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  موجز تنفيذي

أداة لمساءلة اإلدارة فيما  وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة عنيمثل تقرير رئيس الصندوق  -1

يتعلق بعمليات التقييم التي يجريها مكتب التقييم المستقل في الصندوق، وأداة تعلم لموظفي الصندوق 

 2009 عمليات التقييم التي أجريت عام اًأساسويغطي تقرير هذه السنة . وغيرهم من األطراف المعنية

ويتضمن التقرير أيضاً .  نتائج وأثر عمليات الصندوقعن 2010وترد في التقرير السنوي لعام 

 تقييماً التي أجريت في 36لتوصيات واالستجابات الصادرة عن عمليات التقييم البالغ عددها لاستعراضاً 

األجل لعملية تقرير رئيس   طويلمنظورل إلى صتو بغية ال،)2011-2008(بع األخيرة السنوات األر

تجابة  في معرض االسث قسم جديد لتوفير تحليل لألداءوقد استحد.  وتعزيز حلقة التعلمالصندوق

 . توصيات التقييم لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء على وجه التحديدل

 فقد التساق في السنوات األربع األخيرة، اتسمت استجابات الصندوق لتوصيات التقييم بالقوة وافي حينو -2

 في المائة من التوصيات التي خضعت 71فقد جرت متابعة . 2011 عاملوحظ حدوث تحسن ملحوظ 

ومن النسبة ). 2009  في المائة في57 و2010 في المائة في 62مقارنة بما نسبته (لالستعراض هذا العام 

 في المائة منها جزئياً، 9 قيد التنفيذ، وجرت متابعة  في المائة من التوصيات16 ثمة كانتالمتبقية، 

نسبة التوصيات المعلقة لم تزد وتجدر اإلشارة إلى أنه تبين أن . قيطبقابلة للت في المائة غير 3واعتبرت 

 . في المائة2عن 

وات األربع ناملة، في عموم الحافظة، خالل الس في المائة من التوصيات متابعة ك64 متابعة جرتو -3

 في 16، وكانت ةجزئيمن التوصيات متابعة  في المائة 6 متابعة جرتومن النسبة المتبقية، . اضيةلما

التوصيات التي  استبعادوب.  في المائة معلقة2، و بعدمتابعتها وقت لم يحن المائة في 7المائة قيد التنفيذ، و

يرتفع معدل ، )راء االستعراض مساهمة جديدة وقت إجتصميم لعدم م يستجب لهاالتي ل(عد  بهاوقتلم يحن 

 في 51 من – هذا العام ملحوظاواألهم هو تحسن األداء الحكومي تحسنا .  في المائة69االستجابة إلى 

 .  في المائة61المائة إلى 

 62، حيث تمت متابعة  أيضاأفريقيا جنوب الصحراء في جاءت االستجابة لتوصيات التقييم جيدة جداو -4

. على مدى السنوات األربع الماضية جرت متابعتها متابعة كاملة التيصيات في المائة من جميع التو

 بعد استبعاد التوصيات التي لم يحن وقتها بعد، يرتفع معدل االستجابة لإلقليم إلى ه أنجدير بالذكرومن ال

 لم تزد نسبةومرة أخرى، . ط جميع األقاليم أفضل من متوسسجل معدال في المائة، وهو ما ي71

 . ، وهو ما يدل على ارتفاع درجة االمتثال والمتابعة في المائة2المعلقة عن  تياتوصال

 الموضوعات المتكررة ، يظهر االبتكار باعتباره أحد2011 في المستعرضةالتقييمات مجموعة إطار وفي  -5

وضع جدول أعمال تضمنت التوصيات فعلى المستوى المؤسسي، . ومحور تركيز التقييم المؤسسي

 . عن حلول أفضل وتقديم الدعم المؤسسيبطريقة منهجية  كشف واللالبتكار

أفريقيا جنوب  في ناشئةالتقرير كذلك دراسة أكثر تفصيال للموضوعات المشتركة الهذا ويتضمن  -6

 الذي يعتبر الموضوع األكثر تكرارا في – تناول التوصيات ذات العالقة باالستهداف جرىو. الصحراء

 وصول إلى تكنولوجيات ميسورة التكلفة، وضمان وصولن طريق تيسير ال ع–المذكور شبه اإلقليم 
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. النساء والشباب إلى الموارد اإلنتاجية، وإجراء تحليالت متعمقة للعمليات االجتماعية واالقتصادية

 األخرى إدارة الموارد الطبيعية واالستدامة والتعاون مع القطاع الخاص مشتركةال وتتضمن الموضوعات

مشروعات والبرامج شراكات؛ وتم تناول كل من هذه الموضوعات على نحو شامل في الوإرساء ال

 .مة حديثاًمالمص

 مصرف لسياسات وعملياتطرحها التقييم المشترك  على متابعة التوصيات التي أيضاًويعمل هذا التقرير  -7

ويوضح . ية في أفريقياالريففي الزراعة والتنمية التنمية األفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

قُطْري،  نهج  اعتمادلالته مع مصرف التنمية األفريقي من خام بتعميق شراكاالستعراض أن الصندوق ق

.  على المستوى الوطنييةستراتيجيات القطاعاالسياسات والمواءمة االستراتيجيات وخطط العمل مع ب

كيفية مواءمتها مع برنامج لى نحو محدد عة للصندوق في أفريقيا قُطْري جميع االستراتيجيات الوتعين

ولئن لم يتم بعد تنفيذ بضع توصيات مؤسسية تنفيذا كامال، ومنها . التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا

تعيين منسق متفرغ معني بالشراكات على المستوى التشغيلي، فإن المؤسسات بصدد مواءمة 

 . استراتيجياتها وأولوياتها بالفعل

إذ يعكس المستوى المرتفع للعالقة .  حتى أصبح آلية فعالة للمساءلة والتعلمالرئيس قريرتوقد نضج  -8

وينبغي إيالء تركيز أكثر وضوحا . التعاونية والمثمرة القائمة بين إدارة الصندوق ومكتب التقييم المستقل

ند نقطة اإلنجاز، إتمام االتفاقات عاإلسراع ب في جميع ضروب التقييم، ولقضايا التمايز بين الجنسين

ولكن أكثر استراتيجية في التقييمات، باعتبار جميعها عددا ومواصلة التأكيد على طرح توصيات أقل 

   . في الصندوق وعملية متابعة اإلدارةسبال إلدخال مزيد من التحسينات على وظيفة التقييم المستقل
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  إلدارةتقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير ا

   المقدمة والمنهجية– أوال

   المقدمة–ألف 

بصورة  1رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارةهذا العام لتقرير  صدىيت -1

 عن نتائج وأثر 2010وتمت تغطيتها في التقرير السنوي لعام  2009 عام أجريتلتقييمات التي ل أساسية

ئيس الصندوق أداة لمساءلة إدارة الصندوق فيما يتعلق بالتقييمات ويـعتبر تقرير ر .عمليات الصندوق

مكتب  زود، كما يالتي يجريها مكتب التقييم، وأداة للتعلم بالنسبة لموظفي الصندوق وهيئات المشروعات

 فإن مكتب ،سياسة التقييم في الصندوقمتطلبات تمشيا مع و. مليات التقييم وتوصياتهاعن عبإفادة التقييم 

 . ) األولالملحقانظر (تعليقات مستقلة على التقرير أيضا بلمجلس التنفيذي ا زودييم يالتق

.  للمساءلة والتعلمناجعةنضج تقرير الرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة ليغدو آلية  -2

لوضع ام سليم نظ"الصندوق لدى مكتب التقييم ووظيفة التقييم في الصندوق أن لاستعراض األقران أثبت و

 دعملية االتفاق عنجميعها مما يتم االتفاق عليه في توصيات التقييم فيما يتعلق بمتابعة للواإلدارة استجابة 

  عمق وأن تزايدوقت الورمرب ريراتقالتغطية و جودة تحسن استعراض األقران أثبت وقد 2".نقطة اإلنجاز

  . التعلم المؤسسيةساهم في تعزيز إمكاناتلتغطية في السنوات األخيرة ا

  هيكل التقرير-باء 

 وفقا للقرارات التي ،وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة في مجلدينتقرير الرئيس عن  يقع -3

 ذي تم إجراؤهيتضمن المجلد األول التقرير الرئيسي، الذي يلخص التحليل الف .اتخذها المجلس التنفيذي

واردة في هذا عند نقطة اإلنجاز في التقييمات ال متفق عليها بعد استعراض وضع التنفيذ لكل توصية

على كل وإدارة الصندوق اإلقليمية شُعب اللة من مفصعلى استجابات  يثانالمجلد يحتوي الو. التقرير

 .)EC 2011/68/W.P.4/Add.1 (توصية من التوصيات االستراتيجية

استعراض لمدى االمتثال في القسم الثاني به  للمنهجية المتبعة، يعق موجز وصفولاألويرد في القسم  -4

 وضع التنفيذ لجميع التوصيات المشمولة في السنوات األربع األخيرة، ثالثالل القسم ويحلّ. للتوصيات

خامس على الوأخيرا، يحتوي القسم .  وضع التنفيذ حسب الموضوعات الرئيسيةرابعالويستعرض القسم 

 . والتوصياتنتائجوالالموجز 

يتضمن التقرير كما  العام،هذا  مجموعة فرعية مميزة في تقرير دان أفريقيا جنوب الصحراء بلمثلت -5

عومل االبتكار وبالمثل، ). رابعال وثالثالالقسمين (تحليال ألداء هذه المجموعة المحددة من البلدان 

 .توسيع النطاق باعتبارهما موضوعين منفصلين/والتكرار

                                                      
1  EB 2003/78/R.17/Rev.1.  
  .107، الفقرة EB 2010/99/R.6 الوثيقة  2
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  المنهجية-جيم 

 من دائرة إدارة البرامج  كل أن يتفق،أوالً: ، وهيتقرير اتخاذ العديد من الخطواتيستوجب إعداد ال -6

 دائرة إدارة البرامج تصنف وبعدئذ ؛ييمات التي سيتضمنها هذا التقرير على التقومكتب التقييم المستقل

الطبيعة، المستوى، و: تحت ثالثة عنواوين، وهيعند نقطة اإلنجاز لكل تقييم لمتفق عليها التوصيـات ا

 ه القائمة والموافقة عليها، وبعد هذاستعراضيقوم مكتب التقييم بثم ). 10-8انظر الفقرات (الموضوع و

 المتابعة المتعلقة تدابيرالتعليق على وضع إدارة البرامج  لدائرةالتابعة  اإلقليميةشُعب الطلب إلى  يلكذ

متابعة هذه  تتم متى لم ا توفير مسوغ واضحأيضشُعب الإلى طلب ولتعزيز حلقة التعلم، ي. بكل توصية

  . بشكل كاملالتوصيات

، قامت دائرة إدارة البرامج باستخدام نفس فئات وضع التنفيذ ولتقدير امتثال تدابير المتابعة للتوصيات -7

 :السابقةتقرير السنة في  استخدمت كما 2011تقرير الرئيس لعام واردة في لا

 العمليات؛/ الجديد لألنشطةالمسار ضمن بشكل كاملة مدرجالالتوصيات : متابعة كاملة •
  الفرصبرامج/البرامج القُطْرية/في المشروعات التوصيات التي ستدرج :لم يحن وقتها بعد •

 ؛ والتي لم يوافق عليها رسميا بعدةقُطْرياالستراتيجية ال
 نجاز؛ عند نقطة اإلات في االتفاقتوجه الموصى به وفقاً لل المتخذةالتدابير: جارية •

 االتفاق عند فيق عليه اتف على نحو يختلف عما طبقت، أو  بعدلم تطبق التوصيات بالكامل: جزئية •

 ؛ساسيةنقطة اإلنجاز، ولكنها تراعي الفلسفة األ
  توصيات تعذرت متابعتها؛:قةمعلّ •

ـُمتثل لها بسبب الظروف :غير قابلة للتطبيق •  نمائية السياقات اإل أو المتغيرةةقُطْريال توصيات لم ي

 .سبابغيرها من األ أو ل،المتغيرة
 وقد أبقى تقرير هذا العام على .الجهة المسؤولة عن متابعة التوصياتيحدد  تصنيف إضافي ثمةو -8

 : المستخدمة في تقرير العام السابق الكياناتتصنيفات

 الصندوق على مستوى المشروعات؛ •
  ، بالشراكة مع الحكومات؛قُطْريالصندوق على المستوى ال •
  الحكومية في البلد الشريك؛سلطاتال •
 الصندوق على المستوى اإلقليمي؛ •
 .الصندوق على المستوى المؤسسي •

في المعمول به سياسة التقييم وفقا لفي التوصيات من حيث طبيعتها من التصنيف  الثاني نوعوينظر ال -9

 :على النحو التاليالصندوق، 

 ؛محدد اتخاذ إجراءتوصيات تشغيلية، إذا كانت تقترح  •
 توصيات استراتيجية، إذا كانت تقترح نهجاً أو مساراً للعمل؛ •
 .توصيات سياساتية، إذا كانت ترتبط بالمبادئ التي يستهدي بها الصندوق •
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10- إرساء  و، والتمايز بين الجنسين،التمويل الريفيمنها، ( فئة مواضيعية 25فت التوصيات في نّوأخيرا، ص

 وتغطي خمس مجموعات  التقييماتتتناولهاختلف األبعاد التي  هذه الموضوعات مشملوت .)الشراكات

االستهداف والتمايز بين الجنسين؛ والمجاالت التقنية؛ وإدارة المشروعات؛  :، وهيمواضيعية عريضة

 .شاملةواألنشطة غير اإلقراضية؛ والموضوعات ال

  2011استعراض وضع تنفيذ التوصيات المشمولة في عام  –ثانيا 

  التقييم ومحتوياته نطاق -ألف 

. تتقييما لهذا العام سبعةيغطي تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  -11

في  والصندوق مصرف التنمية األفريقيلسياسات وعمليات  التقييم المشترك ومن هذه التقييمات، رحل

تقرير الأدرجت التقييمات الستة المتبقية في و.  من العام السابقالتنمية الريفية في أفريقياالزراعة و

تتضمن التقييمات السبعة المشمولة في عليه، و. 2010 لعام السنوي عن أثر ونتائج عمليات الصندوق

 :استعراض هذه السنة ما يلي

التنمية الزراعة وفي مصرف التنمية األفريقي والصندوق سياسات وعمليات لالتقييم المشترك   )أ (

 ؛)تقييم مؤسسي(يا الريفية في أفريق
 التقييم المؤسسي بشأن قدرة الصندوق على تعزيز االبتكار المناصر للفقراء وتوسيع النطاق؛  )ب (
 ؛)قُطْريتقييم  ( لألرجنتينقُطْريتقييم البرنامج ال  )ج (
 ؛ لموزامبيققُطْريتقييم البرنامج ال  )د (
 الجذريات والدرنيات؛إنتاج تقييم اإلنجاز الخاص ببرنامج تنمية : نبِن  )ه (
 ؛كسي الغربيةانفي غقر  الفوطأة تقييم اإلنجاز لمشروع تخفيف :ينالص  )و (
 .ةريمالمنطقة في تنمية اليم اإلنجاز لمشروع تقي: اليمن  )ز (

 التيو 2009 في تي أجريتالتقييمات ال  كما اتفق مع مكتب التقييم،،2011لعام  يشمل تقرير الرئيسلم و -12

نظرا ألن دائرة إدارة البرامج لم (تقرير الرئيس  االتفاقات عند نقطة اإلنجاز وقت استعراض ضمنلم تت

يتسن لها بصورة مجدية متابعة التوصيات قبل أن يقوم كل من الصندوق والمقترض باالتفاق عليها 

، من بين التقييمات 2011ومن ثم، لم تدرج التقييمات التالية في تقرير الرئيس لعام ). والتحقق منها

 :    2010  لعامنتائج وأثر عمليات الصندوقالمشمولة في التقرير السنوي عن 

 ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛يالتقييم المؤسسي ألداء الصندوق ف  )أ (
 ؛ للهندقطريالالبرنامج تقييم   )ب (
 ؛ للنيجرالبرنامج القطريتقييم   )ج (
 ؛ لبرنامج الوساطة المالية الريفيةمرحليالتقييم ال: ثيوبياإ  )د (
 ؛الزيوت النباتيةإنتاج تنمية لمشروع  حليالتقييم المر: أوغندا  )ه (
  . وكاراكورو أفتوتجنوبمشروع الحد من الفقر في ل التقييم المرحلي: موريتانيا  )و (
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  1اإلطار 
  2011التقييمات المشمولة في تقرير الرئيس لعام 

في  2011تقرير الرئيس لعام نظر ، )2009ي والتقييمات المجراة ف( 2011عام لعن نتائج وأثر عمليات الصندوق السنوي تقرير الاستنادا إلى 
.  نظرا لعدم االنتهاء من اتفاقات نقطة اإلنجاز وقت االستعراض،ةراشاإل  سلفت كما، ستة منها لم يتسن إدراجها في هذا التقريرتقييما، 12

التقييم المشترك لمصرف التنمية ل رحعن أثر ونتائج عمليات الصندوق؛ و 2010عام السنوي لتقرير الومن ثم، أدرجت ستة تقييمات من 
 : ويرد في ما يلي التقييمات السبعة المشمولة في إطار تقرير الرئيس هذا. األفريقي والصندوق من السنة السابقة

بموجب سياسة التقييم الجارية، يجب إجراء تقييمات مرحلية قبل البدء في أي مرحلة إضافية في المشروع أو إطالق مشروع    -ألف
 تحسين تصميم التدخالت التاليةفي  و جديدة إضافة أي مرحلةمسوغاتوتستخدم التقييمات المرحلية في تقدير . ل في نفس اإلقليممماث
وال يشمل تقرير الرئيس . وفي حالة التقييمات المرحلية، غالبا ما يتم تناول التوصيات بشكل محدد في سياق مشروعات المتابعة. هاوتنفيذ

