشمالية المنطقة في امةالمستد الريفية التنمية برنامج

 2008كانون األول /الموافقة عليه في ديسمبر

برنامج التنمية الريفية المستدامة في الكيتشي، تمت 
 2010نيسان /الموافقة عليه في أبريل

 المستند إلى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية
كانون / تمت الموافقة عليه في ديسمبر– النتائج
 2008األول 

مشروع  :مهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةج
 األمن الغذائي في المرتفعات

سيتم تصميم برنامج جديد للفرص االستراتيجية  سيتم تصميم مشروع جديد
 القطرية مستند للنتائج

مشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال  :الصين
 ينغكينل

برنامج الحد من الفقر في منطقة دابيشان، تمت الموافقة 
 2008كانون األول / في ديسمبرعليه

تحديث برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
كانون /تمت الموافقة عليه في ديسمبر(الحالي 
 قيد التنفيذ) 2005األول 

 في ة المحلياتمشروع مبادرات المجتمع :الفلبين
  ناو الغربيةاميند

مشروع اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والبيئة، قيد 
 2010كانون األول /يم للموافقة عليه في ديسمبرالتصم

المشروع الثاني إلدارة الموارد الزراعية في مرتفعات 
 2008نيسان / تمت الموافقة عليه في أبريل- اكورديليير

 

   تقييم إنجاز المشروعات
مشروع التنمية الريفية في  :األرجنتين

 المحافظات الشمالية الشرقية
الريفية، تمت الموافقة عليه في برنامج تنمية المناطق 

  2006كانون األول /ديسمبر
مشروع التنمية الريفية في باتاغونيا، تمت الموافقة عليه 

  2004كانون األول /في ديسمبر
مشروع التنمية الريفية في اإلقليم الشمالي الغربي، تمت 

 1999أيلول /الموافقة عليه في سبتمبر

 

دراري مشروع التنمية في حوض من: مدغشقر
  المرحلة الثانية-العليا

مشروع دعم المنظمات المهنية والخدمات الزراعية، تمت 
  2008أيلول /الموافقة عليه في سبتمبر

برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى 
واالقتصادات اإلقليمية، تمت الموافقة عليه في 

  2007كانون األول /ديسمبر
يفي، تمت الموافقة عليه برنامج الترويج لزيادة الدخل الر

 2003كانون األول /في ديسمبر

 

مشروع تطوير التعاونيات واالئتمان في  :إثيوبيا
 اإلقليم الجنوبي

  انظر االستجابات لتقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا

 تقييم البرامج القطرية
برنامج التوسع في إنتاج الجذريات والدرنيات، تمت  نيجيريا

  1999كانون األول /ي ديسمبرالموافقة عليه ف
برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المجتمعات 
المحلية في داتا النيجر، تمت الموافقة عليه في 

  2002كانون األول /ديسمبر
برنامج بناء المؤسسات المالية الريفية، تمت الموافقة عليه 

 2006أيلول /في سبتمبر

ستراتيجية برنامج الفرص االعلى تمت الموافقة 
نيسان /في أبريل  المستند إلى النتائجالقطرية
2010  

، مشروع إنعاش إنتاج الصمغ العربي وتسويقه في السودان السودان
 2009أيلول /تمت الموافقة عليه في سبتمبر

مشروع طرق الوصل الريفية، تمت الموافقة عليه في 
 2009كانون األول /ديسمبر

برنامج الفرص االستراتيجية على تمت الموافقة 
نيسان /في أبريل  المستند إلى النتائجالقطرية
2009 
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 االستجابة 

البرنامج القطري / المشروع/البرنامج
 المؤسسي/ على المستوى القطري على مسنوى المشروعات  المقيَّم

في  على المجلس مشروع في جنوب السودان سيعرض
 2011نيسان /أبريل

برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق واسع، تمت  إثيوبيا
  2007نيسان /أبريلالموافقة عليه في 

 الطبيعية، اإلدارة المجتمعية المتكاملة للمواردمشروع 
  2009نيسان /أبريلتمت الموافقة عليه في 

تمت  المرحلة الثانية، –تنمية مجتمعات المراعي مشروع 
  2009أيلول /سبتمبرالموافقة عليه في 

المرحلة الثانية من برنامج الوساطة المالية الريفية، 
 2011سيعرض على المجلس في 

  المستند إلىبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية
كانون / تمت الموافقة عليه في ديسمبر– النتائج
 2008األول 

مشروع زيادة غلة المحاصيل، تمت الموافقة عليه في  باكستان
  2009أيلول /سبتمبر

تمت الموافقة برنامج زيادة التمويل الصغري المستدام، 
  2007أيلول /عليه في سبتمبر

التخفيف من وطأة الفقر في جنوب البنجاب، مشروع 
أيلول /سبتمبرسيعرض على المجلس في حلة الثانية، المر

2010 

برنامج الفرص االستراتيجية على تمت الموافقة 
نيسان /في أبريل  المستند إلى النتائجالقطرية
2009 

