
  المجلس التنفیذيممثلي الدول األعضاء في السادة مذكرة إلى 

  :ص المرجعیوناألشخا

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنیة

Luciano Lavizzari

  مدیر مكتب التقییم المستقل في الصندوق

  -5459-06-39+2274:هاتفرقم ال
  l.lavizzari@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال

  

Deirdre McGrenra  

  لرئاسیةشؤون الهیئات امدیرة مكتب 

  2374-5459-06-39+هاتف:رقم ال
  gb_office@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال

  السادسة بعد المائةالدورة - المجلس التنفیذي 

  2012سبتمبر/أیلول 21-20، روما

لالستعراض

  

  

  

  

  

  

تعلیقات –استراتیجیة الشراكات في الصندوق 

مكتب التقییم المستقل في الصندوق

  

Document: EB 2012/106/R.4Add.1

A
Agenda: 5

Date: 9 August 2012

Distribution: Public

Original: English

  



EB 2012/106/R.4Add.1  

1

  ییم المستقل في الصندوقتعلیقات مكتب التق–في الصندوق استراتیجیة الشراكات

، یعرض مكتب التقییم المستقل في الصندوق في هذه الوثیقة تعلیقاته 1امتثاال لسیاسة التقییم في الصندوق-1

على استراتیجیة الشراكات في الصندوق كي ینظر فیها كل من لجنة التقییم والمجلس التنفیذي.

في الصندوق، ویدعم التوجهات العریضة الواردة یرحب مكتب التقییم المستقل بأول استراتیجیة للشراكات -2

االستراتیجیة أن توضح وتعمق انخراط الصندوق مع أنماط مختلفة من الشركاء، ذ أن من شأن هذهإفیها. 

رساء إلدارة الصندوق إعلىمكتب التقییمأثنىیفاء بمهمته. و تعزز من قدرته على اإلوبالتالي أن 

ة لكل من الصندوق ونظرائه، واستخدامه لدراسة وضع معاییر مرجعیة االستراتیجیة على الخبرة السابق

مخصوصة. 

ستراتیجیة تعریفا للشراكة وتتمتع بهیكلیة منطقیة على وجه العموم. ویوفر التحلیل الذي أجري لنقاط توفر اال-3

وبإطار ستراتیجیة بنهج معبر عنه بوضوحالفرص أساسا متینا لها. وتتصف االالقوة والضعف والتحدیات و 

سترتیجیة الرئیسیة أن الشراكات لیست غایة بحد ذاتها جمال. ویتفق المكتب مع مقولة االنتائج صلب باإل

وٕانما وسیلة لتحقیق غایة معینة. 

ستراتیجیة كي تنظر فیها إدارة الصندوق وهیئاته الرئاسیة، وهي أثار المكتب بعض النقاط بشأن االوقد-4

موجزة أدناه.

. ال تتضمن االستراتیجیة تحلیال ملموسا للتكالیف التي ینطوي تكالیف تنفیذ االستراتیجیةالحاجة لتحدید-5

علیها تنفیذ هذه االستراتیجیة المؤسسیة الهامة. وبدون أي اشارة إلى التكالیف، تواجه االستراتیجیة خطر 

ى تبعات على الموارد، عدم تطبیقها بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. ومن بین اإلجراءات التي تنطوي عل

وتعزیز –في مكتب الشراكات وتعبئة الموارد وفي المنظمة بأسرها –رفع سویة قدرات ومهارات الموظفین 

بد من أنشطة االتصاالت ذات الصلة بإرساء الشراكات. ومع االعتراف بصعوبة تحدید التكالیف كمًا، ال

حتسابها الى افتراضات معقولة للسماح بإستنادا التكالیف انإعطاء األولویة لتوفیر بعض المؤشرات ع

للصندوق. السنویةبصورة شفافة ضمن المیزانیة اإلداریة

تتفاوت تعاریف الشراكات تفاوتا كبیرًا. وتعد شراكة بوسان .تعریف الشراكات عریض أكثر مما ینبغي-6

كما تشكل حجر أساس لجدول یشكل شراكة ، للتعاون اإلنمائي الفعال التي أنشئت حدیثًا مثاال على ما

أعمال بوسان لفعالیة المعونة. ویعد تعریف الصندوق للشراكات عریض للغایة، فهو ال ینطوي فقط على 

نقاط قوتها التي و تجمیع مواردهاجهات فاعلة مؤسسیة تعمل على العالقات التعاونیة بین (ماهیة الشراكات

بل على الكیفیة أیضًا، أي ،)تنفیذ مهام محددةلأو،والعمل معا لتحقیق هدف مشتركبعضاتكمل بعضها 

...المساواة وتعود بالفائدة على الطرفینبالشفافیة و بطریقة تتسم ("ن تعملراكات أكیف یتوجب على الش

وفوائد هذا التعاون، ویتعلمون منه من خالل ،المخاطر والمسؤولیات والموارد... بتقاسم[وتسمح للشركاء]

). وكان باإلمكان التطرق "للكیفیة" في هذا التعریف بصورة منفصلة للرصد واالستعراضعملیة منتظمة

ابتغاء للمزید من الوضوح، وٕادراجه في تقدیر ما الذي یشكل استراتیجیة جیدة.

                                                     

من سیاسة التقییم المنقحة في الصندوق (الوثیقة ).)1(31و11انظر الفقرتین  1
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االستراتیجیة وثیقةال وهو تقسیم العمل. وتعترفأعالن باریس: إكذلك فهنالك غیاب لمظهر من مظاهر -7

زاید لبنیة المعونة والترتیبات التعاونیة والشراكات. ومن السبل الرئیسیة للتطرق لهذه المسألة، بالتعقید المت

وللمساهمة أیضًا في تحدید القیمة المضافة للصندوق بصورة أدق، ضمان وضوح تقسیم العمل بین الشركاء 

في كل شراكة. 