ى المستوى القُطْري نظرا ألنها تنبع لييمات مرحلية، ومن ثم توجه معظم التوصيات ذات الصلة بالمشروعات إلى الصندوق علهذا العام أي تق
ة التصميم واالستراتيجيات المعتمدة في المستقبل بالنسبة إلى مجموعة متنوعة من يل وتراعى هذه التقييمات في عم.من تقييمات اإلنجاز

  . القطاعات أو الموضوعات
 تقرير إنجاز المشروع، الذي يتولى المقترض إعداده بالتعاون مع المؤسسة االنتهاء منتجرى تقييمات اإلنجاز عادة بعد    -باء

  : 2011الثالثة التالية في تقرير الرئيس لعام اإلنجاز تقييمات  ردوت. ونة بعد انتهاء المشروعالمتعا
 الجذريات والدرنيات؛إنتاج  نميةبرنامج ت: نبِن -1
 في غانسكي الغربية؛مشروع تخفيف وطأة الفقر : الصين -2
  .ريمةالمنطقة في تنمية المشروع : اليمن -3

تعمل تقييمات البرامج القُطْرية على تقدير أداء وأثر األنشطة المدعومة من الصندوق في بلد معين، ومن ثم توفير اللبنات    -جيم
 البرنامجين القُطْريين التاليين في تقرير درج تقييمأو.  المستندة إلى النتائجلقُطْريةلتصميم برامج الفرص االستراتيجية االالزمة األساسية 

  :2011الرئيس لعام 
 األرجنتين؛ -4
 .موزامبيق -5

ج المستخدمة على مستوى الصندوق هوتعمل التقييمات المؤسسية على تقدير فعالية وأثر السياسات واالستراتيجيات واألدوات والنُ   -دال
  :التقييمين التاليين 2011ل تقرير الرئيس لعام ويشم. بأسره

 الريفية في أفريقيا؛التنمية ة والزراعفي مصرف التنمية األفريقي والصندوق التقييم المشترك لسياسات وعمليات  -6
  .قدرة الصندوق على تعزيز االبتكار المناصر للفقراء وتوسيع النطاقتقييم  -7

 

اإلقليمية الخمس شُعب ر الرئيس لهذا العام تقييمات صادرة عن الوتشمل عمليات التقييم المشمولة في تقري -13

بة إقليمية ومن ع بالنسبة لفترة االستعراض الحالية، ال يمثل ذلك سوى تقييما واحدا لكل شُهغير أن. جميعا

تقدير يتميز بقدر أكبر من السالمة اإلحصائية، استخدمت جراء وإل. بعثم ال يمثل مدى استجابة الشُ

م توصيات االتفاقات عند نقطة اإلنجاز وغالبا ما تقس. ثالثالم السنوات األربع الواردة في القسم أرقا

 التدابير المتعددة التي تغطيها توصية واحدة خالل مرحلة سقطالفردية إلى أقسام فرعية بحيث ال ت

 .المتابعة
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  1الجدول 

  2011ام التوزيع اإلقليمي للتقييمات المشمولة في تقييم الرئيس لع
  )باألعداد(

  اإلنجازتقييمات رحليةالتقييمات الم التوزيع اإلقليمي
  تقييمات
 ةقُطْريالبرامج ال

  التقييمات
 المجموع المؤسسية

  1 - - 1 - أفريقيا الغربية والوسطى

 1 - 1 - - أفريقيا الشرقية والجنوبية

 1 - - 1 - آسيا والمحيط الهادي

 1 - 1 - - أمريكا الالتينية والكاريبي

 1 - - 1 - الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 2 2 - - -  المستوى المؤسسي للصندوق

 7 2 2 3 -   المجموع 

 18، و2008 توصية في 15بالنسبة لمتوسط عدد التوصيات الصادرة عن كل تقييم، جاءت األرقام بواقع  -14

لصادرة عن التقييمات متسقا ات اومن ثم، جاء عدد التوصي. 2011 في 18، و2010 في 19، و2009في 

ويتمشى . ن التقييمات السابقة التي طرح فيها عدد أكبر من التوصياتجاء أقل م و، السنوات األخيرةفي

اإلدارة لمكتب التقييم بتعزيز الفعالية عن طريق إنتاج توصيات استراتيجية الذي قدمته قتراح االذلك مع 

 .أقل عددا وأكثر تركيزا

، توجه التوصيات في أغلب األحوال إلى الصندوق على المستوى  المسؤولكيانالوفيما يتعلق بفئة  -15

 في المائة إلى الصندوق على 33نسبة أخرى تبلغ وتوجه ).  في المائة64( بالتعاون مع الحكومة قُطْريال

 في المائة فحسب بصورة 2ويوجه .  يصدر معظمها عن التقييمات المؤسسية–المستوى المؤسسي 

  .   في المائة فقط إلى المشروعات1ى المؤسسات الحكومية ومباشرة إل

  2الجدول 

  توصيات التقييم حسب نوع ومستوى التقييم

  )باألعداد(

 
 اتالتقييم

 ةمرحليال
تقييمات 
 اإلنجاز

  تقييمات
 ةقُطْريالبرامج ال

  التقييمات
 المجموع المؤسسية

  المجموع
  )المئوية بالنسبة(

  33  42 42 - - -  للصندوق المؤسسيمستوىال
 1 1 - - 1 -  للصندوقاإلقليميمستوى ال

 64 83 - 35 48 - ةالحكوم/ للصندوققُطْري الالمستوى
 2 2 - 1 1 - الحكومية والمؤسسات الهيئات 

 1 1 -  1 - -  مستوى المشروعات
  100 129 42 37 50 -  )باإلعداد( المجموع  

  100 33 29 39 - )بالنسبة المئوية ( المجموع 
  . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها : ملحوظة

ى المستوى المؤسسي للصندوق،  في المائة منها السياسات عل9وبالنسبة لطبيعة التوصيات، تناولت  -16

  التوصيات في المائة من30 ، وتناولت في المائة61 ستراتيجياالطابع ال ذات بلغت نسبة التوصياتو

 ، واالبتكار، وإرساء الشراكات، وتغطي معظم توصيات السياسات جوانب التصميم.المسائل التشغيلية
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وتضم أكثر . ة والمؤسسيةقُطْريوتتناول التوصيات االستراتيجية كال من المسائل ال. وتوسيع النطاق

لتقييم االذي كان محور تركيز (خاصة باالبتكار  شيوعا على المستوى االستراتيجي تلك الالموضوعات

ال توجه التوصيات التشغيلية نحو في تقرير هذا العام، و.  واالستهداف،، وإرساء الشراكات)سسيالمؤ

 .  والمؤسسيقُطْري تتصل بالمستويين البلالمشروعات، 

  3الجدول 

  توزيع توصيات التقييم حسب مستوى وطبيعة التوصيات

  )باألعداد(

 
توصيات 
 تشغيلية

توصيات 
 استراتيجية

توصيات على 
 المجموع لسياساتمستوى ا

  المجموع
  )بالنسبة المئوية(

  33  42 11 20 11  للصندوق المؤسسيمستوىال

 1 1 - 1 -  للصندوقاإلقليميمستوى ال

 64 83 - 57 26 ةالحكوم/ للصندوق القُطْريالمستوى

 2 2 - 1 - الهيئات والمؤسسات الحكومية 

 1 1  - - -  مستوى المشروعات

  100 129 11 79 39  )باألعداد(   المجموع

  100 9 61 30 )بالنسبة المئوية ( المجموع 

 . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها : ملحوظة

  مدى االمتثال:  وضع التنفيذ– باء

 توصية والواردة في التقييمات السبعة المشمولة في هذا 129يرد وضع التنفيذ للتوصيات البالغ عددها  -17

 .، ويصنف وضع التنفيذ حسب الموضوع في الملحق الثاني4لجدول التقييم في ا

  4الجدول 

  وضع تنفيذ توصيات التقييم

  )باألعداد(

 المستوى
متابعة 
 كاملة

لم يحن 
 معلق جزئي جار وقته بعد

غير 
 منطبق

 المجموع
 )عدد(

  المجموع
 )نسبة مئوية(

 33 42 1 3 9 - - 29  للصندوق المؤسسيمستوىال

 1 1 - - - - - 1  للصندوقيمياإلقلمستوى ال

 64 83 3 - 2 20 - 58 ةالحكوم/ للصندوق القُطْريالمستوى

 2 2 - - - - - 2 الهيئات والمؤسسات الحكومية 

 1 1 - - - - - 1  مستوى المشروعات

 100 129 4 3 11 20 - 91  )باألعداد(   المجموع

  100 3 2 9 16 - 71 )بالنسبة المئوية ( المجموع 
 . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها : حوظةمل

 في 71 توصية أو ما يعادل 129 من أصل 91 إجماال، تم تنفيذ .التوصيات التي تمت متابعتها بالكامل -18

 وتقييمات اولها من خالل تقييمات المشروعات التوصيات التي تم تنويشمل ذلك. المائة من المجموع

 :ويرد فيما يلي بعض األمثلة على ذلك. والتقييمات المؤسسية ةقُطْريالبرامج ال
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تصميم مشروعات التنمية  في مراعاة الطابع المتعدد األبعاد للفقر باستمرار أوصيفي الصين،  •

واستجابة لذلك، يعمل التصميم الجاري لمشروع . لممولة من الصندوق في المستقبلالريفية ا

الدعم  توجيهبجات المجموعات المستهدفة  على تلبية احتياكسيغانالتنمية الزراعية المتكاملة في 

 السكان الفقراء لألصول وصولتحسين : ويشمل ذلك ما يلي. المتعدد القطاعات لصالح الفقراء

 واألسواق المجزية؛ ، والخدمات التقنية،لى المعلوماتإصول و وال، ومياه الشرب اآلمنة،إلنتاجيةا

 . تنمية المنتجات الزراعيةوتنويع مصادر دخلهم من خالل 

إشراك رابطات المنتجين بحيث يجري فرص التنمية  بمواصلة أوصي ، بالمثل،وفي اليمن •

وتراعي .  الريف من األطراف الفاعلة في سلسلة القيمة في تقديم الخدمات إلى فقراءاوغيره

نيسان / أبريلالمعتمد في( برنامج الفرص االقتصادية :المشروعات التالية هذه التوصية، وهي

 ،)2010انون األول ك/المعتمد في ديسمبر (كاسمروع االستثمار في مصايد األ ومش،)2010

 والتي جرى تصميمها في إطار –) قيد التصميم حاليا(في اليمن  فرص العمل الريفية وبرنامج

المشروعات، البرامج ووفي هذه . 2012-2010 دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

السيما شركات التجهيز (عمل رابطات المنتجين وغيرها من األطراف الفاعلة في سلسلة القيمة ست

 تقديم خدمات جريوعلى وجه التحديد، سي. المنتجين الخدمات إلى صغار قديمعلى ت) والمصدرين

اإلرشاد الزراعي التقنية والمشورة التجارية لصغار المنتجين ورابطاتهم عن طريق مديري سلسلة 

البرامج وستستفيد . المصدرين، على أساس ترتيبات تعاقدية/ المتصلين بشركات التجهيزتوريدلا

 .  وتتقاسم التكاليف المتصلة على أساس تنازليتوريدالمشروعات من مديري سلسلة الو

.  لموزامبيق بتحديد آليات للتنسيق بين المشروعات المختلفةبرنامج القُطْريتقييم الوأوصى  •

،  إلى ضمان التعاون والتكامل بين المشروعاتقُطْريامج النذلك، عمد تصميم البرواستجابة ل

 األسواق الريفيةترويج إدارة برنامج  برنامج دعم التمويل الريفي تولىي) 1: (على النحو التالي

وتضطلع السلطات الوطنية ذات الصلة بتنسيق ) 2(؛ مصايد األسماك الحرفيةالترويج لومشروع 

لكال من برنامج دعم التمويل الريفي ) صندوق الطرق(تثمار في الطرق الريفية مشروع االس

 . المذكورينتعزيز مصايد األسماك الحرفية األسواق الريفية ومشروع عزيزلت

تنفيذ  الصندوق عن متابعة رئيس في تقارير ا سائدااتجاهتفاع مستوى المتابعة واالستجابة ظهر ارو -19

تصل معدل متابعة كاملة  الحاليويسجل تقرير الرئيس . ر السنين على مدادارةتوصيات التقييم وتدابير اإل

وبلغ المعدل المناظر في :  في المائة، وهو ما يعكس استمرار التحسن في تنفيذ التوصيات71  إلىنسبته

 .  في المائة62 ما نسبته 2010 في المائة وفي عام 57 ما نسبته 2009عام 

 في المائة من 16ري تنفيذ عشرين توصية أو ما يعادل جي .)الجارية(التوصيات الجاري متابعتها  -20

 :  األمثلة التوضيحية ما يليتشملو. جموع وقت كتابة هذا التقريرالم

 بأن يكثف الصندوق من انخراطه مع حكومة األرجنتين فيما يتصل بتمويل أوصيفي األرجنتين،  •

 من خالل تحسين النفاذ إلى مرا األوتتصدى الحكومة لهذ. صغيرةقطاع زراعة الحيازات ال

 في األرجنتين برنامج التنمية الريفية الشاملة(ويجري حاليا تصميم برنامج وطني جديد . الموارد

]Argentina Incluyente[ ( ويعمل الصندوق على نحو وثيق مع الحكومة األرجنتينية في هذا
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ة لوزارة الزراعة خبيرا في الخدمات وقد عينت وحدة التغيير الريفي التابع. المجال المواضيعي

وسيعمل الصندوق أيضا على كفالة مشاركة خبير في . المالية الريفية إلجراء دراسة قطاعية

الخدمات المالية الريفية في بعثة التصميم النهائي لضمان التصدي لقيود التمويل التي يواجهها 

 . قطاع زراعة الحيازات الصغيرة

لمنتجين وشركات شد اج والتكنولوجيات المصممة ألهباالبتكار في النُوفي بنن، أوصى التقييم  •

 لتنمية قدراتهم على اإلسهام في ال الجذريات والدرنياتفي مجفقرا العاملين التجهيز الزراعي 

 وزارة عكفوت. هم المعيشيةالتنمية الزراعية والريفية واالضطالع بدور مباشر في تحسين ظروف

احتياجات هذه  تلبية  دراسة كيفيةعلىوانية والمصايد السمكية حاليا يالزراعة والثروة الح

وفيما يتعلق بالعمليات، ستركز الوزارة . هدافالمجموعة المستهدفة بحيث يمكن تحقيق هذه األ

كيفية تخفيف على الدراسات المواضيعية وإرساء الشراكات مع الوكاالت األخرى الستكشاف 

  .القيود المحددة

 في المائة 9 أو – توصية 129 توصية من أصل 11 تمت متابعة .لتي تمت متابعتها جزئياالتوصيات ا -21

ومتابعة لهذا التقييم، . وتعلقت معظم هذه التوصيات بالتقييم المشترك.  متابعة جزئية–من المجموع 

ات  وتبادل قنو،مشتركالشراف اإلوالمعارف، تقاسم ويجري حاليا ظمت اجتماعات سنوية لالستعراض نُ

تم متابعتها بشكل ت لم كبروصيات التي تتسم بطابع مؤسسي أغير أن الت.  إلى حد ماالتمويل المشترك

.  فيما بين اإلدارة العليا للمؤسستيناد االستراتيجيات والتنسيق وإعدا أطول أجال وستتطلب تخطيط،كلي

عب، أن تضطلع الشُن تعني في كثير من األحيا تعقد عملية التصميم المشترك فإنوفضال عن ذلك، 

ومع ذلك، يجرى تبادل المعلومات على أساس . ألغراض حسن التوقيت والكفاءة، بإجراء البعثات بنفسها

 : ذلك ما يلي أمثلةمنو. تى في غياب اإلشراف المشتركمنتظم بالفعل ح

امية على غرار برامج المعرفة الر(األنشطة المشتركة إجراء بشُعب  باضطالع الاستجابة للتوصية •

 واعتماد سياسة استباقية لتبادل ، الفضلى والخبراتت والممارسا،بادل الدروس المستخلصةإلى ت

، أجرى الصندوق ومصرف التنمية األفريقي اجتماعات استعراض )الموظفين واالستشاريين

مواضيعية من دل المعارف المتعلقة بمجاالت وقامت المؤسستان بتبا. سنوية بغية تعزيز شراكتهما

وتضمن ذلك تبادل . ألسمدة والوقود الحيويلمرفق إنشاء  و، والتحويالت،لتمويل الريفيبيل اق

 تنفيذ السياسة االستباقية لتبادل جرغير أنه لم ي.  الصندوق والمصرفالمعارف بين موظفي

 . الموظفين واالستشاريين

لصندوق بتنمية  ااضطالعأوصى التقييم المشترك بضرورة وعلى مستوى السياسات العالمية،  •

 بشأن قضايا التجارة التي تؤثر على الدوليتقطاب التأييد ساالمعارف والقدرات لالشتراك في 

ط الضوء على مسألة تحسين حوافز التجارة للمزارعين سلَّواستجابة لذلك، ي. المنتجين األفارقة

.  قدرات إضافية بعدحدثست وإن لم ت،األفارقة في سياق مشاركة اإلدارة العليا في المحافل الدولية

 توزيعه على جرىالذي  2011لعام  للصندوق تقرير الفقر الريفيوترد هذه المسألة أيضا في 

 .نطاق واسع في المحافل الدولية
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وافقة عليها على أساس واقترح التقييم الخاص بأفريقيا أيضا تحديد المشروعات وتصميمها والم •

 الرامية إلى تبادل قنوات التمويل المشترك ومن ثم وجاري بذل الجهود. بلدانخمسة مشترك في 

