
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذآرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Luciano Lavizzari  

 مدير مكتب التقييم
  2274 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

 org.ifad@lavizzari.l :لكترونياإلبريد ال
 

Liam F. Chicca  

   عن شؤون الهيئات الرئاسية  المسؤول الموظف
  2462 5459 06 39+ :هاتفرقم ال

  org.ifad@chicca.l :لكترونياإلبريد ال

 
  الواحدة بعد المائة الدورة -المجلس التنفيذي 

  2010كانون األول / ديسمبر16- 14، روما
 
  ستعراضلال

  
  
  
 
 
 

  
 

  

 على  في الصندوقتعليقات مكتب التقييم

 مع البلدان نخراطسياسة الصندوق في اال

  لمتوسطة الدخلا

 
  

Document: EB 2010/101/R.14/Add.1 
Agenda: 10 
Date: 7 December 2010 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



 EB 2010/101/R.14/Add.1 

1 

على سياسة الصندوق في االنخراط في الصندوق تعليقات مكتب التقييم 

  مع البلدان المتوسطة الدخل

 2009كانون األول /، قررت اللجنة في ديسمبرونظامها الداخليتمشياً مع أحكام اختصاصات لجنة التقييم  -1
 في الدخل إلى جانب تعليقات مكتب التقييمأن تناقش سياسة الصندوق في االنخراط مع البلدان المتوسطة 

وعالوة . 2010كانون األول / ديسمبردورة عليها، قبل أن ينظر المجلس في هذه السياسة في الصندوق
 الدول األعضاء في المجلس يعلى ذلك، ووفقاً للممارسة المتبعة، ستتاح أيضاً تعليقات مكتب التقييم لممثل

 .السياسةذه ه بالمتعلقة إلى الوثيقة كضميمة

ومن ثم فإن . وقد قدم مكتب التقييم تعليقاته األولية شفوياً إلى دائرة إدارة البرامج بشأن مشروع السياسة -2
 الذي تعكف لجنة التقييم ، بالسياسةالمتعلقالتعليقات الواردة في هذه الوثيقة تستند إلى المقترح النهائي 

 .النظر فيهعلى 

حتى يظل  ، بأن الصندوق يحتاجلخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوقتقرير هيئة المشاورات ام يسلِّ -3
وضمان مالءمتها وتعزيز الشراكة مع إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل فعاالً، 

وتتضمن السياسة المقترحة قائمة بالمنتجات والخدمات المتمايزة المقدمة إلى البلدان . هذه البلدان
كما أنها تقترح ثالثة . طة الدخل ومنها على حد سواء، فضال عن منتجات وخدمات مالية ومعرفيةالمتوس

 .خيارات لسياسة الخروج

وبما أن إعداد سياسة الصندوق تجاه البلدان المتوسطة الدخل انطوى على استعراض للسياسات المماثلة  -4
في التأكيد كان سيفيد  المتبعة في هذا الشأن وصف العمليةفالمتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى، 

 .شيروا وأن الوثائق الرئيسية قد استُعرضتعلى أن أصحاب المصلحة المعنيين قد استُ

 لطائفة عريضة من الدروس المستفادة من العمليات السابقة قدراً ضئيالً من المناقشةوتتضمن الوثيقة  -5
ما جرى في إطار إعداد وبالمثل، ال يوجد أي ذكر ل. لالممولة من الصندوق في البلدان المتوسطة الدخ

وكان هذا سيؤدي إلى التأكيد على أن السياسة .  الموجودةوثائق التقييملاستعراض شامل هذه السياسة من 
ومن حيث . الصندوق في تنميته الذاتية خبرة ترتكز علىإلى أدلة وأنها حسب األصول المقترحة تستند 

 شامل ألدلة التقييم مؤسسية استعراضالستراتيجيات االسياسات أو ال جميع  إعدادالمبدأ، ينبغي أن يسبق
 1.مكتب التقييم أو إلى تقارير التقدير الذاتيتقارير سواء كان هذا باالستناد إلى 

ومن بين . ويجب تصميم السياسات واالستراتيجيات المؤسسية بأسلوب ييسر تقييمها في المستقبل -6
ع األداء والتزامات الشأن تحديد أهداف وغايات واضحة وقابلة للقياس ومؤشرات لتتبالمتطلبات في هذا 

تضمن أياً من هذه ي السياسة الخاصة بالبلدان المتوسطة الدخل ال  مقترحولألسف، فإن. بإعداد التقارير
 .السياسةهذه تنفيذ على  الصندوق يقبلوال بد من معالجة هذا القصور قبل أن . العناصر