االستراتیجیة على صواب في تعریفها لجملة واسعة من الشركاء شدیدي التنوع. الطبیعة المتنوعة للشراكات. -8

أو شركة متعددة الجنسیات.،وأخرى مع منظمة للمزارعین،فهنالك فرق شاسع بین شراكة مع دولة عضو

ار، ال إن االستراتیجیة بحاجة ألن تقر ما لهذه األنماط المختلفة من الشركاء من تبعات على معاییر االختیإ

ونمط ،ومضمون الشراكات، وعملیات اتفاقیات الشراكات وٕادارتها، واستراتیجیات الخروج، ودرجة الرسمیة

  االتفاقیة القانونیة. 

وبصورة مشابهة، ال تناقش االستراتیجیة شراكات معینة تتمتع بأهمیة مخصوصة للصندوق. فعلى سبیل -9

نهجًا متسقًا لتعزیز التعاون مع -وكأولویة–حة كان یتوجب على االستراتیجیة أن تقترح صرا،المثال

المصارف اإلنمائیة متعددة األطراف على المستوى المؤسسي والقطري. وهذا أمر حاسم لتوسیع نطاق جدول 

المصارف اإلنمائیة أعمال الصندوق وٕاحداث أثر أوسع على الحد من الفقر الریفي. كذلك فإن الشراكات مع 

دانلبأیضًا لحوار السیاسات، وتبادل الموظفین، وٕادارة المعرفة، والتعاون بین ضروریةمتعددة األطراف

الجنوب، والحضور القطري، إضافة إلى التمویل المشترك للعملیات اإلفرادیة.

هتمام خاص للشراكة مع وكالتي األمم المتحدة األخرتین في روما وهما منظمة ابد من إیالء كذلك ال- 10

برنامج األغذیة العالمي. إذ أن من شأن ذلك أن یعزز النتائج على ة و مم المتحداألغذیة والزراعة لأل

األرض، ویضمن قدرًا أكبر من الكفاءة في النهوض بمهامها المشتركة على نحو عریض لتأمین سبل عیش 

ستدامة. اوتغذیة ودخول أفضل من خالل الترویج لزراعة وأمن غذائي أكثر 

وفي هذا ضعف أساسي إذا –االستراتیجیة على النتائج المخطط لها للشراكات ال تركزإطار قیاس النتائج.- 11

ما أخذنا بعین االعتبار المقولة الصریحة بأن الشراكات لیست غایة بحد ذاتها وٕانما وسیلة لتحقیق غایة 

التركیز على النتائج واألثر، یقیس اإلطار، من بین جملة أمور، عدد الشراكات نمحددة. وعوضًا ع

، ورضا الشركاء، والموارد المعبأة. إن التركیز على النتائج المحددة لكل شراكة )المواءمة مع األولویات(

سیعزز تقدیر فائدة هذه الشراكات ومساهمتها في األولویات االستراتیجیة للصندوق. كذلك یفتقر اإلطار إلى 

ا، كما أنه ال یرتبط صراحة بمؤشرات ساس یكون اإلبالغ عن التقدم المحرز على خلفیتهأقیم أو أهداف خط 

األداء الخاصة بالنظم الداخلیة األخرى لرصد األداء. ومن الهام أن تكون أدوات ونظم قیاس النتائج المتنوعة 

صال في االستراتیجیات والسیاسات الجدیدة إلى أستخدام البیانات الموجودة افي الصندوق متسقة، وأن یتم 

أقصى حد ممكن.

وة والضعف والفرص تقییم على استخدام تحلیل نقاط القكما ذكر سابقًا ، یثني مكتب ال. مساءلةالحوافز وال- 12

والتحدیات، ولكنه یقترح إدراج قضایا الحوافز لموظفي الصندوق، إضافة إلى موظفي المنظمات األخرى، 

للشراكات بمثابة ن یكون إنشاء وحدة مركزیةالمكتب توضیح كیف یمكن أومسألة تقسیم العمل. كذلك یقترح 

أي إدارة أكثر المركزیة. وكانت ،نقطة قوة في الوقت الذي یقترح فیه "نشر المسؤولیة في المنظمة بأسرها"

مصحوبًا بمصفوفة للمساءلة.النتائجكثر لو كان إطارأالمسألة ستتضح 
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فها الشراكات. وقد كما أن الوثیقة كانت ستستفید من المزید من الوضوح عن المخاطر التي تخلالمخاطر.- 13

كأن یعقد الصندوق شراكة مع شركة كبیرة من القطاع –تتضمن هذه المخاطر المخاطر المتعلقة بالسمعة 

حیث قد تختار - الخاص ومن ثم تتورط هذه الشركة في فضیحة فساد على سبیل المثال، والمخاطر المالیة

دوق فیه مشاریع جاریة، أو خطر النزاعات بین وكالة ثنائیة، وألسباب سیاسیة، االنسحاب من بلد ما للصن

مثل منظمات المزارعین وشریك كبیر من القطاع الخاص.- شریكین أو أكثر

. من القضایا الهامة الناجمة عن تقییمات المكتب والتي لم تتطرق إلیها االستراتیجیة قضیة قدرات الشركاء- 14

) بنتیجة مفادها أنه من 2010(ار وتوسیع النطاققدرات الشركاء. إذ خرج التقییم المؤسسي لقدرات االبتك

فتقار شركاء الصندوق لاللتزام والقدرات ابین المعوقات األساسیة لنجاح وأثر االبتكار وتوسیع النطاق 

بد من أن یشكل تقدیر ومعالجة وتعزیز قدرات الشركاء جزءا محوریًا من االستراتیجیة.الكافیة. ومن هنا ال