وقد بدأت عملية التصميم المشترك . تشجيع المشاركة في مرحلة التصميم على أساس مشترك

 .بالفعل في بعض البلدان، ومنها بوركينا فاسو وتوغو

قابلة ، غير  تقريبا في المائة3 ما يعادل اعتبرت أربع توصيات، أو .قيطبقابلة للتالتوصيات غير ال -22

البلد المعني أو غير ذلك من األسباب من قبيل االتفاقات أو  نظرا لتغير السياقات اإلنمائية في قيطبللت

 :  األمثلة على ذلكضويرد أدناه بع. ولويات الحكوميةاأل

الجيل الثاني مع السلطات الصينية من حلول في حالة الصين، أوصي بضرورة الخروج بحل من  •

سألة األمن الغذائي، مثال عن طريق ربط المشروعات الممولة من مانحين أجل التصدي لم

وبناء القدرات، وذلك في السياقات التي تعتبر فيها برامج الغذاء األساسية لبنية ل  الحكوميةمجابرالب

غير أنه .  لتوسيع نطاق المشاركة والتغطية أساسيامقابل العمل أو الغذاء مقابل التدريب عنصرا

 تمويل ي، فقد استمرت الحكومة ففي غانكسي الغربيةجاز مشروع تخفيف وطأة الفقر نظرا إلن

ومن ثم، ال يتوقع إطالق أي مبادرات . وتدريب المزارعين في المناطق الريفيةاألساسية البنية 

للغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب التي يمولها برنامج األغذية العالمي أو غيره من 

 .  قيد التصميم حالياغانكسي في إطار مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في المانحين

شراكات مع شبكات تعاونيات االئتمان الريفي في الصين أيضا، أوصي بضرورة إرساء وفي  •

 من تبادل مجموعةالموافقة على بالمقاطعات على أساس جديد تماما، بمراعاة اإلصالح الجاري و

حوافظ القروض ومؤشرات األداء  لتقييم في الوقت الفعليإجراء ى فضي إلبما يالمعلومات 

توقع إرساء شراكات في ميدان خدمات التمويل الريفي مع ومع ذلك، ال ي. المصرفي بوجه عام

، حيث يفتقر غانكسيالتعاونيات المذكورة في إطار مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في 

 المستقبلية في البالد التي ستتضمن مشروعاتتعمل الوس. التمويل الصغريلمكون المشروع 

توفير خدمات مالية ريفية على النظر بجدية في إرساء مثل هذه الشراكة مع شبكة تعاونيات 

 خالل الفترة االئتمان الريفي، مع مراعاة الدروس المستخلصة من خبرة الصندوق في هذا القطاع

 .  في الصينةقُطْرياالستراتيجية الص  التي يغطيها برنامج الفر2010 إلى 2005من 

.  في المائة في انتظار التنفيذ وقت كتابة هذا التقرير2 ثالث توصيات أو نحو ظلت .التوصيات المعلقة -23

وأوصى التقييم بزيادة العمل التحليلي سواء بشكل . وتتعلق التوصيات المعلقة جميعا بالتقييم المشترك

توصية تقضي بتعاون الصندوق والمصرف في أيضا وطرحت . مباشر أو من خالل ترتيبات الشراكة

ولئن لم تحدد أي أنشطة معينة، فقد طفق الصندوق في . إجراء ثالثة أنشطة في القطاع االقتصادي

واقترح التقييم المشترك أيضا . استثمار الموارد في مجال إدارة المعرفة والعمل التحليلي المتعلق بأفريقيا

ومع ذلك، لم يعين أي منسق بعد على . القة الشراكة بين الصندوق والمصرفتعيين منسق إلدارة ع

بالمثل، لم يتم البدء في برنامج تبادل و. وظائف تنسيق الشراكةبأداء  تكليف موظفينالرغم من 

الموظفين، إذ ينبغي مواصلة استكشاف هذا األمر مع مصرف التنمية األفريقي من حيث تحديد األدوار 

 . المالئمةوالمسؤوليات 
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 . توصيات لم يحن وقتها بعد تقرير هذا العام ال يتضمن أنتجدر اإلشارة إلىو -24

وبوجه عام، يشير مستوى االستجابة إلى أن متابعة التوصيات المتفق عليها عند نقطة اإلنجاز اتسمت  -25

 مع األطراف  متابعتها متى أمكن ذلك بالتعاونتجرية جادة بجميع توصيات التقييم و؛ وتولى عناينشاطبال

وفيما يتعلق بالتوصيات المعلقة وتلك التي لم تتم متابعتها بعد، ظلت النسبة شديدة . ةقُطْريالمعنية ال

، 2010 في المائة في عام 2 في المائة في تقرير الرئيس الحالي، و2 سجلت ما نسبتهحيث : االنخفاض

 . 2008مائة في  في ال2 بلغت، في حين 2009ولم تكن هناك أي توصيات معلقة في 

  2010نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام عن   السنويتقريرالاالستجابة لتوصيات  – جيم

 نتائج وأثر  السنوي عنتقريرال على أن يركز 2009كانون األول /اتفق المجلس التنفيذي في ديسمبر -26

جاال يتسم بضعف  على الكفاءة باعتبارها موضوعا للتعلم حيث ال يزال م2010عمليات الصندوق لعام 

وأشار التقرير إلى أن ثمة عدد من العوامل تؤثر على كفاءة العمليات التي . األداء بصورة ملحوظة

التصميمات المعقدة التي تتضمن أهدافا تغالي في الطموح وتتطلب مكونات : يمولها الصندوق، وهي

خدمات إلى الفقراء؛ وعدم كفاءة وأنشطة متعددة؛ وشركاء مؤسسيين يتمتعون بقدرات غير كافية لتقديم ال

 –وفضال عن ذلك، تؤثر بعض عمليات األعمال المؤسسية . إدارة المشروعات وضعف الرصد والتقييم

 تأثيرا كبيرا على كل من كفاءة المشروعات –على غرار إدارة الموارد البشرية وإدارة القروض 

ئيسيا ينبغي للصندوق التصدي له في ويمثل العنصر األخير تحديا ر. والكفاءة المؤسسية للصندوق

 . المستقبل القريب

وفي سياق اعتماد برنامج موسع للعمل في إطار التجديد الثامن لموارد الصندوق، يسعى الصندوق إلى  -27

ويشمل ذلك إصالح عمليات . اعتماد جدول أعمال للتغيير واإلصالح يتسم باتساع قاعدته وتعدد أبعاده

 . ت الرامية إلى تبسيط عمليات العمل وتعزيز الكفاءة المؤسسية والسياساالموارد البشرية

العوائد االقتصادية ، بما في ذلك  تعرض األداء للركود في السنوات األخيرةوعلى المستوى التشغيلي، -28

 على الرغم من حدوث تحسن كبير في أعقاب إجراء التقييم الخارجي للمشروعات الممولة من الصندوق،

 .  وينبغي إجراء جهود أكثر تضافرا بغية تحسين كفاءة المشروعات.المستقل للصندوق

كما يرد نقاشه (عملياته فحسب في واجه وفورات حجم سالبة غير أنه من المهم مالحظة أن الصندوق ال ي -29

فعلى سبيل . أيضاًيواجه مفاضالت صعبة إنه ، بل )نتائج وأثر عمليات الصندوقالسنوي عن تقرير الفي 

الوصول إلى إلى  نهج الصندوق الرامي إلى خدمة المناطق األكثر نأيا وصعوبة والمثال، يسهم

المجموعات المستهدفة غير المدعومة حتى اآلن في إثقال عملياته بمزيد من التكاليف مقارنة بما إذا قام 

تي ؤثر ذلك أيضا على التكاليف المالية اليو. المناطق ذات اإلمكانات األعلىبتمويل المشروعات في 

وبالمثل، فعلى الرغم من أن تركيز .  واإلشراف عليهامشروعاتيتكبدها الصندوق في تصميم هذه ال

الصندوق على االبتكار قد يترك أثرا أفضل على المدى البعيد، فإنه يطرح مزيدا من المخاطر على 
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في التقييم ن  وينبغي وضع هذه العوامل في الحسبا3.المدى القريب التي قد تتسبب في تالشي الفوائد

 . المؤسسي المعني بالكفاءة

ويشير . تصميم المشروعات باعتبار أن لها تأثير على الكفاءة) وتعقيد(وأشير كذلك إلى جودة  -30

خفض إلى ات المصممة حديثا إلى الحاجة االستعراض الجاد لضمان الجودة الذي تخضع له المشروع

دوق، لدى تصميم مشروعات أكثر تركيزا، على وسيعمل الصن. تكثيف تركيزهاإلى تعقيد المشروعات و

وقد نص التقرير السنوي عن . مراعاة تعدد وظائف القطاع الزراعي والخصائص المتعددة األبعاد للفقر

رجح على أن نسبة المشروعات التي ي4 2010ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق لعام 

 في المائة من المشروعات 86ث بلغت مستوى تحقيقها األهداف اإلنمائية في تزايد مطرد، حي

ة وتقديمها إلى المجلس، حوافقة على جميع المشروعات المقترالم جرتوكذلك، . 2010المستعرضة في 

 . للمرة األولى منذ إرساء عملية استعراض ضمان الجودة

عمليات الصندوق نتائج وأثر السنوي عن تقرير ال تشدد التوصية األولى الواردة في .التوصيات المحددة -31

مع مخصصة  مشاورات إجراءعلى ضرورة ) EB 2010/101/R.10الوثيقة ، 58الصفحة  (2010لعام 

الحكومات لمعاونة األجهزة الحكومية في اإلسهام بصورة أكثر فعالية في عمليتي تصميم المشروعات 

نة، فإنه ملتزم بالعمل نحو لما كان الصندوق طرفا موقعا على إعالن باريس بشأن فعالية المعوو. هاوتنفيذ

وفيما يتعلق بإطار قياس النتائج، تلتزم اإلدارة بتحقيق . ملكية الحكومات لعملية إعداد المشروعات تعزيز

 موارد تجديد محدثة عن الوضع في نهاية فترة أهداف اإلطار وستقوم بإطالع المجلس على معلومات

نتائج وأثر عمليات الصندوق بشأن السنوي عن رير تقالفيما يتعلق بالتوصية الواردة في و. الصندوق

إلطار، فستقوم اإلدارة بالنظر فيها عند وضع الصيغة لاستحداث مؤشرات إضافية في الصيغة المنقحة 

توصية وفيما يتعلق بال). 2015-2013(لموارد ل التاسعلتجديد االنهائية إلطار جديد لقياس النتائج لفترة 

يتضمن أداء المتابعة في أفريقيا جنوب الصحراء، عن لرئيس فصال ل القادم لتقرير ايخصصالرابعة بأن 

 . الفصل المقترحالحاليتقرير الرئيس 

 للتوصيات التي طرحتها التقييمات المشمولة في االستعراض التجميعي – ثالثا

  2011 إلى 2008الفترة من 

 تقييما 36 توصيات مطروحة في   يتضمن تقرير الرئيس لهذا العام استعراضا لالمتثال يحتوي على -32

 األخيرة وذلك بهدف اكتساب نظرة بعيدة المدى لعملية تقرير الرئيس وتقوية السنوات األربعأجري في 

 األخيرة إلى إنتاج السنوات األربعوفضال عن ذلك، يؤدي تجميع التوصيات المطروحة في . حلقة التعلم

، حتى مع تقسيم البيانات على مستوى در من الثقة تفسيرها بقمجموعة أوسع من البيانات التي يمكن

 . عبالشُ

 في 67( األخيرة على مستوى المشروعات السنوات األربعأجريت أغلبية أنواع التقييم المشمولة في قد و -33

.  في المائة على التوالي44 في المائة و17، حيث بلغت نسبة التقييمات المرحلية وتقييمات اإلنجاز )المائة

                                                      
3  EB 2010/101/R.10/Add.1.  
4  EB 2010/101/R.47 .  
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التقييمات المتعلقة باالستراتيجية  (2008ق بالتقييمات المؤسسية، تمت تغطية عدد قليل منها في وفيما يتعل

ي وف) اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادي، والبرنامج التجريبي للحضور الميداني، وسياسة التمويل الريفي

وتوسيع اصر للفقراء المنقدرة الصندوق على تشجيع االبتكار التقييم المشترك، وتقييم  (2011عام 

 ). النطاق

 يجري تعقب معدل االمتثال ،ولما كان تقرير هذا العام يركز تركيزا محددا على أفريقيا جنوب الصحراء -34

ويبلغ مجموع هذه ). 7الجدول (على نحو منفصل للتقييمات المجراة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 

 : النحو التالي األخيرة علىالسنوات األربعالتقييمات عشرة في 

 لمالي، تقييم إنجاز المرحلة الثانية برنامج الُقطْريتقييم ال: ، وهي2008 عام ثالثة تقييمات من •

 في ةشاركمالالقائم على إنجاز برنامج تنمية الري  الخاص في النيجر، وتقييم قُطْريللبرنامج ال

 . جمهورية تنزانيا المتحدة

  المرحلي لمشروع التنمية الريفية المجتمعية في بوركيناالتقييم:  وهو2009 عام تقييم واحد من •

 .فاسو

 برنامج القُطْريتقييم ال للسودان، و البرنامج القُطْريتقييم: ، وهي2010 عام عة تقييمات منأرب •

حلة الثانية لمشروع تنمية حوض  إلثيوبيا، وتقييم إنجاز المر البرنامج القُطْريتقييملنيجيريا، و

  .ي مدغشقر فاي العليندرارم

إنتاج  لموزامبيق، وتقييم إنجاز برنامج تنمية برنامج القُطْريتقييم ال: ، وهما2011 عام تقييمان من •

  . في بننالجذريات والدرنيات

 5الجدول  ويبين الثالث في الملحق 2011 إلى 2008وترد التقييمات المشمولة في تقرير الرئيس من عام  -35

  : األخيرةد في فترات تقارير الرئيس األربع الواراالتجاه العام لنوع التقييمأدناه 

 5الجدول 
  من)الكلية (أنماط التقييمات التي غطتها تقارير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

  2011إلى  2008

  )داعدباأل(

 2011 2010 2009 2008 التقييمات

  المجموع
 )العدد(

  عالمجمو
 )النسبة المئوية(

 17 6 0 4 1 1 مرحليةتقييمات 

 44 16 3 3 4 6  المشروعاتإنجازتقييمات 

 25 9 2 4 1 2 ةقُطْريالبرامج التقييمات 

 14 5 2 - - 3 مؤسسيةتقييمات 

 100 36 7 11 6 12 المجموع

  

 حسب الوكالة المنفذة وضع التنفيذ –ألف 

 . الوكالة المنفذةنوعصنفة حسب لسنوات األربع األخيرة مفي ا وضع المتابعة 6يعرض الجدول  -36
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   6الجدول 
  2011 إلى 2008  الرئيس منريراوضع تنفيذ التوصيات حسب المستوى، تق

  )داعدباأل(

 متابعة كاملة المستوى
لم يحن 
 معلقة جزئية جارية وقتها بعد

غير قابلة 
 المجموع للتطبيق

 % عدد % عدد % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  
 15 84 7 6 4 3 12 10 14 12 1 1 62 52  الصندوق

 5 29 17 5 3  1 - - 21 6 10 3 48 14 اإلقليميالمستوى 

 55 310 4 13 1 3 4 11 16 50 7 23 68 210 القُطْريالمستوى 

 11 62 2 1 5 3 6 4 24 15 2 1 61 38  الحكوميالمستوى 

 14 79 8 6 - - 14 11 6 5 13 10 59 47 المشروعات

 100 564  31  10  36  88  38  361 )عدادباأل (المجموع

  المجموع
 100  5  2  6  16  7  64  )بالنسبة المئوية(

جت رقد أدكذلك فو. نها تشمل التقييمات المواضيعية والتقييمات المؤسسيةاإلقليم نظرا ألال تتفق أعداد التوصيات حسب المستوى مع أعداد التوصيات حسب  :ملحوظة
   .قُطْريالمستوى الفي فئة  قُطْريمؤسسة المتعاونة على المستوى البعض التوصيات الموجهة لل

التي تقدم بها مكتب التقييم متابعة  من التوصيات إجماال  بالمائة64متابعة حوالي  أنه تمت ةالحظميمكن و -37

 52، و2008 في المائة في 57حيث سجل : واألهم هو أن معدل االمتثال الكامل آخذ في التزايد. كاملة

يات التي لم  التوصاستبعادوب. 2011 في المائة في 64، و2010 في المائة في 62، و2009لمائة في في ا

 .  في المائة69 إلى 2011رتفع معدل االستجابة الكاملة في ييحن وقتها بعد، 

  في أغلب األحيان يمثل ما، وهو) في المائة55 (قُطْريويجري تناول معظم التوصيات على المستوى ال -38

 68وقد شهد هذا المستوى أيضا أقوى االستجابات، حيث تمت متابعة .  لتنفيذ المشروعاتمستوياتأهم ال

 .  في المائة فحسب1في المائة منها متابعة كاملة وبلغت التوصيات المعلقة 

  في المائة من التوصيات48 لم تتم متابعة سوى حيث معدل االستجابة ينخفضوعلى المستوى اإلقليمي،  -39

وكان . ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد التوصيات التي وجد فيما بعد أنها غير قابلة للتطبيق. ملةمتابعة كا

وشكلت هذه .  مع االستراتيجية اإلقليمية في آسيا والمحيط الهادي، التي أسقطت كأداةهذا هو الحال

اد هذه وباستبع. اإلقليميةشُعب  في المائة من مجموع التوصيات التي وجهت إلى ال17التوصيات 

 .  في المائة58التوصيات، يسجل معدل المتابعة الكاملة على المستوى اإلقليمي فعليا ما نسبته 

 ذلك مثلوي.  في المائة من التوصيات متابعة كاملة61حوالي وعلى المستوى الحكومي، تمت متابعة  -40

ة في تقرير الرئيس  المشمولالسنوات األربع في المائة لفترة 51(تحسنا كبيرا مقابل الرقم السابق 