    التقييم على مستوى المؤسسة
ـُدرج أية تقييمات على المستوى المؤسسي    لم ت
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ندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الص

 2010-2007 لفترةاإلدارة ل

التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  - ألف

 2010لعام 

 :للمشروعات المرحلي التقييم 

 سباسابرنامج التنمية الريفية في الس فير :غواتيماال  - 1
 مشروع األمن الغذائي في المرتفعات :ورية كوريا الشعبية الديمقراطيةجمه  - 2
 غنيمشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كينل :الصين  - 3
 )مرحل من العام السابق (الغربية مينداناو في المحلية المجتمعات مبادرات مشروع: الفلبين  - 4

 :المشروعات إنجاز تقييم

 الريفية في المحافظات الشمالية الشرقيةمشروع التنمية  : األرجنتين  - 5
  المرحلة الثانية-مشروع التنمية في حوض مندراري العليا: مدغشقر  - 6
 )مرحل من العام السابق (مشروع تطوير التعاونيات واالئتمان في اإلقليم الجنوبي: إثيوبيا  - 7

 :القطرية البرامج تقييمات

   نيجيريا  - 8
   السودان  - 9

  )مرحل من العام السابق (إثيوبيا  - 10
 )مرحل من العام السابق( باكستان   - 11

التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  - باء

 2009لعام 

 لعام تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةالتقييمات المرحلية التي يغطيها 

2009:  

  مشروع التنمية الريفية المجتمعية :بوركينا فاسو  - 1

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقييمات اإلنجاز التي يغطيها 

2009:  

  برنامج تنمية المناطق الجبلية :ألبانيا  - 2
  لى المبادرات المحليةمشروع إدارة الزراعة والموارد القائمة ع :بليز  - 3
  مشروع تقديم المساندة في منطقة دير :باكستان  - 4
ـّل من (مشروع التنمية في أبوسيني  :رومانيا  - 5   )العام السابقمرح
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 تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعامتقييمات البرامج القطرية التي يغطيها 

2009:  

ـّل من  (البرازيل  - 6   ).العام السابقمرح

التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة   -جيم

 2008لعام 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام التقييمات المرحلية التي يغطيها 

2008:  

  كوسكو كوريدور-منطقة بونومشروع تنمية  :بيرو  - 1

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقييمات اإلنجاز التي يغطيها 

2008:  

  برنامج تطوير المشروعات الريفية الفردية الصغيرة :كولومبيا  - 2
  برنامج تنمية الري القائم على المشاركة :جمهورية تنزانيا المتحدة  - 3
  مشروع التنمية الزراعية :جورجيا  - 4
   مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في أرهنغاي :منغوليا  - 5
  المرحلة الثانية–البرنامج القطري الخاص  :النيجر  - 6
  مشروع إدارة الموارد الزراعية في مرتفعات كورديلييرا :الفلبين  - 7

س الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقرير رئيتقييمات البرامج القطرية التي يغطيها 

  :2008لعام 

  مالي  - 8
  المغرب  - 9

 المؤسسة مستوى على التقييمات

  تقييم استراتيجية الصندوق اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادي  - 10
 لصندوق التجريبي للحضور الميدانيتقييم برنامج ا  - 11
 في الصندوقسياسة التمويل الريفي   - 12

التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -دال 

 2007لعام 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام التقييمات المرحلية التي يغطيها 

2007:  

 -  الشرقي األعلى لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة قليممشروع صون األراضي في اإل :غانا  - 1

  المرحلة الثانية    
  قليم الغربي األعلىمشروع التنمية الزراعية في اإل :غانا  - 2
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  برنامج التنمية المحلية واإلحياء الزراعي في فوتا دجالون :غينيا  - 3
   الشرقي بالمناطق المرتفعةقليم الشماليمشروع إدارة موارد المجتمعات المحلية في اإل :الهند  - 4
  مشروع التنمية االقتصادية للمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة ةجمهورية فنزويال البوليفاري  - 5

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام تقييمات اإلنجاز التي يغطيها 

2007:  

  لمتكاملة في جنوب غرب أنهويمشروع التنمية الزراعية ا :الصين  - 6
  رة يوكاتانيمشروع التنمية الريفية لصالح مجتمعات الميان في شبه جز :المكسيك  - 7
  مشروع التنمية الريفية في تافياللت ودادس :المغرب  - 8
 في نياسا مشروع التنمية الزراعية :موزامبيق  - 9

 م قسا األية على مستوىنمتبرنامج مساندة ال :أوغندا  - 10

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقييمات البرامج القطرية التي يغطيها 

  :2007لعام 

  بنغالديش  - 11
  المكسيك  - 12
  رواندا  - 13

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة لعام التي يغطيها مؤسسية تقييمات الال

2007:  

 البرنامج التجريبي لإلشراف المباشر  - 14