 إن السياسة المقترحة، إذا وافق عليها المجلس، ستكون لها آثار على سياسات واستراتيجيات مؤسسية ثم -7
فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يؤثر اإلقراض المباشر للقطاع الخاص دون ضمانات سيادية . أخرى

                                                      
 التي أجرت إدارة – 2011أيار / التي سُتعرض على المجلس في مايو–آما هي الحال فيما يتصل باستراتيجية الحضور القطري   1

  ).2007 (ي للحضور الميدانيلبرنامج التجريباتقييم الصندوق من أجلها بالفعل تقديرًا ذاتيًا آما أوصى بذلك 
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ن اتساق ولضما. على سياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق فضال عن اتفاقية إنشاء الصندوق
البلدان المتوسطة الدخل قد الخاصة بالسياسة مقترح  فلعل من المفيد أن يكونالسياسات عبر الصندوق، 

برز ما إذا كان ي و، الرئيسية تتسق مع السياسات واالستراتيجيات المؤسسيةذا كانت عناصرهتحقق مما إ
 . ضرورياًأي تعديل عليها

 ينبغي للصندوق أن يعمق تقاسمه للمعرفة داخل المؤسسة وما السياسة، في جملة أمور، بأنهوتوصي  -8
ا في ذلك بم(يعتبر الصندوق نقل المعرفة وتنمية القدرات وينبغي أن . ينتجه ويستقطبه داخلياً من معرفة

 جزءاً ال )السياسات والتنظيم واستقطاب التأييد والمشاركة في منتديات فيما بين بلدان الجنوبالتعاون 
 والجدير بالذكر أن قدرة الصندوق من .مهمته، إلى جانب تقديم المساعدات التقنية المدفوعةيتجزأ من 

بشأن ( مؤخراً على مستوى المؤسسة عدة تقييمات جرتوتشير . حيث إدارة المعرفة ال تزال ضعيفة
جاري [لخاص ، وانخراط القطاع اوالتمايز بين الجنسينالزراعة والتنمية الريفية في أفريقيا، واالبتكار، 

وقد وضعت بعض التدابير . بصورة منتظمةإلى أن األداء في إدارة المعرفة كان غير مالئم ]) حالياً
 لتسريع جهوده وسيحتاج الصندوق.  ينتظر أن تحسن األداء في المستقبلالسنتين الماضيتينالمفيدة في 

من نوع ذلك ال الالزم لتلبية وتخصيص الموارد من أجل تنمية الكفاءات والمهارات والعمل التحليلي
 .تحتاج إليه البلدان المتوسطة الدخل فيما يتصل بالزراعة والتنمية الريفيةالذي المعرفة متطلبات 

تجديد على البلدان ال السياسة بطريقة صحيحة قضية الخروج كوسيلة لضمان تركيز موارد وتتناول -9
لنظر فيها امن أجل ض ثالثة خيارات للخروج عروتُ. الفقيرة المؤهلة لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية

وربما كانت لهذا الخيار . وقد أعربت إدارة الصندوق عن تفضيلها للخيار الثالث). 20انظر الفقرة (
 في ترديقترن به من تحديات لم  ماأسباب وجيهة، ولكن مسوغات هذا التفضيل وما يتيحه من فرص و

 سبب في أنه سيكون من األفضل للصندوق اعتماد الخيار الثالث بدالًأي تفسير لليرد لم كما هذه الوثيقة، 
 .من الخيارين األول أو الثاني

لمساعدات ل ذكر التجديد الثامن لموارد الصندوقهيئة المشاورات الخاصة ب تقريرفي ويرد صراحةً  -10
تمرارها في كخيار للبلدان التي تقرر التوقف عن االقتراض من الصندوق مع اسالتقنية المدفوعة 

 تقديم مثالين مهمين تنحصر فيوفي حين أن السياسة تشير إلى هذه الخدمة، فإنها . الحصول على خدماته
ن بلدين وال تناقش قدرة الصندوق أو تستكشف الوسائل التي تمكِّن الصندوق من النجاح في تقديم هذه ع

 .الخدمة

م أداء عمليات الصندوق إلى أن مكتب التقييم قي غير صحيحة إشارة من السياسة المقترحة 8وتشير الفقرة  -11
وليست هذه هي الحال في األرجنتين، حيث يبين التقييم . رضيةفي البلدان المتوسطة الدخل بوصفها م

وعالوة على ذلك، . رض إلى حد ما بوجه عامالذي ُأجري مؤخراً أن أداء حافظة المشروعات غير م
 .ر مكتب التقييم تقييما للبرنامج القطري في الفلبينجفي الوثيقة، لم يفعلى العكس من المعلومات المقدمة 