ذلت وب.  في السنوات األخيرةومن ثم، بدأ االلتزام الحكومي بتنفيذ توصيات التقييم في التحسن. )األخير

 .تقييم على نحو أكثر فعاليةجهود كذلك في السنوات األخيرة إلبالغ الحكومات باستنتاجات وتوصيات ال

وعلى . خر اآلو إسهاما هقُطْريباشر والحضور ال عن اإلشراف المجمانالالدعم واإلبالغ  عزيزكان لتو

 في المائة، فإذا ما استبعدنا التوصيات التي لم يحن وقتها 59مستوى المشروعات، بلغ معدل المتابعة 

 . في المائة68إلى حوالي معدل االستجابة يرتفع بعد، 
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  المختلفةعبر األقاليم وضع التنفيذ -باء 

 .حسب اإلقليمبضع متابعة التوصيات يرد في الجدول التالي ملخصا بو -41

   7الجدول 

 2011 إلى 2008 تقارير الرئيس مناإلقليمية، شُعب الوضع تنفيذ التوصيات حسب 

  عبةالشُ

متابعة 
 كاملة

لم يحن 
 معلقة جزئية جارية وقتها بعد

غير قابلة 
 المجموع للتطبيق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 
 19 91 1 1 - - 4 4 19 17 26 24 49 45  ة والوسطىأفريقيا الغربي

 16 80 - - 3 2 6 5 16 13 - - 75 60  أفريقيا الشرقية والجنوبية

 29 144 14 20 2 3 5 7 12 17 3 5 64 92  أآسيا والمحيط الهادي

 23 114 4 4 2 2 10 11 19 22 - - 66 75  أمريكا الالتينية والكاريبي

 13 62 5 3     13 8 13 8 69 43   ياالشرق األدنى وشمال أفريق

 100 491  28  7  27  77  37  315  )داعدباأل(المجموع 

  المجموع
 100  6  1  5  16  8  64   )مئويةالنسبة بال(

ي صيغتها النهائية، ومن ثم لم يتسن  الديموقراطية الشعبية حيث لم يكن للصندوق أنشطة في هذا البلد وقت وضع التوصيات فاكوري ال يرد التقييم المرحلي لجمهورية أ

 . لدائرة إدارة البرامج االستجابة إلى أي من إجراءات المتابعة

 في المائة 64وبوجه عام، استجابت األقاليم استجابة نشطة لتوصيات التقييمات، حيث نفذ كل إقليم نحو  -42

عة في إقليم أفريقيا الغربية ويرجع االنخفاض النسبي لمعدل المتاب. تنفيذا كامالتوصياتها أو يزيد من 

ففي بوركينا فاسو، على سبيل المثال، لم . والوسطى إلى اعتبار أن عدد من التوصيات لم يحن وقتها بعد

يجر تصميم مزيد من المشروعات في إطار دورة تخصيص الموارد على أساس األداء ذات الصلة وقت 

وتظهر صورة . روع التنمية الريفية المجتمعيةاستعراض تقرير الرئيس للتوصيات النابعة من تقييم مش

وفي هذه الحالة، يرتفع معدل المتابعة الكاملة . أدق عند استبعاد التوصيات التي لم يحن وقت تنفيذها بعد

وبوجه عام، . اإلقليمية األخرىشُعب  في المائة بما يتسق مع ال67إلقليم أفريقيا الغربية والوسطى إلى 

 في المائة عند استبعاد التوصيات التي لم يحن وقت 69إلى شُعب الكاملة في جميع اليرتفع معدل المتابعة 

 . تنفيذها بعد

إذ تسجل . وتتبدى قوة متابعة التوصيات بوجه عام أيضا من العدد الذي ال يذكر للتوصيات المعلقة -43

متوسط نسبة التوصيات  األخيرة، بلغ السنوات األربعوفي . التوصيات المعلقة معدال منخفضا عبر األقاليم

ولم تزد نسبة التوصيات المعلقة في أي من األقاليم .  في المائة فحسب1اإلقليمية شُعب التي لم تتناولها ال

 األخيرة وهو ما يدل على السنوات األربعوشكل ذلك اتجاها عاما متسقا على مدى .  في المائة3عن 

بشكل إيجابي  الجهود عبر المنظمة بهدف االستجابة االرتفاع العام لمستوى االلتزام بالتوصيات وتركيز

 . للتوصيات المتفق عليها

 وضع التنفيذ في أفريقيا جنوب الصحراء – جيم

 .وضع متابعة التوصيات في أفريقيا جنوب الصحراءعن يرد في الجدول التالي ملخصا  -44
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  8الجدول 

 )2011-2008(وضع تنفيذ التوصيات في أفريقيا جنوب الصحراء 

 
بعة متا

 كاملة
لم يحن 
 معلقة جزئية جارية وقتها بعد

غير قابلة 
 المجموع للتطبيق

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 
 182 1 1 1 2 5 9 19 34 13 24 62 112  أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء 
باستبعاد التوصيات التي (

 )لم يحن وقتها بعد
112 71 - -  34 22 9 6 2 1 1 1 158 

  

 مع  في المائة يتناسب62يمكن مالحظة أن معدل المتابعة الكاملة في أفريقيا جنوب الصحراء البالغ  -45

 في 71ستبعاد التوصيات التي لم يحن وقتها بعد، يرتفع معدل االمتثال الكامل إلى افب. الحافظة الكلية

وتجدر .  في المائة إضافية من التوصيات19ه وجاري اتخاذ أو تنفيذ تدابير للمتابعة بشأن ما نسبت. المائة

ة، حيث ال تزيد قُطْرياإلشارة إلى ارتفاع مستوى االمتثال للتوصيات ومراعاتها بين األطراف المعنية ال

وعليه، ما من ضرورة التخاذ تدابير للمتابعة أو إدخال تغيير .  في المائة1نسبة التوصيات المعلقة عن 

 . على االستراتيجية

ين للتقييمات قُطْري التحليالت المفصلة حسب مستوى التوصية استجابة الصندوق والشركاء الوتبين -46

 .  من التوصيات في تصميم المشروعات والبرامج الالحقةمواستفادته

  9الجدول 

 2011- 2008 أفريقيا جنوب الصحراء، تقارير الرئيس  فيوضع تنفيذ التوصيات حسب المستوى

 متابعة كاملة المستوى
 يحن لم

 معلقة جزئية جارية وقتها بعد
غير قابلة 
 المجموع للتطبيق

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 
 1 2 - - - - - - - -  - - 100 2 الصندوق

  - - - - - - - - - - - - - - اإلقليميالمستوى 

 74 135 1 1 - - 4 6 19 25 11 15 65 88 قُطْريالالمستوى 

 16 29 -  - 7 2 7 2 24 7  - - 62 18  يومالحكالمستوى 

 9 16 - - - - 6 1 13 2 56 9 25 4 المشروعات

 100 182  1  2  9  34  24  112  )داعدباأل(المجموع 

  المجموع
  )بالنسبة المئوية(

 62  13  19  5  1  1  100 

 

ة في أفريقيا جنوب يقُطْرنظرا الستناد الجدول الوارد أعاله إلى تقييمات المشروعات والبرامج ال -47

أو على )  في المائة74 (قُطْريالصحراء، فإن أغلب التوصيات تتطلب اتخاذ إجراءات على المستوى ال

 73 في المائة، ويرتفع إلى 65 قُطْريويبلغ معدل االستجابة الكاملة على المستوى ال. المستوى الحكومي

 .في المائة مع استبعاد التوصيات التي لم يحن وقتها بعد
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  وضع التنفيذ حسب المواضيع الرئيسية-رابعا 

ينظر هذا القسم في وضع التنفيذ حسب الموضوعات، مستعرضا أداء التقييمات السبعة التي خضعت  -48

وتتضمن هذه .  األخيرةالسنوات األربع واالستجابات للتقييمات المجراة في 2011لالستعراض في 

لموضوعات التي للى اهتمام خاص ويو. ا جنوب الصحراءالمجموعة األخيرة تحليال محددا ألداء أفريقي

ويتضمن ذلك موضوعات . تتكرر على نحو أكثر تواترا في التوصيات وتتطلب استجابة استراتيجية

  .  وإرساء الشراكات والقطاع الخاص، وإدارة الموارد الطبيعية، واالستدامة،االستهداف

 مجاال مواضيعيا لتصنيف جميع 25ى  خمس مجموعات مواضيعية مقسمة إلويضم هذا القسم -49

وقد أبقي على المجموعة المواضيعية المتعلقة باألنشطة غير اإلقراضية منفصلة لالحتفاظ  5.التوصيات

وجرى تكميل االبتكار . بالتركيز على األنشطة التي تكتسب مزيدا من األهمية على مستوى البرامج

بغية تعقب أي فروق في األداء بين هذين بموضوع منفصل عن تكرار األنشطة وتوسيع نطاقها 

 .  الناجحة للتدخالتجوانبويتمشى ذلك مع التركيز المؤسسي الجديد على توسيع نطاق ال. الموضوعين

 : مجموعات المواضيعية الواسعة ما يليالوتتضمن  -50

ت منظماو ؛المستفيدونو الجنسين؛التمايز بين و ؛االستهداف :االستهداف والتمايز بين الجنسين •

  الفقراء؛

التحليل والدراسات وإدارة الموارد الطبيعية؛ و؛ واألسواقالقطاع الخاص  :المجاالت التقنية •

 التدريب وبناء القدرات؛ والبنى األساسية؛ والتمويل الريفي؛ ووالبحوث؛ 

 إدارة المشروعاتوتصميم المشروعات وصياغتها؛ و الالمركزية؛ رساءإ :إدارة المشروعات •

  اإلشراف؛والموارد البشرية؛ و؛ والتقييمقياس النتائج والرصد ؛ وقُطْريالحضور الو؛ ومباشرتها

 ؛إدارة المعرفة، وحوار السياسات، والشراكاتإرساء : األنشطة غير اإلقراضية •

 .التسيير؛ واالستراتيجيةو؛  وتوسيع النطاق والتكرار؛االبتكارواالستدامة؛ : الشاملةالموضوعات  •

من إجمالي  توصية 17، حيث تتمحور 2011الموضوعات في أبرز تباره أحد ويبزغ االبتكار باع -51

، على قدرة الصندوق على تعزيز ة المؤسسيات، ومعظمها من التقييم) أدناه10الجدول (التوصيات 

وترد المسائل ذات الصلة باالبتكار أيضا في تقييمات . االبتكار المناصر للفقراء وتوسيع النطاق

ة، حيث تتضمن توصيات تهدف إلى إرساء شراكات ترمي إلى تحديد قُطْريج الالمشروعات والبرام

وعلى المستوى المؤسسي، . االبتكارات والتكنولوجيات المناصرة للفقراء والمصادر المحلية لالبتكار

 وتقديم الدعم ،البتكار، والكشف المنهجي عن حلول أفضللجدول أعمال وضع ركزت التوصيات على 

. ت خمس توصيات كذلك بشأن موضوعات التكرار وتوسيع النطاق وثيقة الترابطوطرح. المؤسسي

الطبيعة حيث تضمنت التوصيات التركيز على : أحد الموضوعات البارزة األخرىكوجاء االستهداف 

                                                      
مكتب التقييم بمناقشة والمكتب األمامي لدائرة إدارة البرامج كل من عندما تتعلق التوصية بأكثر من مجال مواضيعي، يقوم    5 

  .التصنيف األكثر صلة واالتفاق عليه
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 ودراسة االستهداف الجغرافي في ضوء البيانات المتعلقة ، والمساواة بين الجنسين، األبعاد للفقرةالمتعدد

 .  ربالفق

  10الجدول 

  2011، تقرير الرئيس لعام توصيات التقييم حسب موضوعها وطبيعتها

 الطبيعة
 سياسات استراتيجية  تشغيلية الموضوع المجموعة

المجموع 
)عدد(  

المجموع 
 )نسبة مئوية(

 12 15 - 7 8 االستهداف

 - - - - - التمايز بين الجنسين

 2 3 - 2 1 مستفيدونال

االستهداف والتمايز بين 

 الجنسين

 2 2 - - 2  السكان الفقراءمنظمات

 5 6 - 2 4 القطاع الخاص واألسواق

 2 2 - 1 1 إدارة الموارد الطبيعية

 5 6 - 2 4 التحليالت والدراسات والبحوث

 3 4 - 4 - التمويل الريفي

 - - - - -   األساسيةالبنية

   المجاالت التقنية

 1 1 - 1 - اتالتدريب وبناء القدر

 1 1 - 1 - الالمركزية

 7 9 2 6 1  ات وصياغتهاتصميم المشروع

 2 3 - 2 1 المشروعاتمباشرة /إدارة

 3 4 - 4 - قُطْريالحضور ال

 5 7 - 5 2 ، الرصد والتقييمر األثقياس

 2 2 - - 2 الموارد البشرية

 إدارة المشروعات

 3 4 - 1 3 اإلشراف

 9 12 2 8 2 الشِّراكاتإرساء 

 3 4 1 3 - حوار السياسات

 اضية غير اإلقرنشطةاأل

 8 10 - 5 5 إدارة المعرفة

 3 4 - 2 2 االستدامة

 13 17 2 14 1 االبتكار

 4 5 3 2 - التكرار وتوسيع النطاق

 - - - - - تسييرال

 شاملةالموضوعات ال

 6 8 7 1 - االستراتيجية

 100 129 11 79 39  )داعدباأل(المجموع 

  100 9 61 30  )مئويةالنسبة بال(المجموع 

  . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها : ملحوظة

 االستهداف والتمايز بين الجنسين - ألف

 تعميق تشمل، الستهداففيما يتعلق باتوصية قابلة للتطبيق  15ق على ما مجموعه اتف .االستهداف -52

 أنظمة الرصد والتقييم لضمان إدراج ماى في إطار البرامج الوطنية؛ واستخدالتركيز الجغرافي، حت

المجموعات المستهدفة؛ واستخدام الخبرات الوطنية في إعداد استراتيجيات االستهداف؛ واستخدام البيانات 
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د  يعتبر البرنامج الجديفعلى سبيل المثال، بينما. المتعلقة بالفقر في تحديد مجال تركيز المشروعات

، برنامجا وطنيا من (Argentina Inclueynte)التنمية الريفية الشاملة المطبق في األرجنتين، برنامج 

والوسطى في األرجنتين، بدءا من المقاطعات الشمالية الشمالية حيث نطاقه، إال أنه يمنح أولوية لألقاليم 

توكومان، حيث تتسم هذه األقاليم  و، وسالتا، وال ريوخا، وخوخوي،الغربية التي تضم مقاطعات كاتامارا

نتائج االستقصاءات أحدث ري مراعاة جتوفي موزامبيق، . بمستوى كثافة مرتفع من سكان الريف الفقراء

 أدناه توضيحا الستراتيجية االستهداف المتكاملة التي 2ويرد في اإلطار . األسرية الختيار مجاالت التدخل

 . اعتمدت في الصين

 

  2اإلطار 

  ف من خالل الخبرات والتشاور على المستوى الوطني في الصيناالستهدا

الذي سيجري عرضه على غانكسي الطابع المتعدد األبعاد للفقر في التصميم الجاري لمشروع التنمية الزراعية المتكاملة في ىراعي ،
د القطاعات للسكان الفقراء عن طريق وبناء على ذلك، سيوفر المشروع دعما متعد. 2011كانون األول /المجلس التنفيذي في ديسمبر

 وتنويع مصادر ،المجزية إلى األصول اإلنتاجية، ومياه الشرب اآلمنة، والمعلومات والخدمات التقنية، واألسواق وصولهمتحسين 
  .  من خالل تنمية المنتجات الزراعية،دخلهم
 فريق تصميم المشروع المذكور للتركيز على إلىجتماعية انضم خبير في التنمية اال ، كمااحتياجات األقليات العرقيةري تقدير اوج

وتصمم أنشطة المشروع، ال سيما . تحليل القيود التي يتعرض لها السكان الفقراء واألقليات العرقية واحتياجاتهم في مناطق المشروع
 متىوسيقدم دعم خاص . ت العرقيةالرامية إلى دعم تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية، بحيث تشمل جميع مجموعات األقليا

  .   ذلكاستلزم األمر
 يدون القرية، بحيث يستفلتمثيلاتحاد النساء المحلي وامرأة واحدة أو اثنتين عن  على األقل اوتضم مجموعات التنفيذ القروية ممثال واحد

  .  من أنشطة بناء القدرات المجراة في إطار المشروع
وعليه، يتألف فريق التصميم أساسا من خبراء . مجال استهداف الفقرصين بتنامي الخبرات الوطنية في  في الأجريوقد أقر التقييم الذي 

ويأتي تصميم المشروع نتيجة للتشاور الوثيق مع األطراف المعنية على المستوى الوطني ). ستة من أصل سبعة في الفريق(وطنيين 
. أجريت زيارات شاملة إلى أربعة مقاطعات من أصل ثمانيةو. ستفيدةوعلى مستويي المحافظات والمقاطعات، وممثلي األسر الم

مجموعات المستفيدة واألطراف الفاعلة من القطاع الخاص واألطراف المعنية سواء على المستوى وأجرى أعضاء الفريق مقابالت مع ال
   . اإلداري أو داخل المجتمع المحلي

في أفريقيا جنوب الصحراء توصيات المتعلقة باالستهداف ، بلغ عدد ال األخيرةالسنوات األربعوعلى مدى  -53

 : وفيما يلي أمثلة على المتابعة.  توصية23ما مجموعه 

 ةقُطْرياالستراتيجية الطلق برنامج الفرص ، ُأ)2010( لنيجيريا البرنامج القُطْريلتقييم ابة استج •

لصغيرة إلى تكنولوجيات  المزارعين أصحاب الحيازات اوصولالمستند إلى النتائج بهدف تحسين 

بغية مساعدتهم في االنتقال ميسورة التكلفة اإلنتاج الزراعي والمستلزمات الزراعية وخدمات الدعم 

وجرى دراسة القيود التي تواجه مزارعي الكفاف على . من زراعة الكفاف إلى األنشطة التجارية

 . ةطْريقُاالستراتيجية النحو دقيق في سياق عملية إعداد برنامج الفرص 

 تمصم، )2010( في مدغشقر ايمشروع حوض مندراري العلالمرحلة الثانية من وبعد تقييم  •

استراتيجية للتمايز بين الجنسين واستراتيجية للتدريب بهدف تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للنساء 

األراضي والمياه والمستلزمات (والشباب وتمكينهم من الوصول اآلمن إلى الموارد اإلنتاجية 

 ). ورؤوس األموال
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، تضمنت مرحلة )2008( للنيجر  الخاصقُطْريواستجابة لتقييم المرحلة الثانية من البرنامج ال •

تحليال متعمقا لألسباب الجذرية للفقر، الريفية و والتنمية الزراعية اإلنعاشتصميم مشروع مبادرة 

ودراسة الديناميات االجتماعية واالقتصادية والعوامل التي تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف وعدم 

ع السكان المحليين وباالستناد إلى الخبرات ددت الحلول بالتشاور موح. المساواة في إقليم مارادي

من قبيل الزيادة السكانية، والنفقات االجتماعية على االحتفاليات، (السابقة في معالجة المشكالت 

وفي مشروع تشجيع المبادرات المحلية للتنمية في آغوي، ). والممارسات التقليدية لحفظ األغذية

عفة داخل للسكان لتحديد المجموعات الفقيرة والمستضأجري تعداد قائم على االستهداف الشامل 

 قرية ونحو 120 وغطت 2006 الدراسة االستقصائية بثالث قرى عام استُهلتو. المجتمعات المحلية

 . الئمة للمشروعمخدمت النتائج في اختيار األنشطة الواستُ. 2008 نسمة بحلول عام 120 000

التقييمات المستعرضة فئة التمايز بين الجنسين في لغاية تحت  عدد محدود لصنّف .التمايز بين الجنسين -54

ففي موزامبيق، أثير موضوعا التمايز بين الجنسين وفيروس نقص المناعة . 2011في عام 

وعليه، يسلَّط .  ينبغي مراعاتهما عند وضع استراتيجية االستهدافمسألتيناأليدز باعتبارهما /البشرية

ين في إطار استراتيجية االستهداف لضمان مشاركة المجموعات الضوء على التمايز بين الجنس

اإليدز في / تتعلق بفيروس نقص المناعة البشريةنوعيةمنحة تقديم ويجري التفاوض بشأن . المحرومة

مصايد األسماك الترويج لالمناطق الساحلية من خالل الصندوق البلجيكي لألمن الغذائي لدعم مشروع 

  . الحرفية

 ال يذكرعددا ارير السابقة لرئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة  التقتضمنتو -55

عام أو  2010في عام هذا الشأن ، إذ لم ترد أي توصيات في من التوصيات المتعلقة بالتمايز بين الجنسين

 بشأن ولم تصدر أي توصيات. 2007، وتوصيتين عام 2008وردت توصية واحدة عام في حين ، 2009

، يجري في المقابلو . األخيرةالسنوات األربعالتمايز بين الجنسين في أفريقيا جنوب الصحراء على مدار 

 على مراحل هريقديجري ت  منفصالامؤشر، على المستوى المؤسسي، باعتباره التمايز بين الجنسينتعقب 

التمايز فيما يتعلق بمسألة داء ألا ديريجري تقو.  بالنسبة للحافظة كلهامختلفة من مراحل دورة المشروع

يجري قياسه  مرحلة تصميم المشروعات، وفياستعراض ضمان الجودة عمليات بين الجنسين خالل 

 . وفي تقارير إنجاز المشروعاتتقارير وضع المشروعات خالل التنفيذفي كذلك 

يادة مشاركة  عى ضرورة ز2011 ركزت ثالث توصيات عام .مشاركة األطراف المعنية والمستفيدين -56

ففي األرجنتين، نظمت بعثة التصميم مشاورات مع الوزراء . المستفيدين ورفع صوت األطراف المعنية

.  ال ريوخا وخوخوي وكوردوبا وإنتري ريوس وتوكومان وكاتاماركامحافظاتواألمناء والمسؤولين في 

صين، يجري تصميم مشروع وفي ال.  من مرحلة التصميمنهائيوسيعقد مزيد من المشاورات في الجزء ال

 بالتشاور التام مع خبراء تقنيين ومسؤولين محليين ومجموعات انكسيالتنمية الزراعية المتكاملة في غ

 . مستهدفة محلية لضمان المشاركة

. ين بهذا الموضوع لم تتضمن التقييمات المستعرضة هذا العام سوى توصيتين متعلقت.منظمات الفقراء -57

برنامج ل في قطاعي الزراعة ومصايد األسماك مجال تركيز نعم منظمات المنتجيد مثليففي موزامبيق، 

 من تلبية احتياجات أعضائها والمشاركة على نحو التمكينه ، وذلك الجديدةقُطْرياالستراتيجية الالفرص 
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غير أنه يتعين على الصندوق تصميم أدوات استثمارية أكثر مالءمة . أكثر نشاطا في تنفيذ المشروعات

 . لتقديم الدعم المباشر لهذه المجموعات

  المجاالت التقنية -باء

 بست توصيات تتعلق 2011خرجت التقييمات التي جرى استعراضها في  .القطاع الخاص واألسواق -58

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عكفن، تففي بِن.  والقطاع الخاص، والمشروعات،بتنمية األسواق

 تولىدراسة سالسل اإلنتاج الخاصة بالنباتات المختلفة؛ وستعلى الحالي ومصايد األسماك في الوقت 

وفي اليمن، أوصي باشتراك رابطات المنتجين واألطراف الفاعلة في . متابعة هذه المسألةالبعثات التالية 

الفرص ففي إطار برنامج . لريف الفقراءسلسلة القيمة مشاركة نشطة في توفير الخدمات لسكان ا

 ومشروع االستثمار في مصايد األسماك، ستعمل رابطات المنتجين وغيرها من األطراف ةاالقتصادي

تقديم الخدمات إلى صغار على ) صدرينال سيما شركات التجهيز والم(الفاعلة في سلسلة القيمة 

 خدمات اإلرشاد الزراعي التقنية وإسداء المشورة التجارية لصغار قديمتكذلك وسيجري . المزارعين

 على أساس المصدرين/لمتصلين بشركات التجهيز اتوريدجين ورابطاتهم بواسطة مديري سلسلة الالمنت

 .   على أساس تنازليالتوريدوسيشارك المشروع في تحمل تكاليف مديري سلسلة . ترتيبات تعاقدية

السنوات وفي أفريقيا جنوب الصحراء، جرى تناول هذا الموضوع من خالل عشرة توصيات على مدار  -59

 : لبعض االستجاباتوصفوفيما يلي .  األخيرةألربعا

بأن تضطلع الحكومة ) جمهورية تنزانيا المتحدة(القائم على المشاركة  أوصى تقييم برنامج تنمية الري •

ضرورة أن ب اتحديدوأوصى . بتشجيع القطاعين العام والخاص على تقديم الخدمات إلى المشروعات

سيط قواعد ولوائح وإجراءات تقديم عروض المناقصات والتوريد الطرق لتب تقوم الحكومات باستكشاف

واستجابة لذلك، أنشأت الحكومة قاعدة . بغية تيسير اشتراك القطاع الخاص في إنشاء شبكات الري

 أداء أعمال عندبيانات تحتوي على نبذة عن أوجه القوة والضعف لدى المقاولين من القطاع الخاص 

اونت الحكومة أيضا مع المجلس الوطني لإلنشاءات لرصد قدرات القطاع وتع. الريفي مجال  تنميةال

 .توفير الدعم في شبكات الريلالخاص وتنميتها 

 شديد الجديدة في إيالء تركيز مشروعات، بدأت ال)2010( للسودان  البرنامج القُطْريتقييمواستجابة ل •

: فيما يتعلق بما يلي سالسل قيمة دعم ثالثعلى  المشروعات المصممة حديثا عملفت. لسالسل القيمة

في السودان وتسويقه احتكار تجارة الصمغ العربي في إطار مشروع إنعاش إنتاج الصمغ العربي ) 1(

طرق  المادي إلى األسواق الثانوية في مشروع وصولوال) 2(؛ 2009أيلول /والذي اعتمد في سبتمبر

وتنظيم المنتجين بغية تمكينهم من ) 3(؛ 2009كانون األول / في ديسمبر الذي اعتمدةالريفيالوصل 

توسيع نطاق إنتاجهم، وتحسين القدرة التفاوضية للمنتجين واجتذاب التجار إلى مجاالت إنتاج في 

 . 2011المشروع المقبل المقرر إجراؤه في جنوب السودان والمزمع عرضه على المجلس التنفيذي في 

اعتماد نهج قائم على سلسلة القيمة لتقديم الخدمات ) 2010( لنيجيريا  البرنامج القُطْريتقييمواقترح  •

  بينفي تطبيق حلقة وصل النشاطان شرعوعليه، . المالية الريفية وخدمات التجهيز الزراعي

 وشركات التجهيز لتمكين المزارعين من توريد المواد الخام إلى أسواق محددة المزارعين المستقلين
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سات كذلك بموردي المستلزمات الزراعية والمؤسعون المستقلون المزارويتصل ). شركات التجهيز(

 توفير و، في الوقت المناسبغلة الكيمياويات الزراعية المحسنة للحشد لالمالية وشركات رش المحاصيل

 .  خاصفي القطاع المان التجاري وخدمات اإلرشاد الزراعي على التوالي من شركات تاالئ

مثاال لنهج  3ويورد اإلطار .  توصيتان على إدارة الموارد الطبيعيةركزت .إدراة الموارد الطبيعية -60

 .  إدارة الموارد الطبيعية في تصميم المشروعاتمسائلمتكامل يهدف إلى تعزيز وضمان مراعاة 

  3اإلطار 

  إدماج إدارة الموارد الطبيعية في تصميم المشروعات في اليمن

الفرص  وهي برنامج ،2012-2010وارد على أساس األداء  إطار دورة تخصيص الم المشروعات الثالثة الجارية في اليمن فيعمدت
 اآلثار البيئية النهائية التي ، إلى مراعاة اليمنفيك، وبرنامج فرص العمل الريفية اسممصايد األمشروع االستثمار في ، واالقتصادية

.  في الصندوقئي واالجتماعي وإجراءات تصميم المشروعات البيديرتظهر خالل مرحلة التصميم، تمشيا مع المبادئ التوجيهية للتق
لمتعلقة بنضوب المياه  اشواغل، تسترشد استراتيجيات التنمية والحد من الفقر على المستوى الوطني بالفعل بالقُطْريوعلى المستوى ال

  .الجوفية
لحصاد المياه ونظام األساسية يق استحداث البنية ويركز برنامج الفرص االقتصادية على تحسين كفاءة استخدام المياه في الري عن طر

 لذلك، في  لم يكن ثمة مطلب قانونيوإنجرى دراسة بيئية، حتى وستُ.  إنشاء آبار جس ضحلةولن يدعم الصندوق. الري بالتنقيط
ى موثوقية المصدر مدوسيجري تقدير . ناطق التي تستخدم المياه الجوفية بالفعل وتواصل المستوطنات االعتماد عليها في الريالم

يمثل توفر المياه معيارا رئيسيا و. استخدام األراضينطوي عليها السحوبات اإلضافية المتعلقة بالتحوالت المحتملة في توالمخاطر التي 
على مؤشر فيما يتعلق باستراتيجيات التأقلم، سيدعم المشروع تطويع التأمين القائم و. الختيار المستوطنات في استراتيجية االستهداف

  .نقل مخاطر الجفاف إلى شركات التأمينمن الطقس لتمكين المزارعين الفقراء 
ومشروع فرص العمل الريفية في اليمن على تعزيز الفرص االقتصادية المستدامة في األسماك وسيعمل مشروع االستثمار في مصايد 

وتتمثل االستخدامات األساسية . ) والصخور الطبيعية والنسيجكاسمألمصايد ا (المياه العذبةكثافة استخدام القطاعات التي تتسم بانخفاض 
المياه وأينما تنشأ مصانع إنتاج الثلوج سيجرى تقدير الحتياطيات . للمياه الجارية في المصايد السمكية في إنتاج الثلج وتجهيز األسماك

وفي قطاع الصخور . دم المياه الملحية أو مياه البحر لتصنيع الثلج الكافية، يمكن أن تستخالمياه العذبة تتوافر العذبة المتاحة؛ وأينما ال
وسيجرى تقييم لألثر البيئي قبل كل استثمار، كما . التجهيز/قلع األحجارالطبيعية، تستخدم المياه لتبريد معدات القطع المستخدمة في 

  . تقليص استخدام المياههدف بهتدوير المياوستصمم أنظمة إلعادة .  المتاحةالمياه العذبةسيدرج تقدير لألثر على موارد 

 

 أفريقيا جنوب الصحراءفي  إدارة الموارد الطبيعيةتركز على المسائل ذات الصلة ب توصية 14صدرت و -61

 :وتتضمن االستجابات الصادرة عن اإلقليم ما يلي. على مدار السنوات األربع الماضية

 بتصميم يفية المجتمعية في بوركينا فاسورمشروع التنمية الل) 2009(المرحلي تقييم الأوصى  •

. أدوات لبناء اإلجماع في المجتمعات المحلية من أجل اعتماد قواعد إدارة الموارد الطبيعية

. يات الموارد في اإلقليملى تحليل سليم لدينامإعات وأوصي أيضا بأن تستند استراتيجية المشرو

المجتمعات بين م اإلجماع بين القرى وبهدف دعأعدت تدابير وصممت أدوات للتمويل وعليه، 

المحلية، وهو ما شجع صانعي القرار على اعتماد قرارات إدارة الموارد الطبيعية؛ وهو ما جرى 

فيضمن نهج اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، المدعوم . تشجيعه في خمسة مستجمعات للمياه

 بين توافق في اآلراء عملية بناء جرىأن تمن وحدة البيئة العالمية وتغير المناخ مقدمة بمنحة 

، محلياتالمشاركين بانتخاب مسؤولي الالمديرين والمالك ومستخدمي الموارد الطبيعية 

وقد استندت على تحليل سليم . والمنظمات االجتماعية المهنية والخدمات التقنية ذات الصلة

إلدارة القائمة، وأشركت جميع القرى ج التشغيل وقواعد اهلديناميات الموارد ذات الصلة، وعلى نُ

 . في مستجمعات المياه المعنية
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، أوصي بإيالء العناية لقضية تدهور الموارد )2010( إلثيوبيا البرنامج القطريتقييم وفي  •

وتم التصدي بشكل محدد لمسألة إدارة التربة واألراضي في إقليم بحيرة تانا في إطار . الطبيعية

المتكاملة للموارد الطبيعية، الذي صمم باالشتراك مع وحدة البيئة ة المجتمعيمشروع اإلدارة 

 . العالمية وتغير المناخ

، استندت النماذج اإلنمائية إلى )2008(للنيجر  الخاص قُطْريوفي المرحلة الثانية من البرنامج ال •

المية وتغير وعمدت وحدة البيئة الع.  به التقييمىوصأالتخطيط المحلي وفقا لما عملية للتحليل و

 . تمويل الخطط القروية إلدارة الموارد الطبيعيةالمشاركة في المناخ إلى 

 ضرورة ى شددت توصيات التقييم المجراة في السنوات األخيرة عل.التحليالت والدراسات والبحوث -62

 لتتناو ست توصيات في تقييمات هذا العام ثمةو. تعزيز اشتراك الصندوق في العمل التحليلي والبحوث

وأوصى التقييم المشترك باشتراك مؤسستين على نحو أكثر استراتيجية في العمل التحليلي . هذا الموضوع

في حين لم و. وتخصيص مزيد من الموارد على المستوى المالي وعلى مستوى بناء القدرات للموظفين

 فقد زاد الصندوق من  العمل التحليلي والبحثي بالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي إلى حد بعيد،يجر

كبير ويتضمن ذلك إنشاء مكتب . تركيزه على الدراسات والبحوث التحليلية على المستوى المؤسسي

وتتضمن المبادرات . استراتيجيي التنمية وإيالء تركيز جديد للمطبوعات المواضيعية والعمل التحليلي

أصحاب جديدة لزراعة التوجهات المر ، ومؤت في صيغته النهائية2011 تقرير الفقر الريفي وضعاألخرى 

 تقرير الفقر الريفيإلى جه اهتمام واسع النطاق وقد و. 2011 كانون الثاني/الحيازات الصغيرة في يناير

تعزيز أهداف السياسات في في سياسات العالمية ويجري استخدامه  على وجه التحديد في دوائر ال2011

 .الصندوق

. 2011صيات فيما يتعلق بالتمويل الريفي في التقييمات المستعرضة في طرحت أربع تو .التمويل الريفي -63

 مكونا تجريبيا للخدمات المالية الريفية ةبرنامج التنمية الريفية الشاملففي األرجنتين، يتضمن مشروع 

. جينالتجارية والمالية لصغار المنتالتقنية  الذي يهدف، وفقا لتوصية التقييم، إلى توفير المساعدة الصغيرة

 يينسكان الريفال ستفادةتيسير اعلى ة الجديد قُطْريوفي موزامبيق سيركز برنامج الفرص االستراتيجية ال

وعلى المستوى المؤسسي، يولى . ، وفقا للتوصية من التمويلالفقراء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نيسان /ى المجلس في أبريلاهتمام متزايد للتمويل الريفي في أعقاب عرض سياسة التمويل الريفي عل

2009.6  

بناء قدرات ب 2011الواردة في التقييمات المجراة في  تعلق عدد من التوصيات .التدريب وبناء القدرات -64

ففي الصين، على سبيل المثال، ركزت تصميمات المشروعات الحديثة . مركزيةغير الالهيئات المحلية أو 

تقوم الفرق بإعداد و. قروية مزيدا من النساء والسكان الفقراءعلى كفالة أن يتضمن تكوين فرق التنفيذ ال

 .  مستويات أعلىىخطط التنمية القروية لعرضها على مستوى البلدة أو عل

                                                      
6  EB 2009/96/R.2/Rev.1.  
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 إدارة المشروعات -جيم

ففي . 2011 عام ستعراضلال من التقييمات التي خضعت سوى في تقييم واحد الالمركزيةلم يشر إلى  -65

بتطبيق الالمركزية في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق  قُطْريبرنامج الاألرجنتين، أوصى تقييم ال

قوية على مستوى الدارة اإلمن خالل اعتماد نموذج يجمع بين التنسيق القوي على المستوى الوطني و

ة واستجابة لذلك، ستتولى وحدة التغيير الريفي التابعة لوزارة الزراع.  ببناء القدراتاالمحافظات مدعوم

تتولى المحافظات تنفيذها، مع الحصول على على أن ج الجديد على المستوى الفيدرالي تنسيق البرنام

 . وحدة التغيير الريفي متى اقتضت الضرورةمن مباشر الدعم ال

فجرى التأكيد تحديدا . رحت تسع توصيات تتعلق بمسائل التصميم طُ.تصميم المشروعات وصياغتها -66

طراف المعنية، والتنسيق بين المستوى الفيدرالي ومستوى المحافظات، وحساب على المشاركة النشطة لأل

وفي األرجنتين، أجريت مشاورات مع جميع . معدالت العائد االقتصادية وتقدير القدرة المؤسسية

وفيما يتعلق . الوزارات والشركاء ذوي الصلة على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى المحافظات

 إلعادة أحكامجرى تحليل اقتصادي لتقدير معدالت العائد ووضع  اإلعداد، سيبمشروع الصين قيد

الجديدة على فهم سليم للقدرات المؤسسية واالجتماعية والبرامج وفي اليمن، تستند المشروعات . الحساب

 .  واالقتصادية في البالد

ي إطار الخطط القطاعية وفي التقييم المشترك، أوصي بإعداد برامج ومشروعات أبسط وأكثر تركيزا ف -67

يولى التركيز في اإلقليم لمشروع واحد لكل دورة تخصيص للموارد على أساس واستجابة لذلك، . المنسقة

لتنمية الزراعية اتواءم بشكل واضح مع إطار برنامج يأنشطته و/تسم بانخفاض عدد مكوناتهي األداء

ويل والتركيز على الدروس المستخلصة فريقيا، وذلك في ضوء االرتفاع الكبير في التمألالشاملة 

 وتصميمها والموافقة عليها على أساس مشروعاتوأوصى التقييم المشترك كذلك بتحديد ال. واالستدامة

تام بشكل غير أن هذا األمر لم يتحقق .  في خمسة بلدانقن مصرف التنمية األفريقي والصندومشترك بي

ومع ذلك، ال تزال الجهود جارية لتقاسم قنوات . ءاته مواءمة أوليات التصميم مع إجرانظرا لصعوبة

وقد بدأ . التمويل المشترك المعنية ومن ثم تشجيع المشاركة في مرحلة التصميم على أساس مشترك

 . التصميم المشترك بالفعل في بعض البلدان، ومنها بوركينا فاسو وتوغو

وبدأ الصندوق في زيادة الدعم الرامي . لهشةوأوصى التقييم المشترك كذلك بزيادة الدعم المقدم للدول ا -68

يق تمكين فقراء الريف من إلى التصدي لالحتياجات األساسية واألمن الغذائي في هذه البلدان عن طر

 اإلنتاجية؛ وتعزيز البنية األساسية االجتماعية ودعم الخدمات؛ هاأصولإعادة تكوين قواعد  يالبدء ف

 الصراع، تمثل مرحلةوبالنسبة للبلدان الخارجة من . ميتها وتمكينهاوإعادة بناء المنظمات الريفية وتن

تلبية احتياجات التعافي على لنهج ثنائي يجري استخدام من ثم، ونة عنصرا حاسما؛ وسلسلة طرائق المع

 . المدى القريب مع تمهيد الطريق للتنمية في األجلين المتوسط والطويل

 2011توصيات الصادرة عن التقييمات السبع المستعرضة في  التضمن ت.إدارة المشروعات ومباشرتها -69

 الجديد برنامجففي األرجنتين، سيعمل التصميم النهائي لل. ثالث توصيات تتعلق تحديدا بإدارة المشروعات

وسيجري التصدي . حسن األداءل بحيث توفر مكافآتتيار لمقدمي المساعدة التقنية على إدماج آليات اخ

 . لمشروع المقترح من خالل اعتماد ترتيبات التنفيذ المالئمةللتأخر في تنفيذ ا
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وكما ورد في .  في السنوات األخيرةوعموما، أولى الصندوق قدرا أكبر من االهتمام إلدارة المشروعات -70

 90 أكثر من أصبححيث (تقرير رئيس الصندوق للعام الماضي، فإن االنتقال نحو اإلشراف المباشر 

وإنشاء )  من الحافظة الحالية خاضعا لإلشراف المباشر في الوقت الحاضربالمائة من المشروعات

 يصبح أكثر استجابة في أنقد ساعدا الصندوق ) قرابة ثالثين مكتبا في الوقت الحالي(ة قُطْريالمكاتب ال

سهولة وأدت هذه التغييرات التشغيلية إلى . ة المتغيرةقُطْريومرونة الحتياجات المشروعات والظروف ال

 تنفيذ علىمنتصف المدة التي تطرأ في تغييرات ال تحديدلمخاطر ذات الصلة باألداء، واتحديد وسرعة 

 .المشروعات

 ركزت سبع توصيات من التوصيات الورادة في تقييم هذا العام على .قياس النتائج والرصد والتقييم -71

. م أحدث نظم معلومات اإلدارةففي الصين، أوصى التقييم بتحسين األنظمة التي تستخد. الرصد والتقييم

 الرصد والتقييم طوير على تشجيع تغانكسيواستجابة لذلك، يعمل مشروع التنمية الريفية المتكاملة في 

 نظام للرصد والتقييم ونظام لمعلومات تصميمجاري عرض مقترحات بو. من خالل نظم معلومات اإلدارة

. ة إجماالقُطْريدئ التوجيهية للمشروعات والبرامج الالتماسك وإعداد المبامن اإلدارة يتسم بقدر أكبر 

وسيعمل المشروع على مواصلة تحديد مسؤوليات الرصد والتقييم على كل مستوى، بما في ذلك رصد 

على أساس نوع الجنس؛ وتقدير النواتج واألثر من خالل نظام إدارة المستفيدين االستهداف؛ وفصل 

 وفر الموارد المالئمةوفي اليمن، أوصي بضرورة ت. ات المرجعيةالنتائج واألثر ومن خالل االستقصاء

ستثمار في برنامج الفرص االقتصادية ومشروع االكل من ومن ثم، يتضمن . نظام الرصد والتقييمل

ألنشطة الرصد ميزانيات محددة تخصيص   وبرنامج فرص العمل الريفية في اليمنكاسممصايد األ

الذي  (فرص االقتصاديةلرصد والتقييم إلى عدد من موظفي صندوق ال اةليوؤ مسسندتوسوف . والتقييم

 ).   إدارة البرامج الثالثة جميعاىسيتول

 إطار نظام إدارة النتائج اعتماد بالنسبة إلدارة الصندوق منذ مجال أولوية رئيسي الرصد والتقييم وشكل -72

إطار في لمؤشرات قائمة با توضعج، فقد واتوألغراض اإلبالغ السنوي عن المخرجات والن. 7واألثر

وعلى .  من خالل نظم الرصد والتقييم على مستوى المشروعاتعقبهانظام إدارة النتائج واألثر يمكن ت

 .هالمائة من المشروعات عن مخرجات في 85حوالي أبلغ  ،مدى السنتين األخيرتين

جري جمع البيانات من خالل ، ي)مستوى األثر ( لنظام إدارة النتائج واألثروبالنسبة للمستوى الثالث -73

وكما ورد في موضع سابق، أعد الصندوق . خط األساس أو من مصادر خارجية موثوقةمسوحات 

 وصمم برمجية ، إلجراء الدراسات االستقصائية المتعلقة بقياس األثرا إرشاديامنهجية مخصصة ونموذج

 في المائة من 70 من ما يقربتمكن  و8.جديدة لمدخالت البيانات والتحليل حسب المشروعات

 .  خط األساسمسوحاتمن إنجاز المشروعات 

 أربع توصيات لتوسيع نطاق الحضور 2011تضمنت التقييمات المستعرضة في  .قُطْريالحضور ال -74

وقد ساعد . وشددت هذه التوصيات على تحسين اإلشراف على المشروعات ورصدها.  وتعزيزهقُطْريال

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

ثر اخلاصة باإلبالغ السنوي عن املخرجات والنواتج وإجراء مسوحات لتقدير األثر ميكن االطالع عليها يف  مجيع املعلومات واملوارد املتعلقة بنظام إدارة النتائج واأل 8
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وساهم أيضا في تعزيز صورة األنشطة غير .  اإلشراف ودعم التنفيذينس في تحقُطْريتعزيز الحضور ال

. اإلقراضية وكثافتها، بما في ذلك المشاركة في حوار السياسات وإرساء الشراكات على المستوى الوطني

 .ويرد أدناه وصف لبعض االستجابات لتوصيات التقييم

• قُطْريب مدير مشارك للبرنامج الِدونُ. 2011شباط /ع اتفاق البلد المضيف في فبرايرقّفي موزامبيق، و 

 . 2011 ذارآ/منذ مارس

اإلقليمية ألفريقيا إلى زيادة شُعب وعمدت ال. قُطْريوأوصى التقييم المشترك بتعزيز الحضور ال •

ة في إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، قُطْريفأنشئت سبعة مكاتب :  بصورة كبيرةقُطْريالحضور ال

منها مكتب (الشرق األدنى وشمال أفريقيا إقليم فريقيا الشرقية والجنوبية، وثالثة في وثمانية مكاتب في أ

تعزيز كفاءتها وتقديم إلى أيضا شُعب  العمدتو). مكتب السودان: واحد في أفريقيا جنوب الصحراء

بتعزيز ة والجنوبيقام إقليم أفريقيا الشرقية و. الدعم التقني واإلسهام في حوار السياسات ودعم التنفيذ

 تعزيز الكفاءة، وتقديم الدعم التقني، والمساهمة في حوار هذه التدابير إلى وأفضت. مركز نيروبي

 على زيادة أثر االستثمارات الممولة من الصندوق في قُطْرينتيجة لذلك، يعمل الحضور الو. السياسات

لحيازات الصغيرة في اإلقليم على نحو مطرد واإلسهام بصورة أكبر في تحسين سبل عيش أصحاب ا

 .أفريقيا

 في ييمات السبعة المستعرضةرحت توصيتان تتعلقان بقضايا الموارد البشرية في التق طُ.الموارد البشرية -75

وأوصى تقييم االبتكار بأن يجري إدماج إدارة المعرفة .  متابعتها بشكل كامليتسن لم غير أنه. 2011

، وبينما أدرج المؤشر في بعض تقييمات الموظفين. موظفينباعتبارها مؤشرا في تقييم األداء السنوي لل

وفيما يتعلق بالتقييم المشترك، أوصي بإطالق برنامج . فقد جرى تعميم استخدام المؤشر عبر المنظمة

إحدى التوصيات المعلقة ويتعين هو ما يمثل  و، مصرف التنمية األفريقي والصندوقلتبادل الموظفين بين

 . لمصرف من حيث تحديد األدوار والمسؤوليات المالئمةمواصلة استكشافه مع ا

وجاري تنفيذ . وعلى المستوى المؤسسي، أوليت القضايا ذات الصلة بالموارد البشرية اهتماما متزايدا -76

عملية إصالح الموارد البشرية التي من شأنها، بمجرد إنجازها، أن تساعد في ترشيد وتيسير قضايا 

 في لكفاءة والموارد البشريةل جري استعراض مؤسسيوُأ.  المجاالتالموارد البشرية في عدد من

ونظام المكافآت واالستحقاقات ) 2(النتائج؛ المستند إلى نظام الحوافز ) 1: (نظر في ما يلي الصندوق،

 .للجنة الخدمة العامة الدولية التابعة لألمم المتحدة

لخاضعة لالستعراض مسألة اإلشراف على  أربعة تقييمات من التقييمات السبعة ات تناول.اإلشراف -77

أوصي بأن تخضع جميع المشروعات في الوقت الحالي لإلشراف المباشر ففي موزامبيق، . المشروعات

 تبادل الخبرات واستخدامها بشكل مشترك ازدادوفيما يتعلق بالتنسيق بين المشروعات، .  الصندوقمن

وجرى البدء في عملية التخطيط ). ارة المالية الرصد والتقييم، واإلدعلى غرار(بين المشروعات 

 التمويل الريفي في منطقتي برنامج على غرار(التدخالت التكميلية والميزنة على أساس مشترك إلجراء 

وأوصي في إطار ).  الحرفيةكاسممصايد األومشروع تعزيز في األرجنتين  األسواق الريفية عزيزت

ولئن لم . لى جميع المشروعات الممولة على أساس مشتركالتقييم المشترك بإجراء إشراف مشترك ع
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يا وغانا  اإلشراف المباشر، ومن بينها غامبتطبيقيتحقق ذلك بالكامل، فقد بدأ عدد من البلدان بالفعل في 

 .وموزامبيق وسوازيلند

  األنشطة غير اإلقراضية– دال

 2011يمات السبعة المستعرضة في  توصية من التوصيات الواردة في التقي12 تتعلق .إرساء الشراكات -78

 . ويتناول عدد منها الشراكة بين مصرف التنمية األفريقي والصندوق.بإرساء الشراكات واإلبقاء عليها

 : بعض التوصيات واالستجابات المحددةفيما يليويرد 

وقد زاد . فريقياأل  الشاملةلتنمية الزراعيةابرنامج يادة الدعم الموجه لتنفيذ مهمة أوصى التقييم بز •

 على مستوى: الصندوق بصورة كبيرة من انخراطه مع البرنامج المذكور على مختلف المستويات

؛ وعلى مستوى الجماعة االقتصادية ات من خالل اجتماعات الشراكة بأسرهافريقياأل القارة

ل  من خالقُطْرياإلقليمية، وتحديدا الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ وعلى المستوى ال

 . فريقيا وعمليات خطط االستثمار الوطنيةالشاملة أللتنمية الزراعية االمشاركة في اتفاق برنامج 

بمواءمة أينما كان ذلك ممكناً ) المصرف والصندوق(وأوصى التقييم بضرورة أن تقوم المؤسستان  •

ستراتيجيات التنمية الريفية مع سياسات وابالزراعة واستراتيجياتهما وخطط أعمالهما المتعلقة 

وعليه، تعمل جميع برامج الفرص . ، وذلك من خالل اعتماد نهج قطريالقطاع الوطني

لتنمية ابرنامج  ودعم اتفاقات تهاقيا حاليا على تحديد كيفية مواءمة في أفريقُطْرياالستراتيجية ال

ضا ضمن  االتساق مع البرنامج المذكور أيدرجفريقيا وخطط االستثمار؛ ويأل الشاملةالزراعية 

ويجري . ةقُطْرياالستعراض السنوي واستعراض منتصف المدة لبرامج الفرص االستراتيجية ال

برنامج  مع المؤشرات الكلية إلطار تمشيا أنظمة الرصد والتقييم مع المعلومات اإلجمالية ضبط

 . فريقياالشاملة أللتنمية الزراعية ا

 بين المؤسستين وتوسيع نطاقها حاليةالثنائية الق إدارة الشراكة وأوصى التقييم بأن يتولى الصندو •

 وذلك لوضع عدد محدود من األولويات – 2008في عام الموقعة تفاهم ال استنادا إلى مذكرة –

يجري اآلن استعراض الشراكة الثنائية الجارية واستجابة لذلك، . اإلقليمية االستراتيجية المحددة

 مع 2011أيار /ر في مايوآخ، و2010 ثانيتشرين ال/قد اجتماع في نوفمبرفع: على أساس سنوي

وغطت االجتماعات القضايا المواضيعية ذات االهتمام المشترك . ب اإلقليمية الثالثعجميع الشُ

 . وتبادل قنوات التمويل المشترك

وعلى الرغم من أن هذا األمر لم ينفذ بالكامل على النحو . وأوصي أيضا بتعيين منسق للشراكات •

 إلى مصرف التنمية األفريقياإلقليمية مهمة تنسيق الشراكة مع شُعب  فقد أسندت الالمتوخى،

 . موظفين محددين

 .  األخيرةالسنوات األربع في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء  توصية على الشراكات في13وركزت  -79

ئفة واسعة من  بوجود طا لنيجيريا إلى النتائجة المستندقُطْريفأقر برنامج الفرص االستراتيجية ال •

 الشراكات بين أصحاب الحيازات الصغيرة،) 1: (تشمل بعضها بعضا، وعززالشراكات التي ت

 والمنظمات البحثية المتخصصة األخرى الرامية إلى تصميم ومعاهد البحوث الزراعية الوطنية
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ت تكنولوجيات مالئمة ميسورة التكلفة بغية تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي على جميع مستويا

مصرف التعاون مع البنك الدولي و) 2(الحكومة وزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

رساء وإ) 3(؛  حول قطاعات سلسلة القيمةلتنمية الدوليةلاألمريكية وكالة ال والتنمية األفريقي

ية، ووزارات البيئة الوطنووزارة شؤون دلتا النيجر، شراكة مع اللجنة اإلنمائية لدلتا النيجر، 

شراكات مع مجالس الحكومة وإرساء ال) 4(ووزارات الزراعة على جميع المستويات الحكومية؛ 

منظمات المزارعين والمنتجين الرامية  والمنظمات المجتمعية ور الحكومية والمنظمات غيالمحلية

يمثل محلي، وهو ما إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عمليتي التخطيط والتنمية على المستوى ال

 . نهج التنمية القائمة على المجتمعفي عنصرا أساسيا 

 أساسيا لتصميم البرامج، في إطار برنامج مكوناثيوبيا، تشكل الشراكات مع القطاع الخاص إوفي  •

 خطط تحسين التسويق الزراعي القائمة على المناطق والخاصة أتيوت. تحسين التسويق الزراعي

لدافعة في تنفيذ البرامج، ويجري إعداد هذه البرامج وتنفيذها القوة ابمثابة بكل سلعة على حدة 

المنتجين والسماسرة : تشملبصورة مشتركة مع األطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة القيمة، و

ات مع األطراف المانحة واستجابة لتوصية طرحت بشأن صياغة شراك. وشركات النقل والتجار

المتكاملة المجتمعية في إطار مشروع اإلدارة  سبانياإ  جرى تعبئة تمويل مشترك من،الثنائية

 .للموارد الطبيعية

 في ضاستعرخاضعة لالالتقييمات الصدرت أربع توصيات تتعلق بحوار السياسات في  .حوار السياسات -80

 تقوم وعليه،. ألنشطة غير اإلقراضية وحوار السياساتعلى اتركيز الي األرجنتين، أوصي بفف. 2011

المزارعين أصحاب المتعلقة بسياسات البتنظيم مؤتمر إقليمي حول   الالتينية والكاريبيشعبة أمريكا

 .  في بوينس آيريس2011أيلول / في سبتمبرعلى أن يعقد الحيازات الصغيرة

 ي التقييم المؤسسي المعنتضمنو.  عشرة توصيات على زيادة دور إدارة المعرفةركزت .إدارة المعرفة -81

 . هذه التوصياتباالبتكار العديد من

الدروس المتعلقة باالبتكار وفي مجال تبادل الخبرات المبذولة أوصى التقييم بزيادة الجهود و •

وعبرها، سواء في فيها  الصندوق ي يعملالتالخمسة وتوسيع النطاق داخل األقاليم الجغرافية 

المعرفة المؤسسية سم تقاطلق عدد من مبادرات وُأ. األقاليم أو بين الموظفين التشغيليين في المقر

 شملي ذ بمناسبة عرض استعراض الحافظة الالمعرفةلتقاسم قدت فعالية فع: خالل العام المنصرم

ات حول القضايا الناشئة؛ شأفضل الممارسات، وقصص من الميدان، وأدوات إدارة الحافظة، ومناق

ع الموظفين حول  مع جميشاورات؛ وأجريت م2011تقرير الفقر الريفي عقدت فعالية عن كما 

 الحيازات الصغيرةسسات حول زراعة اإلطار االستراتيجي الجديد؛ كما عقدت مؤتمرات بين المؤ

 على جميع وزعتوشُعب وسالسل القيمة؛ وصدرت ورقات بحثية غير منتظمة الصدور عن ال

ية اد الجنسانععلى غرار الورقة البحثية حول األب( كذلك ورقات مواضيعية تعب؛ وصدرالشُ

حضور إلى شُعب عي موظفو المشروعات من جميع الوبالمثل، د). للتنمية الزراعية والريفية

حلقات العمل المعنية بالتنفيذ اإلقليمي ونظمت برامج إضافية لمسارات التعلم، حضرها ممثلون 

 . اديقليم آسيا والمحيط الهإل كانوا في زيارةفي أمريكا الالتينية الذين الجارية عن المشروعات 
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فر ا وتوقُطْري مبادرات ترمي إلى ضمان تحسين دمج موظفي المكتب البإطالقوأوصى التقييم  •

عمل التنفيذ حلقات بصفة منتظمة في ة قُطْريويشارك موظفو المكاتب ال. تبادل المعرفة فرص

 ةقُطْريوتكفل جميع الفعاليات على مستوى الدوائر حاليا مشاركة موظفي المكاتب ال. اإلقليمي

بما في ذلك فعاليات موظفي دائرة إدارة البرامج (سواء فعليا أو من خالل مؤتمرات مرئية 

ة قُطْري موظفا من المكاتب ال30 ألكثر من إعداديظم برنامج  ونُ).وفعاليات استعراض الحافظة

 . 2011األول من عام الفصل في 

  الموضوعات الشاملة-هاء

المكونة من التقييمات السبعة  طرحت أربع توصيات في المجموعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، .ستدامةاال -82

 بضمان استدامة النتائج وتوسيع نطاق نجاز لبننتقييم اإلوأوصى . 2011ض في استعرخاضعة لالال

ويجري تناول هذه التوصية من خالل . الجذريات والدرنياتإنتاج روج لها برنامج تنمية االبتكارات التي 

 وتمويل مجموعات متنوعة محسنة طة البرنامج إلى مشروع جديد، يشمل استخدامنقل العديد من أنش

ويعمل البرنامج القائم في بنن حاليا على متابعة نشر تكنولوجيات اإلنتاج . أنشئت في إطار البرنامج

حلية، وتدريب المجموعات، تقنية باللغات المبما في ذلك إعداد قوائم (والدرنيات المستدامة للجذريات 

 ). ، والبث اإلذاعيالبيان العمليو

.  الماضيةالسنوات األربعوصية مسألة االستدامة على مدى  ت18 تناولت وفي أفريقيا جنوب الصحراء، -83

 .ويرد أدناه وصف لبعض االستجابات

 الصندوق يقوم كل من، أوصى التقييم بضرورة أن )2010(ثيوبيا إل برنامج القُطْريففي تقييم ال •

ونتيجة .  وسرعة االستجابة لهاوبية بتنمية قدراتهما في مجال التأهب للكوارثوالحكومة اإلثي

ة قُطْريج التأهب للكوارث ضمن إدارة المخاطر في برنامج الفرص االستراتيجية الدرألذلك، 

خذت تدابير بهدف االستجابة للنقص الحاد في معدل واتُ. 2012 إلى 2009من  إلى النتائج المستند

 أدرجوبالمثل، . المياه/األعالف/ من فجوات في الغذاء وما ينشأ عنه2009في ول األمطار هط

 في خطة عمله جلبرنامج إدارة الموراد في غرب السودان سلسلة من التدابير قصيرة األ

فر األعالف ا بهدف سد هذه الفجوات، وال سيما في مجال تو2010 السنوية لعام وميزانيته

 . والصحة الحيوانية

توصية بتنمية قدرات الموظفين ) السودان(وع التنمية الريفية في شمال كوردفان وتلقى مشر •

واستجابة . الميدانيين في مجال منع الصراعات باعتباره عنصرا جوهريا في تدخالت البرامج

 في تحليل األسباب الجذرية للصراع تمثلت كر أن المسؤولية الرئيسية للموظفين الميدانيينلذلك، ذُ

اتهم بشأن أوضاع الصراعات المحتملة، والتوصية باتخاذ تدابير للوقاية أو تخفيف وإبالغ إدر

ن عاملين في مجال اإلرشاد ون الميدانيوموظفويعتبر ال. األثر استنادا إلى التحليل المجرى

، وتحليل األطراف المعنية وإعداد خطط عمل الزراعي يجري تدريبهم على رسم خرائط الموارد

 ادعدكما تم إية أيضا على إدارة الصراعات ، جرى تدريب اإلدارة المحل2009وفي عام . شاملة

 .  بالتعاون مع أحد المراكز الوطنيةدليل
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ه  أننجازتقييم اإل، ذكر )مدغشقر (اين مشروع تنمية حوض ماندراري العلوفي المرحلة الثانية م •

نشطة االقتصادية أو بدء األلخطوة أولى ك لمجموعات المزارعين  الدعم المقدميمكن تبرير

 السكان ومن خالل االئتمان عن طريق تكثيفها، غير أنه ينبغي االستعاضة عنه بتعبئة الموارد

 .  وعليه، جرى إعداد استراتيجية تنفيذ ترمي إلى تعزيز االستدامة. الفردي والجماعي

ة تتعلق باالبتكار  توصي17 ما مجموعة 2011 تضمنت التقييمات السبعة المستعرضة في عام .االبتكار -84

ج والتكنولوجيات المصممة لصالح أفقر هن، أوصى التقييم باستخدام االبتكار في النُففي بِن. والتكرار

تنمية دورهم المحتمل من أجل الجذريات والدرنيات إنتاج المنتجين وشركات التجهيز العاملين في مجال 

وتعمل وزارة الزراعة . ين ظروفهم المعيشية، وتمكينهم من تحسفي مجال التنمية الزراعية والريفية

تلبية احتياجات هذه المجموعات وتصميم التكنولوجيات على حاليا األسماك مصايد والثروة الحيوانية و

في السياق وفي الصين، أوصي بضرورة إتاحة االبتكارات القائمة بالفعل أو الناشئة . والنهج المالئمة

من الصندوق على نحو أكثر استباقا، ربما أيضا من خالل منح لمشروعات الممولة أمام االعالمي 

واستجابة لذلك، يجري حاليا النظر في تقديم ثالث منح جديدة دعما لالبتكارات المتعددة . الصندوق

إحداهما (تين كبيرتين قُطْري ومنحتين ،منحة وحدة البيئة العالمية وتغير المناخ: وهيوالسلع العالمية، 

الجنوب واآلخر لدعم االستخدام المستدام المشترك للموارد الطبيعية المشتركة بلدان  بين لتعزيز التعاون

وسيجري تعزيز هذه الجهود من خالل مشروعات مستقبلية في إطار برنامج . بين الصين ومنغوليا

صيات وقد نشأ عدد من التو.  حالياة المستند إلى النتائج الجاري تصميمهقُطْريالفرص االستراتيجية ال

 . البتكاراتالمعني باة باالبتكار من التقييم المؤسسي المتعلق

 أوجه هناك أيضاو(طرحت خمس توصيات تتعلق بالتكرار وتوسيع النطاق  .التكرار وتوسيع النطاق -85

 ). للتآزر بين هذا الموضوع واالبتكار

برامج الخاصة  في برامج الصندوق الخاصة وفي الوأوصى التقييم بتوسيع نطاق الحلول الناجحة •

؛ ويتضمن تمويل جدول "مهمة حرجة"ففي الصندوق، عومل توسيع النطاق باعتباره . بالشركاء

األعمال هذا خيارات من قبيل معاملة مبادرة تعميم موارد االبتكار كمجموعة موارد مرنة أو 

 مركز وأجرى. لتفريخ األفكار التي يمكن أن يجري توسيع نطاقها فيما بعد" أموال ابتدائية"

وأثبت . استعراضا مؤسسيا لتوسيع النطاق في الصندوق) مؤسسة بروكنغز(لتنمية لولفنزون 

ناجحة كان عنصرا رئيسيا في تحقيق فعالية النمائية اإلمبادرات الاالستعراض أن توسيع نطاق 

وأثبت أيضا أن تحويل الصندوق إلى . وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية) والمعونة(التنمية 

. يستلزم إعداد استراتيجية مؤسسية تركز على توسيع النطاق" مؤسسة معنية بتوسيع النطاق"

بما في ذلك (وسيستوجب ذلك إدخال تغييرات على العمليات التشغيلية والممارسات المؤسسية 

 ).األدوات التشغيلية وإدارة المعرفة وإدارة الموارد البشرية والماليةتغيير 

. ء حوار السياسات وإرساء الشراكات باعتبارهما مسارات لتوسيع النطاقواقترح التقييم إجرا •

تقرير جريت مشاورات بشأن أف:  السياسات خالل العام المنصرموأجري عدد من مبادرات حوار
" االتجاهات الجديدة لزراعة الحيازات الصغيرة"قد المؤتمر الدولي حول ؛ وع2011 الفقر الريفي

 2011نيسان /؛ ومؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في أبريل2011كانون الثاني /في يناير
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: زراعة الحيازات الصغيرة باعتبارها عمال تجاريا"بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان 

 ".  ية لبناء سالسل قيمة شاملةناألبعاد القانو

وعلى المستوى . 2011ة في لم تطرح أي توصيات تتعلق بالتسيير في التقييمات المستعرض .التسيير -86

النجاح ب التسيير الجيد رتباطاستجابة لإلدراك المتنامي ال ،استعراض الحافظة الحاليةيقترح المؤسسي، 

ويجري تقدير هذه . شُعبال المتعلقة بالتسيير في تقارير حوافظ مسائلالنظر في ال في الحد من الفقر،

 . في إطار استعراضات ضمان الجودةالمسألة أيضا في جميع المشروعات المصممة حديثا

ففي موزامبيق، . تناولت ثمان توصيات القضايا االستراتيجية على مستوى المشروعات .االستراتيجية -87

 وسالسل قيمة جديدة على دخلتجديدة للعلى سبيل المثال، واستجابة للتوصية المتعلقة باختيار مجاالت 

اختيار مجاالت التدخل في  ستخدم مثل تلك المعاييرسوقية، تُأساس اإلمكانيات الزراعية البيئية والفرص ال

  . في جميع المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق

  والتوصياتوالنتائج الموجز –خامسا 

 نتائجالموجز وال -ألف

، فقد أجريت متابعة كاملة لما نسبته 2011بالنسبة لمجموعة التقييمات المستعرضة في تقرير الرئيس عام  -88

 سجلت معدالت  حيثوقتبمرور المتسق تحسن حدوث ويدل ذلك على . في المائة من التوصيات 71

التوصيات المعلقة عن لم تزد و.  في المائة على التوالي62 في المائة و57 نسبته ما 2010 و2009عامي 

 .  في المائة، مما يظهر استمرار االمتثال للتوصيات الناشئة عن التقييمات2

 في المائة من التوصيات متابعة كاملة 64، جرت متابعة )2011-2008(ألربع األخيرة وفي السنوات ا -89

وباستبعاد التوصيات التي لم يحن وقتها بعد، يرتفع معدل االستجابة الكاملة إلى . في مشروعات الحافظة

صيات في  في المائة من التو2 نسبته يتبق من التوصيات المعلقة سوى ماومرة أخرى، لم .  في المائة69

 . كل سنة من السنوات األربع األخيرة

غير . حكوميةوتمثلت إحدى القضايا التي أثيرت في تقارير الرئيس الحديثة في أداء الحكومة واألجهزة ال -90

. ة ملحوظبصورةتحليل فترة السنوات األربع الذي أجري هذا العام أوضح تحسن استجابة الحكومات أن 

عن طريق زيادة االتصال والدعم المقدم من خالل اإلشراف المباشر يجري دعم هذا االتجاه العام و

في المجاالت التي تكون فيها التوصيات  أداء المتابعة سجل، قُطْريوعلى المستوى ال. قُطْريوالحضور ال

 .  في المائة من التوصيات متابعة كاملة68 حيث تمت متابعة ما نسبته ،قويامستوى قابلة للتطبيق 

فقد .  الرئيس لهذا العام تركيزا خاصا الستعراض أداء بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراءوأولى تقرير -91

  في المائة2التوصيات المعلقة عن  في المائة من التوصيات متابعة كاملة، ولم تزد نسبة 62جرت متابعة 

 يمكن مقارنة بمعنى آخر،.  البلدانهلمشروعات والبرامج في هذفي جميع التقييمات التي أجريت على ا

فإذا ما تم استبعاد . األداء في هذه البلدان من حيث مدى االستجابة للتقييمات مع بقية مشروعات الحافظة

 جنوب الصحراء من الحافظة، تصل نسبة أفريقيابلدان التي لم يحن وقتها بعد من نسبة التوصيات 

.  أفضل من أداء بقية الحافظةدهو ما يع في المائة، و71ة إلى التوصيات التي تمت متابعتها متابعة كامل
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 من تهماستفاد و،لتقييماتل باستجابتهم قُطْريوأساسا، يتميز الصندوق والشركاء على المستوى ال

 . ، وتصميم المشروعات والبرامجالحقةة القُطْريالتوصيات من أجل تحسين االستراتيجية ال

صندوق أن كال المؤسستين يعتبر فاعال بالغ األهمية وأبرز التقييم المشترك للمصرف األفريقي للتتمية وال -92

وتدعم أسرة الصندوق تعزيز السياسات . في اإلقليم وينبغي استغالل أي فرص إضافية متاحة للتعاون

وعليه، يجري مواءمة . برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقياواالستراتيجيات الوطنية في إطار 

 الشاملة ألفريقياع األولويات الوطنية وتلك الخاصة بمشروع التنمية الزراعية ة للصندوق مقُطْريالبرامج ال

 . وخطط االستثمار

وفيما يتعلق بالموضوعات الرئيسية، يبزغ االبتكار باعتباره أكثر الموضوعات شيوعا في تقرير الرئيس  -93

ومع . البتكارمعني باالذه التوصيات من التقرير المؤسسي ومن المتوقع أن يبزغ عدد من ه. لهذا العام

وضع التوصيات المطروحة في تقييمات مختلفة في االعتبار، عمد الصندوق إلى زيادة مشاركته في 

ويبرز . محافل السياسات العالمية وشجع موظفيه على تبادل المعارف واالستفادة من فرص التعلم

 الصندوق في ساعدأن يه الصندوق أن هذا اإلجراء من شأناالستعراض المؤسسي لتوسيع النطاق في 

 . مواصلة توسيع نطاق أنشطته وجوانبه الناجحة وتعزيز مالءمتها

 التوصيات -باء

بمرور السنين، انخفض متوسط عدد التوصيات، وهو األمر الذي ساعد الصندوق على االستجابة بصورة  -94

ا العام شهد تراجعا في وسار االتجاه العام نحو طرح توصيات أكثر استراتيجية؛ غير أن هذ. أكثر فعالية

وقد يكون ).  في المائة في السنة السابقة79نسبته  في المائة مقارنة بما 61(نسبة التوصيات االستراتيجية 

النمط  هذا التفكير بشأن قد يرغب مكتب التقييم المستقل في ومع ذلك،. هذا التغير ظاهرة قصيرة األجل

 . ضت الضرورة واتخاذ مزيد من اإلجراءات، متى اقتالمنحرف

فقد تعذر . أحد المسائل المتكررة في الوقت المناسب  عند نقطة اإلنجازاالتفاققرار اتخاذ ويمثل  -95

استعراض تقرير الرئيس لستة تقييمات من تلك المشمولة في التقرير السنوي لنتائج وأثر عمليات 

 عدد من أن ثمةوفي حين . عدها إذ لم يتم االنتهاء من اتفاقات نقطة اإلنجاز في مو2010الصندوق لعام 

إرساء عملية تشاور قوية بين جميع األطراف المعنية المهمة منذ بداية إن العوامل التي تفسر هذا األمر، ف

 . في تسريع وتيرة إتمام االتفاقاتعلى األرجح  دور مهمله عملية التقييم حتى إنجازه 

كما ، خفاضا شديدا في تقرير الرئيس لهذا العاموسجل عدد التوصيات المتعلقة بالتمايز بين الجنسين ان -96

وتنتظر إدارة الصندوق من مكتب التقييم المستقل إيالء مزيد من التركيز . سابقكان الحال في ال

الستحداث مؤشرات ذات صلة بالتمايز بين الجنسين في تقييماتها تمشيا مع االستنتاجات الواردة في 

 .   يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتقييم المؤسسي ألداء الصندوق فيما
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وضع تنفيذ تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على تقرير الرئيس عن 

   وتدابير اإلدارةتوصيات التقييم 

  مالحظات عامة    -أوال

ة الذي دارعن وضع توصيات التقييم وتدابير اإلالصندوق لرئيس  التقرير الحالي التقرير الثامن يمثل -1

لسياسة التقييم المعمول بها ووفقا . مجلس التنفيذي الستعراضهلجنة التقييم والإلى تقدمه إدارة الصندوق 

 يقدم مكتب التقييم المستقل في الصندوق بموجب ذلك تعليقاته على التقرير ألعضاء اللجنة 1في الصندوق،

  . والمجلس على التوالي للنظر فيها

فهو يحلل وضع تنفيذ التوصيات الواردة في التقييمات .  بحسن إعداده2011م  تقرير الرئيس لعاميزويت -2

مصرف  ويبلغ كذلك عن وضع تنفيذ التوصيات الواردة من التقييم المشترك مع 2.السبعة المستكملة

  . الريفية في أفريقياالتنمية ة والزراع حول التنمية األفريقي

حوار السياسات، (ات المتعلقة باألنشطة غير اإلقراضية ويواصل تقرير الرئيس إبالغه بمتابعة التوصي -3

، وتلك المدرجة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات )وإرساء الشراكات، وإدارة المعرفة

وفضال عن ذلك، يرحب مكتب التقييم . الصندوق، وفقا لالقتراحات التي طرحها مكتب التقييم في السابق

باعتباره موضوعا شامال إضافيا في تقرير الرئيس، بما في " سيع النطاقالتكرار وتو"باستحداث موضوع 

  . ذلك اإلبالغ عن وضع تنفيذ توصيات التقييم بشأن نفس الموضوع

الذي (جري تغطية وضع تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقييم المؤسسي بشأن التمايز بين الجنسين توس -4

) 2011أيار /التي أنجزت في مايو(ية القطاع الخاص واستراتيج) 2010كانون األول /ديسمبرأنجز في 

  .  2012في تقرير عام 

  تعليقات محددة   -ثانيا

 يشير تقرير الرئيس إلى صدور عدد قليل من .التوصيات المتعلقة بمسائل التمايز بين الجنسين -5

ينبغي اإلشارة وفي هذا الصدد، . مسألة التمايز بين الجنسينلصة صوصيات في التقييمات السابقة المخالت

بما في ( للتقييم فيما يتعلق بالتمايز بين الجنسين ا إضافياإلى أن مكتب التقييم المستقل قد استحدث معيار

في دليل التقييم الذي يستخدمه، بهدف تقدير أداء عمليات الصندوق في ) ذلك استحداث مؤشرات محددة

 مكتب التقييم أصبح كل تقييم مستقل يجريه، 2011 عام ذمنو.  وتمكين المرأةتعزيز المساواة بين الجنسين

ومن المرجح أن .  على نحو مخصصلتمايز بين الجنسين واإلبالغ عنهمعيار تقييم ا تغطية يشتمل على

يفضي تقدير اعتبارات التمايز بين الجنسين واإلبالغ عنها على نحو أكثر تفصيال إلى زيادة عدد 

باإلضافة إلى التوصيات الواردة في التقييم (يمات المستقبلية التوصيات المتعلقة بالموضوع في التقي

  ). المؤسسي للتمايز بين الجنسين، الذي سيجري تغطيته في تقرير العام القادم، كما سلفت اإلشارة

                                                      
   .(EC 2011/66/W.P.8)في الصندوق المعدلة  التقييم سياسةوثيقة من ) 1(31و 11انظر الفقرتين   1
، إما بسبب أن االتفاق المقابل عند 2011بصورة أساسية لم تدرج في تقرير الرئيس لعام  2009ثمة ستة تقييمات إضافية أجريت في   2

   .عة قيمةنقطة اإلنجاز لم يكن متاحا وقت استعراض تقرير الرئيس أو بسبب نقص الوقت المتاح إلجراء متاب
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 من تقرير الرئيس اتخاذ 95 تبرز الفقرة . قرار االتفاق عند نقطة اإلنجازتخاذتوخي التوقيت المناسب ال -6

وفي . مع المضي قدما عند نقطة اإلنجاز في الوقت المناسب باعتباره مسألة تستحق االنتباه قرار االتفاق

 ا العام الماضي في إعداد عمليةشتركهذا الصدد، ينبغي تذكر أن مكتب التقييم ودائرة إدارة البرامج ا

المحسنة عملية وتحدد ال. 2011 في تطبيقهما بدءا من شرعا لالتفاق عند نقطة اإلنجاز و ونموذجمحسنة

ومن . والنموذج األدوار الرئيسية إلدارة الصندوق والحكومات في إتمام االتفاقات عند نقطة اإلنجاز

إنجاز هذه االتفاقات في وقت أنسب في المستقبل، بما على والنموذج المحسنة المفترض أن تساعد العملية 

وأخيرا، . ثر شموال من خالل تقرير الرئيسيسمح باإلبالغ عن توصيات التقييم المتفق عليها على نحو أك

 ، على تقديم استعراض2011تموز / في يوليوتي عقدتال سيعمل مكتب التقييم، بدءا من جلسة لجنة التقييم

ألعضاء اللجنة حول وضع اتفاقات نقطة اإلنجاز التي تمت خالل األشهر الستة الماضية  نصف سنوي

  . وتلك التي ال تزال في طور اإلعداد

 23 و21على سبيل المثال، الفقرات ( يشير تقرير الرئيس في مواضع عديدة .لتقييم المشترك ألفريقياا -7

إلى عدم تنفيذ عدد من التوصيات الرئيسية الصادرة عن هذا التقييم المشترك المهم حتى )  وغيرها75و

يذ جميع التوصيات ويأسف مكتب التقييم لذلك ويرى ضرورة إيالء مزيد من االهتمام لضمان تنف .اآلن

توقع أن يسهم التنفيذ الكامل لهذه  وي.مناسبالوقت الالمتفق عليها الصادرة عن التقييم المشترك في 

، وبخاصة في أفريقيا جنوب مصرف التنمية األفريقيالتوصيات في تعزيز الشراكة بين الصندوق و

تنفيذ نحو  في المضي قدما م، في جملة أمور،فعلى سبيل المثال، من شأن ذلك أن يسه. الصحراء

، وإجراء التحليل )75انظر الفقرة (التوصيات المتعلقة ببرنامج تبادل الموظفين بين الصندوق والمصرف 

) 23انظر الفقرة (ات ة وتصميم المشروعقُطْريباعتباره أساسا لتصميم برامج الفرص االستراتيجية ال

  ). 23انظر الفقرة (صرف عنى بالشراكة مع الم للصندوق يوتعيين منسق تابع

ة قد كشفت عن قُطْري، بأن تقييمات البرامج ال74قر تقرير الرئيس، في الفقرة  ي.قُطْريالحضور ال -8

 شديدويجدر الت.  للصندوق من أجل تحسين الفعالية اإلنمائيةقُطْريضرورة مواصلة تعزيز الحضور ال

 أخرى، مسائلة من روما، من بين قُطْريمج العلى أن هذه التقييمات قد أبرزت أهمية ندب مديرين للبرا

اإلفادة في  التقييمات على نحو متسق سهموت.  للصندوققُطْريباعتبار ذلك النموذج المفضل للحضور ال

ال سيما في البلدان التي تحظى  ة المنتدبين الذين يتمتعون باألقدمية المطلوبة،قُطْريبأن مديري البرامج ال

ت الجارية، يمكنهم االضطالع بدور أكثر فعالية في تعزيز شراكة بكتلة حرجة من المشروعا

  .الحكومة وتحقيق النتائج المرجوة في سبيل الحد من الفقر الريفي/الصندوق

الضوء على أن ثمة عدد من التقييمات أوصى ببذل مزيد من الجهود  80 الفقرة طسلِّ تُ.حوار السياسات -9

أن يواصل الصندوق التصدي للتحديات العديدة على مات أيضا  التقييشددتو. في تعزيز حوار السياسات

وتقتصر بعض التحديات، على سبيل المثال، على .  ضمان تعزيز فعالية حوار السياساتمن أجلالقائمة 

 الدعم المقدم من إدارة الصندوق في عدم كفايةالموارد البشرية والمالية المخصصة لهذا الغرض، و نقص

سياسات باعتباره أولوية، بما في ذلك نقص الحوافز، واالفتقار إلى جدول أعمال سبيل متابعة حوار ال

، واالفتقار إلى تفويض السلطات إلى الموظفين قُطْريللسياسات يتسم باالتساق والواقعية على المستوى ال

در النظر وفي المستقبل، يج. ة لالشتراك في عمليات السياسات وما إلى ذلكقُطْريالوطنيين في المكاتب ال
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في هذه المسائل وغيرها من المسائل ذات الصلة إذا ما كان للصندوق أن يسهم في إعداد سياسات للتنمية 

  .  للنتائج في البلدان المتلقيةإفضاءالزراعية والريفية أكثر 

يسر مكتب التقييم المستقل اإلشارة إلى حدوث تحسن في نسبة التوصيات التي تولت  .استجابة الحكومات -10

. 2010 في المائة في 51 صعودا من 2011 في المائة عام 61حكومة متابعتها بالكامل، لتصل إلى ال

إدارة الصندوق والهادفة إلى اإلبالغ بنتائج التقييم جانب ويذكر التقرير زيادة الجهود المبذولة من 

أمثلة إدراج كن وسيكون من المفيد في المستقبل إن أم. ة إلى الحكومات ومتابعتهاصيات الموجهوالتو

 في أكثر تحديدا للتدابير التي تتخذها اإلدارة في متابعة تنفيذ الحكومات لتوصيات التقييم المتفق عليها

  .تقرير الرئيس

في الواردة  في المائة من التوصيات 13نسبة  اعتبرت .التوصيات التي لم يحن وقتها بعد أو المعلقة -11

وجاءت نسبة التوصيات التي لم يحن وقتها . ها بعد أو معلقة أنها لم يحن وقت2010تقرير الرئيس لعام 

ولألسف، ال ينص تقرير . 2011-2008التوصيات الصادرة في الفترة  في المائة من 7بعد أو المعلقة 

. ثيقةالرئيس على تغطية التوصيات تحت هذه الفئة، وهي التوصيات القائمة من اإلصدارات السابقة للو

وقد أوصى .  لتغطية وضع تنفيذ هذه األنواع من التوصياتث قسم في المستقبلومن ثم، يوصى باستحدا

مكتب التقييم بذلك بالفعل في التقريرين السابقين للرئيس عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة 

  ).2010 و2009(
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  )2011تقرير الرئيس لعام (وضع تنفيذ توصيات التقييم حسب الموضوع 

  )ئويةبالنسبة الم(

 الموضوع
متابعة 
 كاملة

لم يحن 
 علقةم جزئية جارية  بعدوقتها

غير قابلة 
 المجموع للتطبيق

 100 - - - 47 - 53 االستهداف

 - - - - - - - التمايز بين الجنسين

مشاركة المستفيدين واألطراف المعنية والتشاور 
 معهم 

100 - - - - - 100 

 100 - - - 50 - 50 منظمات الفقراء

 100 - - - 50 - 50 تنمية القطاع الخاص واألسواق والمشروعات

 100 - - - - - 100 إدارة الموارد الطبيعية

 100 17 17 50 17 - - التحليل والدراسات والبحوث

 100 - - - 50 - 50 التمويل الريفي

 - - - - - - - البنية األساسية

 100 - - - - - 100 التدريب وبناء القدرات

 100 - - - - - 100 لة المركزيةإزا

 100 11 - 11 - - 78 تصميم المشروعات وصياغتها

 100 - - - 67 - 33 إدارة المشروعات ومباشرتها

 100 - - 25 - - 75 قُطْريالحضور ال

 100 - - - - - 100 قياس النتائج، الرصد والتقييم

 100 - 50 50 - - - الموارد البشرية

 100 - - 25 - - 75 اإلشراف

 100 8 8 - - - 83 الشراكات

 100 - - 25 - - 75  حوار السياسات

 100 - - 20 - - 80 إدارة المعرفة

 100 - - - 25 - 75  االستدامة

 100 6 - - 18 - 76 االبتكار

 100 - - - - - 100 التكرار وتوسيع النطاق

 100 - - - - - - التسيير

 100 - - 13 -  88 االستراتيجية

 100 3 2 9 16 - 71 المجموع

  . تماما100ًالنسب المئوية مقربة وقد ال يبلغ مجموعها  :ملحوظة
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التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم 

 2011-2008وتدابير اإلدارة للفترة 

ت التقييم وتدابير  التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيا- ألف

 2011اإلدارة لعام 

  :تقييمات اإلنجاز 

 برنامج تنمية إنتاج الجذريات والدرنيات: بنن -1

 ي الغربيةكسانمشروع تخفيف وطأة الفقر في غ: الصين -2

 مشروع التنمية في منطقة الريمة: اليمن -3

  

 :ةقُطْريتقييمات البرامج ال

 األرجنتين -4

 موزامبيق -5

 المؤسسيةالتقييمات 

المشترك لسياسات وعمليات مصرف التنمية األفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التقييم  -6

 في أفريقياالريفية و والتنمية الزراعة

  وتوسيع النطاقالمناصرة للفقراء التقييم المؤسسي لقدرة الصندوق على الترويج لالبتكارات  -7

 

ع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وض-باء 

  2010اإلدارة لعام 

 :ة المرحلياتالتقييم

 برنامج التنمية الريفية في الس فيراباسس :غواتيماال  - 1
 مشروع األمن الغذائي في المرتفعات :ية الديمقراطيةبالشعجمهورية كوريا   - 2
 مشروع تخفيف وطأة الفقر في جبال كينلينغ :الصين  - 3
 )مرحل من العام السابق(الغربية  مينداناو في المحلية المجتمعات مبادرات مشروع: الفلبين  - 4

  :نجازاإل اتتقييم

 مشروع التنمية الريفية في المحافظات الشمالية الشرقية : األرجنتين  - 5
  المرحلة الثانية-مشروع التنمية في حوض مندراري العليا: مدغشقر  - 6
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 )مرحل من العام السابق(اونيات واالئتمان في اإلقليم الجنوبي مشروع تطوير التع: إثيوبيا  - 7

 :ةقُطْريتقييمات البرامج ال

   نيجيريا  - 8
    السودان  - 9

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

 

التقييم وتدابير  التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات -جيم 

  2009اإلدارة لعام 

 :التقييمات المرحلية

  مشروع التنمية الريفية المجتمعية :بوركينا فاسو  - 1

  :تقييمات اإلنجاز

  برنامج تنمية المناطق الجبلية :ألبانيا  - 2
  مشروع إدارة الزراعة والموارد القائمة على المبادرات المحلية :بليز  - 3
  ديم المساندة في منطقة ديرمشروع تق :باكستان  - 4
ـّل من(مشروع التنمية في أبوسيني  :رومانيا  - 5   )2006 تقييمات عام مرح
  

  :ةقُطْريتقييمات البرامج ال

ـّل من (البرازيل   - 6   ).2006عام تقييمات مرح
  

التقييمات التي يغطيها تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير   -دال 

 2008ارة لعام اإلد

  :التقييمات المرحلية

 كوسكو- بونوحورمشروع تنمية م :بيرو  - 1

  :تقييمات اإلنجاز

  برنامج تطوير المشروعات الريفية الفردية الصغيرة :كولومبيا  - 2
  مشروع التنمية الزراعية :جورجيا  - 3
   مشروع تخفيف وطأة الفقر الريفي في أرهنغاي :منغوليا  - 4
  المرحلة الثانية– الخاص قُطْريلبرنامج الا :النيجر  - 5
   مشروع إدارة الموارد الزراعية في مرتفعات كورديلييرا :الفلبين  - 6

 برنامج تنمية الري القائم على المشاركة :جمهورية تنزانيا المتحدة  -7
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  :ةقُطْريتقييمات البرامج ال

  مالي  - 8
  المغرب  - 9

 :ةيالتقييمات المؤسس

  اتيجية الصندوق اإلقليمية في آسيا والمحيط الهاديتقييم استر  - 10
 تقييم برنامج الصندوق التجريبي للحضور الميداني  - 11
 سياسة التمويل الريفي في الصندوق  - 12

 


